
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๗ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/  
ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  ได้พิจารณาและมีมติ
เห็นชอบร่างแผนพัฒนาดังกล่าว ในคราวประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  และนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลตะกรบได้อนุมัติร่างแผนดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

ดังนั้น  เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น  และให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถน าแผนพัฒนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง  รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕)  โดยให้มีผลนับตั้งแต่ ณ วันประกาศเป็นต้นไป ทั้งนี้ สามารถขอดูหรือสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร ณ องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โทรศัพท์ 077-950-024 
      

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 

    (ลงชื่อ) 
               (นายสมพงค์  ยังอ้น) 

                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ 
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ส่วนท่ี 1ส่วนท่ี 1  
  

  

             ชื่อต ำบลตะกรบ ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 2 เดิมมีชื่อเรียกว่ำ บ้ำนดอนขรบ ค ำว่ำ ขรบ หมำยถึง ต้นไม้ชนิดหนึ่งซึ่งมี
หนำมทั้งต้น ผลกินได้ หรือเรียกอีกชื่อคือ ต้นตะขรบ บริเวณพื้นที่นี้ส่วนใหญ่มีต้นไม้ชนิดนี้ชุกชุม จึงเรียกบริเวณนี้ว่ำ 
ดอนขรบ และได้ถูกเปลี่ยนเป็นบ้ำนดอนตะขบและต่อมำก็เพี้ยนไปเป็นบ้ำนตะกรบ จนถึงทุกวันนี้ 

ประวัติความเป็นมา 
 หมู่ที่ 1 บ้านฝ่ายพรุ มีเร่ืองเล่ำกันวำ่ มีผู้ชำยสองฝำ่ยหรือสองพวก ที่ไม่ค่อยเป็นมิตรกัน ทุกปีจะมีกำรพนัน

แข่งขันกัน และมักจะมีเร่ืองรำวทะเลำะวิวำทกันเสมอมำ ต่อมำในปีหนึง่ก็มีกำรพนันแข่งขนักันอีก และได้ทะเลำะกัน
อย่ำงรุนแรง จนถึงขั้นยกพวกชกต่อยกัน มีผู้หญิงคนหนึ่งออกอุบำยจุดปะทดัขึ้นเสียงดงั ท ำให้ผู้คนที่ก ำลังทะเลำะกนัของ
ทั้ง 2 ฝ่ำยได้ยนิเสียง และเข้ำใจผิด คิดว่ำเปน็เสียงปืนของอีกฝ่ำยหนึ่ง จึงตกใจวิ่งหนไีปคนละทิศคนละทำง โดยมีพวก
หนึ่งวิ่งข้ำมปำ่พรุไปหลบซ่อนอยู่อีกฝำก ท ำให้ต่อมำมีกำรเรียกสถำนที่ตรงนั้นว่ำ ฝ่ำยพรุ เมื่อมีผู้คนตั้งบ้ำนเรือน จึงเรียก
หมู่บ้ำนนั้นวำ่ “บ้ำนฝำ่ยพร”ุ มำจนถึงปัจจุบนันี ้

 หมู่ที่ 2 บ้านตะกรบ (กล่ำวถึงแล้วในควำมเปน็มำของต ำบลตะกรบ) 
 หมู่ที่ 3 บ้านห้วยพุน (ที่มำ: อบต.ต ำบลตะกรบ) เล่ำกันว่ำคนส่วนใหญ่ที่มำอยู่ทีน่ี่ 

อพยพมำจำกจังหวัดสงขลำ และมีกำรสร้ำงที่ข้ำมห้วย เพื่อใช้ในกำรท ำไร่ท ำนำ มีกำรบอกต่อและมีผู้คนยก 
พล (อพยพย้ำย) เข้ำมำอีกหลำยคน มีกำรตั้งบ้ำนเรือน และตั้งชื่อหมู่บ้ำนว่ำ บ้ำนห้วยพล แต่ต่อมำก็เพี้ยน 
มำเป็นบ้ำนห้วยพุน ซึ่งคนส่วนใหญ่ของบ้ำนห้วยพุน เป็นผู้ที่นับถือศำสนำอิสลำมหรืออีกส่วนหนึ่งเล่าว่า ครั้งหนึ่งได้มี
กำรยกกองก ำลังจำกเมืองหลวงเพื่อไปตีเมืองนครศรีธรรมรำช ขณะเดินทัพมำถึงสถำนที่ตรงนี้ ผู้เป็นนำยทัพเห็นว่ำ
สถำนที่ตรงนี้เหมำะสมกับกำรที่จะพักพล เพรำะมีห้วยน้ ำพอที่ใช้อำบและกินได้ จึงหยุดทัพพักพล สถำนที่ตรงนี้ จึงถูก
เรียกว่ำ ห้วยพล และเพี้ยนมำเป็น ห้วยพุน ตำมส ำเนียงของคนไชยำ 

 หมู่ที่ 4 บ้านสระมโนราห ์ ในพื้นที่มีหนองน้ ำขนำดใหญ่ ซึ่งในอดีตหำกมีคณะมโนรำห์เข้ำมำท ำกำรแสดงใน
หมู่บ้ำน นักแสดงในคณะหำกตอ้งกำรจะลงอำบน้ ำในหนองน้ ำนี้ ต้องมีกำรร ำถวำยเจ้ำที่เจ้ำทำงบริเวณริมสระนี้เสมอ ท ำ
ให้ชำวบ้ำนเชื่อว่ำหนองน้ ำแห่งนี้มีอำถรรพ์ จึงตั้งชื่อว่ำสระมโนรำห์ 

 หมู่ที่ 5 บ้านบ่อคา มีเร่ืองเล่ำว่ำ มีชำยคนหนึ่งสร้ำงบ่อน้ ำที่สวยงำมมำกแต่ระหวำ่งที่สรำ้งยังไม่เสร็จ ก็มี
เหตุกำรณ์เกิดขึ้น เนื่องจำกชำยคนนี ้มีลูกสำวสองคน และลูกสำวทั้งสองคนเกิดไปรักผูช้ำยคนเดียวกัน ในวันหนึ่งลูกสำว
ทั้งสองไปอำบน้ ำที่บ่อน้ ำที่พ่อได้สร้ำงไว้แต่ยังไม่เสร็จ และขณะที่อำบน้ ำยงัไม่ทนัเสร็จเรียบร้อยก็ได้ทรำบว่ำชำยคนรักมำ
เยี่ยมที่บ้ำน ท ำให้ลูกสำวคนน้องได้ยินก็เลยรบีร้อนอำบน้ ำ ท ำให้พลำดพลัดตกลงไปในบ่อน้ ำ ฝำ่ยพี่สำวเมื่อเห็นเหตุกำรณ์
ก็ตกใจ จึงกระโดดลงไปชว่ยน้องสำว เลยท ำให้ต้องจมน้ ำตำยทัง้คู่ จำกเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นท ำให้ผู้เป็นพ่อเสียใจมำก จนไม่
สำมำรถสร้ำงบ่อน้ ำนี้ต่อให้เสร็จได้ และปล่อยทิ้งไว ้จึงท ำให้คนเรียกพื้นที่บริเวณนี้วำ่ บ่อคำ มำจนถึงปัจจบุัน บ้านหาด
ทรายแก้ว เป็นชุมชนหนึ่งที่อยู่ใน หมู่ที่ 5 บ้ำนบ่อคำ ซึ่งเดิมมีชือ่เรียกว่ำ บ้ำนบำงผักครำด เพรำะมีผักบุง้ทะเลมำก แต่
ต่อมำประมำณป ีพ.ศ. 2513 ถึงปี พ.ศ. 2515 นำยวินัย มณีโชต ิซึ่งเป็นนำยอ ำเภอไชยำได้เดินทำงมำพักผ่อนที่
ชำยหำดบริเวณนี ้และพบเห็นหำดทรำยทีส่วยงำมมำก เนื่องจำกโดนมรสุมน้ ำทะเลซดั ท ำให้ทรำยขำวสะอำด จึงได้
เปลี่ยนชื่อเรียกจำก บำงผักครำดเป็นหำดทรำยแก้ว จนถึงปจัจบุันนีส้ ำหรับประวัติศำสตร์ชุมชน ในพื้นที ่ 
ปี พ.ศ. เหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในต าบลตะกรบตั้งแต่อดีต – ปัจจุบัน 

- รถ มอเตอร์ไซด์ กำรเดินทำงสะดวกขึ้นท ำให้กำรใช้ เกวียน ม้ำ และเรือ เริ่มหำยไป- ปี พ.ศ. 2505 เกิดวำต
ภัยรุนแรง ท ำให้ป่ำชำยเลน และนำข้ำวเสียหำย ไม้ใหญ่ล้มเสียหำยจ ำนวนมำก เร่ิมมีกำรกัดเซำะชำยฝั่ง 

- ปี 2520 กำรท ำไร่เลื่อนลอยในป่ำเร่ิมหำยไป 
- ปี 2520 มีกำรตัดถนนผ่ำนป่ำสำธำรณะ และมีกำรเข้ำไปขโมย ตัดต้นไม้ เพื่อท ำเครื่องมือในกำรประกอบ

อำชีพประมง (ลอบ คันธง เสำหลักผูกเรือ)ท ำให้ป่ำสำธำรณะลดลงเร่ือยๆ 
2521– 2535 - ควำมอุดมสมบูรณ์ของป่ำชำยเลนริมคลองเริ่มลดลงเนื่อง ชำวบำ้น 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 
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- ป ี2526 มีกำรขุดถนนล้อมรอบพื้นที่ปำ่สำธำรณะ แต่ยังมีกำรลักลอบตัดไม้อยู ่
- ป ี2521 น้ ำทะเลหนนุขึ้นสงูกว่ำปกต ิเกิดกำรกัดเซำะของชำยฝั่ง ท ำให้พื้นทีน่ำข้ำวได้รับควำมเสียหำย 

ชำวบ้ำนบำงส่วนเร่ิมเลิกท ำนำ และกำรท ำนำหมดไปในป ี2523 ชำวบำ้นหนัมำท ำประมงชำยฝั่ง เช่น อวนกุ้ง และอวน
ปูม้ำแทน 

- เร่ิมท ำนำกุ้งแบบพฒันำในป ี2530 และได้รับควำมนิยมสงูสุดมีกำรท ำกันอยำ่งแพร่หลำยในปี 2536 ท ำให้ 
ป่ำชำยเลนถูกท ำลำยเป็นจ ำนวนมำก (ประมำณ 1000 กว่ำไร่) 

- ชำวประมงหำกินได้น้อยลง เนื่องจำก มีเครื่องมือท ำลำยลำ้งจำกต่ำงถิ่นเข้ำมำหำกินในพืน้ที่มำกข้ึน เช่น อวน
ลำก อวนรุน ประกอบกับปำ่ชำยเลนถูกท ำลำยจำกกำรท ำนำกุง้ท ำให้ไม่มีแหล่งเพำะฟักสัตวน์้ ำวัยอ่อน 
2536- 2545 - นำกุ้งขยำยตวัอย่ำงเต็มที ่ในปี 2536 และเร่ิมคงตัวในป ี2540 

- ป ี2541 กำรท ำนำกุ้งเริ่มประสบปัญหำโรคระบำด ท ำให้กำรเลี้ยงกุ้งขำดทุนและท ำลดลงเร่ือย จนหมดไปใน
ป ี2545 

- เร่ิมมีกระแสกำรอนุรักทรัพยำกรเกิดขึ้น เนื่องจำกทรัพยำกรลดลงอย่ำงเห็นได้ชัดชำวบ้ำนจึงรวมตัวกับผู้น ำ
ชุมชน2546-ปัจจุบนั 

- ป ี2546 น้ ำเสียเนื่องจำกกำรท ำลำยล้ำงของเรือครำดหอยลำย ท ำให้หน้ำดินเสียหำยสัตว์แหล่งเพำะฟักสัตว์
น้ ำวัยอ่อนถูกท ำลำย กำรหำกินในทะเลไมไ่ด้ผล ท ำให้ชำวประมงบำงส่วนต้องขำยเรือ และหันมำสร้ำงสวนปำล์มน้ ำมัน 
และอำชีพรบัจ้ำงนอกพื้นที่มำกข้ึน 

- ป ี2546 มีกำรตั้งกลุ่มอำสำสมัครอนุรักษ์ทรัพยำกรสัตว์น้ ำ โดยกรมประมงร่วมกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ตะกรบ เข้ำมำฝึกอบรม ให้กับชำวบำ้น มีสมำชิก จ ำนวน 30คน หลังจำกนั้นได้ท ำกิจกรรมร่วมกับ อบต. และเจ้ำหนำ้ที่
ประมง จำกศูนย์ปรำบปรำมชุมพร ประมงไชยำ และเจ้ำหนำ้ทีฝ่่ำยปกครองในพืน้ที่ มีกำรเฝ้ำระวัง และจับกุมเรือลำก
หอยได้ทั้งหมด 14 รำย กำรปลอ่ยปลำ ปล่อยกุ้งขำวลงทะเลเนือ่งในวันส ำคัญต่ำงๆ 

- ป ี2547 ทรัพยำกรชำยฝัง่เร่ิมฟื้นตัว ท ำให้กลุ่มคนที่เคยประกอบอำชีพประมงหนักลับมำประกอบอำชีพ
ประมงอีกคร้ัง และเพิ่มจ ำนวนมำกข้ึนเร่ือย 

- ป ี2549 แกนน ำคนส ำคัญของหมู่บ้ำน เสียชีวิตท ำให้ไม่มีคนสำนงำนต่อ ประสิทธิภำพในกำรเฝ้ำระวังจงึลด
น้อยลง 
การจัดตั้ง 
       กระทรวงมหำดไทยได้ประกำศจัดตั้งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะกรบ เมื่อวันที่ 22 เดือนกุมภำพันธ์   พ.ศ. 2547 
1.ด้านกายภาพ 
        1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงแผนที ่
ต าบตะกรบ 
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         ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะกรบ  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5  ต ำบลตะกรบ  อ ำเภอไชยำ  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
ต ำบลตะกรบ ตั้งอยู่ทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอ ำเภอไชยำ โดยอยู่ห่ำงจำกที่ว่ำกำรอ ำเภอไชยำ  ประมำณ                 
13   กิโลเมตร ห่ำงจำกศำลำกลำงจังหวัดสุรำษฎรธำนี   เป็นระยะทำงประมำณ  54  กิโลเมตร ต ำบลตะกรบ มีเนื้อที่
รวมประมำณ  74.5  ตำรำงกิโลเมตร (46,562.5 ไร)่  มีอำณำเขตติดต่อกับต ำบลใกล้เคียง ดังนี้ 

   ทิศเหนือ ติดต่อกับต ำบลวัง  อ ำเภอท่ำชนะ 
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่ำวไทย 

  ทิศใต้  ติดต่อกับต ำบลทุ่ง ,ต ำบลพุมเรียง  อ ำเภอไชยำ 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับต ำบลป่ำเว  ต ำบลทุ่ง อ ำเภอไชยำ 

      1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะพื้นที่ของต ำบลตะกรบเป็นที่รำบ เป็นที่รำบชำยฝั่งทะเลมีพื้นที่ติดทะเลจ ำนวนสำมหมู่บ้ำน มีชำยฝั่งยำว    

7 กิโลเมตร มีป่ำชำยเลนจ ำนวน 300 ไร ่และเป็นที่อำศัยของนกน้ ำจ ำนวนมำก มีทะเลและหำดทรำยที่สวยงำมมีควำม
ยำว 7 กิโลเมตร เป็นหำดทรำยจ ำนวน 5 แห่ง ได้แก่หำดทรำยแก้ว ,หำดนิยม,หำดนำยอ ำเภอ, หำดหำงโฉลง,หำดจินตรำ 
ซึ่งประชำชนทั่วไปสำมำรถเข้ำมำเที่ยวและผักผ่อนได้ ป่ำชำยเลน 50 ไร่ และมีที่สำธำรณะประโยชน์ทั้งหมดประมำณ 
670 ไร่ มีล ำคลองตัดผ่ำน จ ำนวน 3 สำย ด้วยกัน คือ คลองบำงโฉลง คลองห้วยพุน คลองตะกรบ และมีป่ำชำยเลนที่
สมบูรณ์จ ำนวนประมำณ 300 ไร่ประกอบด้วย ไม้โกงกำง ไม้ตะบูน ไม้ถั่ว ไม้ตำตุ่ม มีชำยหำดทะเล ที่สวยงำม 
       1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

  ภูมิอำกำศเป็นเขตร้อนชื้น ได้รับอิทธิพลจำกลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือพัดผ่ำน และมีฝนตกชุกตลอดทั้งป ีท ำให้
อำกำศของต ำบลตะกรบไม่ร้อนมำกนัก 
        1.4 ลักษณะของดิน 
         - ลักษณะดินโดยทั่วไป เป็นดนิทรำย ดินพร ุประชำกรสว่นใหญ่จึงมีอำชีพเกษตรกรรม ซึ่งผลผลิตที่ส ำคัญ เชน่ 
ปำล์มน้ ำมนั ยำงพำรำ มะพร้ำว เป็นต้น 
การใช้ที่ดิน 
- พื้นที่ทั้งหมด จ ำนวน 25,429 ไร ่ 
- พื้นที่ท ำกำรเกษตร จ ำนวน 19,012 ไร่ 
    - พื้นที่ปลูกปำล์มน้ ำมัน จ ำนวน 15,219 ไร่ 
    - พื้นที่ปลูกยำงพำรำ จ ำนวน 546 ไร ่
    - พื้นที่ปลูกมะพร้ำว จ ำนวน 3,247 ไร่ 
    - พื้นที่อื่น จ ำนวน 6,417 ไร่ 
- พื้นที่ปำ่ไม ้78 ไร ่ 
- พื้นที่ปำ่ชำยเลน 3,257 ไร ่
- พื้นที่ปำ่พร ุ351 ไร ่          
- พื้นที่ตั้งบ้ำนเรือน 322 ไร ่
- พื้นที่นำร้ำง 732 ไร ่   
- พื้นที่ปำ่ชำยหำด 974 ไร ่ 
- พื้นที่นำกุ้ง 1,155 ไร ่
- พื้นที่ว่ำง 4,227 ไร ่
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          1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
แหล่งน้ าตามธรรมชาติ  
- ล ำน้ ำ ,ล ำห้วย 6 สำย   ( คลองห้วยพุน,คลองบำงโฉลง,คลองท่ำเกตุ,คลองท่ำมะเขือ ,คลองตะกรบ,ห้วย

ทรำยขำว) 
           - บึง,หนองและอื่น ๆ  6  แห่ง  ( หนองนนทรี, หนองสำมชั่ง,หนองปึกมัน,ห้วยทรำยขำว ,บ้ำนนำยอีต,หนองไม้
แก่น) 
 แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 

- ฝำย      5     แห่ง (หมู่ 1=1,    หมู่ 2=1,    หมู่ 3=2,  หมู่ 4=1) 
- บ่อน้ ำตื้น    18    แห่ง (หมู่ 1=3,   หมู่ 2=5,     หมู่ 3=5, หมู่ 4=1,  หมู่ 5=4) 

 - ประปำหมู่บ้ำน      23    แห่ง   
   
          1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้   

     ในต ำบลตะกรบมีพื้นที่ป่ำชำยเลน 50 ไร ่และมีที่สำธำรณะประโยชน์ทั้งหมดประมำณ 670 ไร ่มี และมีป่ำชำย
เลนที่สมบูรณ์จ ำนวน 300 ไร่ประกอบด้วย ไม้โกงกำง ไม้ตะบูน ไม้ถั่ว ไม้ตำตุ่ม เป็นต้น 

 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
          2.1 เขตการปกครอง 
          กำรปกครองขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะกรบ มีพื้นที่ 33.82 ตำรำงกิโลเมตร  แบ่งเขตกำรปกครอง
ออกเป็น 1 ต ำบล จ ำนวน 5 หมู่บ้ำน ดังนี้  

หมู่ที่  1   บ้ำนฝ่ำยพรุ    หมู่ที่  2   บ้ำนตะกรบ 
หมู่ที่  3   บ้ำนห้วยพุน              หมู่ที่  4   บ้ำนสระมโนรำห์ 
หมู่ที่  5   บ้ำนบ่อคำ 

           2.2   เขตการเลือกตั้ง 
 คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  ได้ก ำหนดเขตกำรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตกำรเลือกตั้ง และมีสมำชิกสภำองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 6 คน  แบ่งเขตกำรเลือกตั้งจ ำนวน 5 เขต ดังนี้  
เขตเลือกตั้งที่ 1  หมู่ที่  1   บ้ำนฝ่ำยพรุ     
เขตเลือกตั้งที่ 2  หมู่ที่  2   บ้ำนตะกรบ 
เขตเลือกตั้งที่ 3  หมู่ที่  3   บ้ำนห้วยพุน  
เขตเลือกตั้งที่ 4  หมู่ที่  4   บ้ำนสระมโนรำห์ 
เขตเลือกตั้งที่ 5  หมู่ที่  5   บ้ำนบ่อคำ 

      

3. ประชากร 
           3.1 ข้อมลูเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

ประชำกรทั้งสิ้น  3,811  คน  แยกเป็นชำย 1,907  คน  หญิง 1,904  คน มี  มีจ ำนวนครัวเรือนทั้งหมด 
3,811 ครัวเรือน  โดยแยกเป็นแต่ละหมู่บ้ำนได้ดังนี้ 
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ตารางเปรียบเทียบประชากร และการคาดการณ์ในอนาคต 
 

จ านวนประชากร ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 คาดการณอ์นาคต 
ชาย 1,910 1,906 1,936 1,918    ประมาณ 1,940 

หญิง 1,905     1,905      1,947 1,948 ประมาณ 1,960 
รวมประชากร 3,815 3,811 3,883 3,866 ประมาณ 3,900 
การเปรียบเทียบ
ประชาการรวมท้ังสิ้น 

 ลดลงจาก 
ปีเดิม 4 

เพิ่มข้ึนจาก 
ปีเดิม 72 

ลดลงจาก 
ปีเดิม 17 

 

 
 ตารางประชากร ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 

ที่มำ : ส ำนักบริหำรกำรทะเบยีน กรมกำรปกครอง  ณ วันที่ 2 พฤษภำคม  พ.ศ. 2562) 
 
3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ช่วงอายุประชากร 
จ านวนเพศชาย 

(คน) 
จ านวนเพศหญิง 

(คน) 
รวม 

น้อยกว่ำ  1 ปีเต็ม 14 18 32 
1 ปีเต็ม – 2 ปี 46 38 84 
3 ปีเต็ม – 5 ปี 91 62 153 

6 ปีเต็ม – 11 ปี 144 155 299 
12 ปีเต็ม – 14 ปี 91 70 161 
15 ปีเต็ม – 17 ปี 79 77 156 
18 ปีเต็ม – 25 ปี 227 219 446 

26 ปีเต็ม – 49 ปีเต็ม 684 690 1,374 
50 ปีเต็ม – 60 ปีเต็ม 309 274 583 

มำกกว่ำ 60 ปีเต็มข้ึนไป 235 345 580 
รวม 1,920 1,948 3,868 

ที่มำ : ส ำนักบริหำรกำรทะเบยีน กรมกำรปกครอง  ณ วันที่ 2 พฤษภำคม  พ.ศ. 2562) 
 
 
 
 
 

หมู่ที่ ครัวเรือน ประชากร รวม 
ชาย หญิง 

1 240 307 349 656 
2 336 481 466 947 
3 147 246 262 508 
4 214 351 342 693 
5 341 533 529 1,062 

รวมทั้งสิ้น 1,278 1,918 1,948 3,866 
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4. สภาพทางสังคม 
       4.1 การศึกษา 
      - โรงเรียนประถมศึกษำ จ ำนวน 3 แห่ง สังกัด สพฐ. 

ล าดับ ชื่อโรงเรียน เปิดสอนระดบั 

1 โรงเรียนบ้ำนตะกรบ ป.1-ป.6 

2 โรงเรียนวัดวิชิตธำรำรำม ป.1-ป.6 

3 โรงเรียนบ้ำนห้วยพุน อ.1-ม.3 

     - ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 2 แห่ง  

ล าดับ ชื่อโรงเรียน สถานที่ตั้ง 

1 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลตะกรบ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะกรบ 

2 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัสยิด มัสยิดฮำบิดิตตอฮีรีน 

   
  - แหล่งกำรเรียนรู้อ่ืน ๆ 

ล าดับ แหล่งเรียนรู ้ สถานที่ตั้ง 
1 ที่อ่ำนหนังสือพิมพ์ประจ ำหมู่บ้ำน อำคำรประจ ำหมู่บ้ำน 
2 ศูนย์กำรเรียนรู้ต ำบลตะกรบ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะกรบ 

 
          4.2 สาธารณสุข 
  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพประจ ำต ำบล/หมู่บ้ำน  1  แห่ง   (ตั้งอยู่หมู่ที่  5) 
  ร้ำยขำยยำแผนปัจจุบัน   1          แห่ง 
  อัตรำกำรมีและใช้ส้วมรำดน้ ำ   ร้อยละ    100                                            
         4.3 อาชญากรรม 
          หน่วยบริกำรประชำชน (ต ำรวจชุมชน) 1 แห่ง มีเจ้ำหน้ำที่ 1-2 คน (ตั้งอยู่หมู่ที่ 2)   ศูนย์ อปพร. 1 แห่ง        
มีอำสำสมัคร  36  คน  ส ำหรับคดีอำญำในต ำบลตะกรบมีคดีอำญำที่เกิดขึ้นในพืน้ที่ค่อนข้ำงนอ้ย  
        4.4 ยาเสพติด 
         ปัญหำยำเสพติดในพืน้ทีก่็มีอยู่มั่วไปในกลุ่มวัยรุ่น  น้ ำกระท่อม  ยำไอซ์  ยำบำ้  ส่วนใหญ่ในกลุ่มวัยรุ่นชว่งอำยุ
ประมำณ 16 – 25  ปี  โดยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง ด ำเนินกำรสนบัสนนุป้องกัน 
ปรำบปรำม บ ำบดัอย่ำงต่อเนื่องทุกปี  
 

      4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
ข้อมูลด้านสังคมสงเคราะห์ของต าบลตะกรบ มีผู้มีรำยไดน้้อย ผู้พิกำร ปริมำณไม่มำก และไดส้่งเสริมอำชีพตำ่งๆ 

ให้ ประชำชนมีงำนท ำ  ผู้พิกำรได้ส่งเสริมกำรใชช้ีวิต ในกำรรับเบี้ยยังชีพ  
        - ด้ำนผูสู้งอำยุ    จ ำนวนทั้งสิ้น  575  รำย 
        - ด้ำนคนพิกำร    จ ำนวนทั้งสิ้น  101  รำย 
        - ด้ำนผูด้้อยโอกำส    จ ำนวน 50 รำย 
        - ด้ำนผูป้่วยเอดส ์   ไม่มี 
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        - ด้ำนผูไ้ร้ที่พึ่ง   จ ำนวน 2  รำย 
 
5 . ระบบบริการพ้ืนฐาน 
         5.1 การคมนาคมขนส่ง 
         ต ำบลตะกรบมีกำรคมนำคมติดต่อกับชุมชนอื่น    โดยอำศัยทำงหลวงจังหวัด   หมำยเลข – 4112  (  สำยไชยำ- 
ท่ำชนะ) และทำงหลวงชนบทสำยฝ่ำยพรุ- ไชยำท่ำชนะ  สำยพุมเรียง- ห้วยพุน  เป็นถนนสำยหลักในกำรติดต่อ และมี
ถนนโครงข่ำยส่วนใหญ่ใช้ได้ทุกฤดูกำล  แยกจำกถนนสำยหลัก    เข้ำสู่ทุกหมู่บ้ำนของต ำบลได้อย่ำงสะดวกกำรคมนำคม
ในเขตต ำบลใช้เดินเท้ำ รถจักรยำน และรถจักรยำนยนต์เป็นส่วนใหญ่และมีกำรเดินทำงโดยทำงเรือบ้ำงแต่ไม่มำกส่วนกำร
ติดต่อกับชุมชนอื่นนอกเขตต ำบลใช้เดินเท้ำ รถจักรยำน  จักรยำนยนต์ หรือรถยนต์สู่ทำงหลวงจังหวัด   หมำยเลข  
4112   เพื่อต่อรถประจ ำทำงไปยังอ ำเภอไชยำ หรือเดินทำงต่อไปยังจุดหมำยกำรขนส่ง  ผลผลิตทำงกำรเกษตรสินค้ำ
เกษตรส่วนใหญ่ จะใช้รถบรรทุกขนำดเล็กขนส่งจำกแหล่งผลิตในหมู่บ้ำนมำส่งที่แหล่งรับซื้อในตลำดอ ำเภอไชยำและ
อ ำเภอท่ำชนะ 
 

             การคมนาคม 
             ต ำบลตะกรบ มีกำรคมนำคมที่สะดวก เนื่องจำกมีทำงหลวงแผน่ดิน หมำยเลข 4112  สี่แยกละเม – พุนพิน
และทำงหลวงแผน่ดิน หมำยเลข 4223  ห้วยพุน – พุมเรียง  และมีถนนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล เป็นถนนลูกรัง ถนนลำดยำง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
   
          5.2 การไฟฟ้า 

กำรบริกำรด้ำนกระแสไฟฟ้ำในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะกรบ อยู่ในควำมรับผิดชอบของ  กำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำคอ ำเภอไชยำ สำมำรถให้บริกำรได้ครอบคลุมทั่วเขตต ำบลตะกรบมีบริกำรไฟฟ้ำเข้ำสู่ทุกหมู่บ้ำนแล้ว 

  
          5.3 การประปา 
          พื้นที่ต ำบลตะกรบ เป็นพื้นที่รำบชำยฝั่งทะเล และมีล ำคลองตัดผ่ำน จ ำนวน 3 สำย มีประปำหมู่บ้ำนจ ำนวน 
23 แห่ง 
           5.4 โทรศัพท์ 
           ภำยในเขตต ำบลตะกรบ  มีกำรให้บริกำรจำกหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ เอกชน ในกำรติดต่อสื่อสำร เช่น ทีโอที ทีที
แอนที ทรู และเสำบริกำรสื่อสำรทำงโทรศัพท์ทุกเครือข่ำย 
           5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
                     อินเตอร์เน็ตหมู่บ้ำน   3  แห่ง 
  อินเตอร์เน็ตต ำบล   1  แห่ง 
  
6.ระบบเศรษฐกิจ 
          6.1 การเกษตร 
          ต าบลตะกรบมีพื้นที่ทัง้หมด 25,429 ไร่  พื้นที่ทางการเกษตร 19,012 ไร่ ด้านการเกษตร เกษตรส ำคัญ
ประกอบด้วย  
o ยางพารา โดยมีพื้นที่เพำะปลูก 546  ไร่  จ ำนวน 65 ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ 2.87 ของพื้นที่เกษตร

ทั้งหมดของต ำบล 
o ปาล์มน้ ามัน โดยมีพื้นที่เพำะปลูก  15,219  ไร่  จ ำนวน 817 ครัวเรือน   คิดเป็นร้อยละ 79.76 ของ

พื้นที่เกษตรทั้งหมดของต ำบล 
o  มะพร้าว   โดยมีพื้นที่เพำะปลูก 3,247  ไร่   จ ำนวน 345  รำย  คิดเป็นร้อยละ 17.07 ของพื้นที่เกษตร

ทั้งหมดทั้งหมดของต ำบล 
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o  ปศุสัตว์ (สุกร โคเนื้อ และสัตว์ปีก) คิดเป็นร้อยละ 0.8 ของพื้นที่เกษตรทั้งหมดของต ำบล 
      ประชำกรในต ำบลตะกรบ ประมำณร้อยละ 30 % มีอำชีพทำงกำรประมงขนำดเล็กชำยฝั่ง และเพำะเลี้ยง

สัตว์น้ ำ ส่วนอีก 65 % ที่เหลือท ำกำรเพำะปลูกเป็นหลัก และจะเลี้ยงสัตว์เป็นอำชีพเสริม ส่วนอีก 5 % ประกอบ
อำชีพอื่นๆ 
          6.2  ด้านการประมง  

กำรออกอวนลอยปู กำรท ำอวนปูแบบอวนเดินลอย ที่ชำวบ้ำนออกจะเป็นอวน 30 ตำ ขนำดตำ 
อวน 3.5 ซม. สัตว์น้ ำที่จับได้ จะเป็นปูม้ำ และกั้งตั๊กแตน กำรวำงอวนปูเดินลอยนั้น ต้องอำศัยกระแสน้ ำพัดพำ จึงนิยม
วำงกันในช่วงขณะที่น้ ำไหลเชี่ยว ระหว่ำง 11 ค่ ำ ถึง 5 ค่ ำ ทั้งข้ำงขึ้นและข้ำงแรม ในทำงจันทรคติ เรียกว่ำ “น้ ำใหญ่หรือ
น้ ำเดิน” ปูม้ำจะติดในช่วงน้ ำไหลเชียวได้ดี เพรำะอวนจะเดินไปได้ระยะทำงมำกกว่ำ สิ่งที่ติดมำกับอวนก็มี หอยครำง, 
หอยหนำม, หอยหอม, เปลือกหอยใบยำง, ซำกหอยเจดีย์, หอยสกำยเล็ฟ, ปูก็มีจ ำพวก ปูม้ำ, ปูด ำ, ปูลำย, ปูคู้, ปูกระหรี่, 
ปูหมวก ฯลฯ จ ำพวกกั้ง กุ้ง ก็มี กั้งตีนแพ, กั้ง,ตั๊กแตน, กุ้งลำย, กุ้งแชร์บ๊วย, กุ้งขำว, กุ้งกุลำด ำ ฯลฯ ปลำ ได้แก่ ปลำ
กระเบน, ปลำฉลำม, ปลำจวดค้อม, ปลำจะละเม็ด, ปลำหำงควำย, ปลำหมึก, ปลำวำย ฯลฯส่วนในช่วง 6 ค่ ำ ถึง 9 ค่ ำ 
หรือ 10 ค่ ำ เป็นช่วงน้ ำตำย (น้ ำไม่ค่อยไหล ชำวบ้ำนเรียกว่ำช่วงหยุดน้ ำ จะมีประมำณ 3-5 วัน ชำวบ้ำนจะหยุดพัก 

กำรออกอวนปลำ มีบ้ำงแต่เล็กน้อยในช่วงน้ ำตำย โดยจะวำงกันในช่วงน้ ำหยุด ปลำที่วำงไดจ้ะมี 
ปลำทู ปลำตะเพียนน้ ำเค็ม ปลำจวด ปลำอินทรีย์ ปลำกุเหรำ ปลำยทรำย ปลำหนมโกรยอวนปลำที่หำดทรำยแก้วจะเป็น
อวนวำงปลำทู โดยมีขนำดตำอวนก็ประมำณ 3 - 5เซนติเมตร ในช่วงน้ ำหยุด ช่วง 5-9 ค่ ำ ทั้งข้ำงขึ้นและข้ำงแรม จะมี
เรือออกปลำ เพรำะกระแสน้ ำเร่ิมอ่อน จึงท ำให้อวนปลำติดปลำมำก ปลำที่ได้ เช่น ปลำกุเหลำ, ปลำทู, ปลำจวด,ปลำลัง
โกย, ปลำโคบและ ปลำอินทรีย์ เป็นต้น  อวนปลำทรำยจะเป็นอวนที่มีขนำดตำอวน 2.2-2.8 เซนติเมตร วำงในที่ดอน 
ซึ่งจะมีปลำทรำยอำศัยอยู่มำก จึงต้องศึกษำว่ำพื้นที่ไหนที่มีดอน ซึ่งชำวบ้ำนจะเรียกว่ำ “ดอนปลำทรำย” 

อำชีพประมงในอดีต ชำวบ้ำนหำดทรำยแก้ว จะออกอวนลอยกุ้งโดยใช้ เรือแจว และอวนปู 
(แบบเดิน) เป็นชนิดอวนเขียว ปัจจุบันใช้อวนเอ็น มีกำรท ำโป๊ะบ้ำง ที่หน้ำหำดทรำยแก้ว จนถึงปำกคลองกิ่ว ซึ่งติดต ำบล 
วัง อ ำเภอ ท่ำชนะ จังหวัด สุรำษฎร์ธำนี อำชีพ ส่วนใหญ่ที่ท ำอยู่ก็คงแบบเดิมๆ แต่ เรือที่ใช้จะเป็นแบบเครื่องยนต์ ใน
ปัจจุบันส ำหรับกำรประกอบอำชีพในปัจจุบันของชุมชนหำดทรำยแก้ว คือ กำรออกอวนลอยปูม้ำ ซึ่งจะท ำในช่วงน้ ำเดิน 
ช่วง 11 ค่ ำ – 9 ค่ ำ ทั้งข้ำงขึ้น และข้ำงแรม ส่วนกำรออกอวนปลำ จะออกในช่วง น้ ำตำยประมำณ 5-10 ค่ ำ มีทั้งอวน
ปลำทรำย และอวนปลำทู 
อาชีพอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากการออกอวนลอยปูม้า 

 เป็นอำชีพที่ท ำเสริมจำกกำรออกอวนปูม้ำ มีบ้ำงเล็กน้อยในช่วงที่น้ ำตำย ประมำณ 5 - 10 ค่ ำ(ทั้งข้ำงขึ้นและ
ข้ำงแรม) ช่วงที่ไม่สำมำรถออกอวนปูม้ำได้ ชำวประมงจะหำรำยได้จำกกำรจับสตัว์น้ ำชนิดอื่นๆ แตกต่ำงกันไป ทั้งกุ้ง หอย 
ป ูปลำ และปลำหมึก ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับฤดูกำลของสัตว์น้ ำแต่ละชนิดด้วย ซึ่งจะกล่ำวได้ต่อไปนี้ 

วางอวนปลาทู อวนปลำทูจะมีขนำดตำอวน ประมำณ 3-5 เซนติเมตร ในช่วงน้ ำตำยเป็นช่วงที่กระแสน้ ำ
เริ่มอ่อน กำรวำงอวนปลำจะได้ผลดี ซึ่งนอกจำกปลำทูแล้ว ยังมีปลำกุเหลำ, ปลำจวด,ปลำลังโกย, ปลำโคบและ ปลำ
อินทรีย ์เป็นต้น 

วางอวนปลาทราย อวนปลำทรำยจะมีขนำดตำอวน ประมำณ 2.2-2.8 เซนติเมตร จะวำงบริเวณสันทรำย
ที่เป็นดอน หรือที่ชำวบ้ำนเรียกว่ำ “ดอนปลำทรำย” ซึ่งจะมีปลำทรำยอำศัยอยู่เป็นจ ำนวนมำก ดังนั้นจึงต้องศึกษำบริบท
พื้นที่ ว่ำพื้นที่บริเวณไหนที่มีลักษณะเป็นสันดอนบ้ำง 

หาหอย จำกกำรศึกษำ พบวำ่ หอยในพื้นที่ต ำบลตะกรบมีเปน็จ ำนวนมำก แต่ชำวประมงยังไม่นิยมหำ เนือง
จำกหอยบำงชนิดต้องสงวนไว้ให้เป็นอำหำรส ำหรับปูมำ้ ซึ่งเป็นสัตวน์้ ำเศรษฐกิจหลักของพื้นที่ และเป็นกฎข้อห้ำมของ
ชุมชน เร่ืองกำรครำดหอย ดังนัน้ หอยที่ชุมชนสำมำรถหำได้คือหอยที่อยู่ในบริเวณชำยฝั่ง เช่น หอยเสียบ หอยขำว และ
หอยชักตีน เป็นต้น 

      รุนกุ้งเคย จะมีเปน็ช่วงฤดูกำล แต่กำรุนกุ้งเคยในพื้นทีต่ ำบลตะกรบนี้แตกตำ่งจำกพื้นทีอื่น คือยังใช้วิธีกำร
เดินรุนแบบดัง้เดิมอยู ่ซึ่งกุ้งเคยในพื้นที่จะมีหลำยชนิดดว้ยกันสิง่ที่เห็นได้ชัดในพื้นที่ ต ำบลตะกรบ คือ มีทรัพยำกรอยู่
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ค่อนข้ำงอุดมสมบูรณ ์ทั้งชนดิ และปริมำณ แต่ศักยภำพในกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรชำยฝัง่มีอยู่เพียงไม่กี่อย่ำง และ
เครื่องมือที่ประมงชำยฝัง่ใช้ก็เปน็แบบไม่ท ำลำยล้ำง ถ้ำไม่เกิดปัญหำ บุคคลภำยนอกเข้ำมำใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกร
แบบท ำลำยล้ำง ทรัพยำกรก็จะคงอยู่คู่กับวิถีชีวิตของประมงชำยฝั่งต่อไปได้ 

  6.3 การปศุสัตว ์
o  กำรเลี้ยงสัตว ์ได้แก่ โค กระบือ สุกร เป็ด และไก ่มีกำรเลี้ยงทั่วไปของต ำบล โดยเลี้ยงโคแบบ 

ปล่อยเพื่อใช้บริโภค 
 
       6.4  การบริการ 
o งำนหัตถกรรมในครัวเรือนเป็นอำชีพทีส่ำมำรถสร้ำงรำยได้ให้อีกทำงหนึ่ง ได้แก ่กำรท ำเครื่องจักรสำน ทอผ้ำ 

กำรท ำพวงหรีด ดอกไม้จัน กำรท ำผำ้บำติก กำรท ำน้ ำปลำ ยำหนม 
       6.5  การท่องเที่ยว 
แหล่งท่องเที่ยวส าคัญทางทะเลของต าบลตะกรบ มีดีงนี้ 

   หาดนิยม ตั้งอยู่ในหมู่บ้ำนตะกรบ หมู่ที่สอง ต ำบลตะกรบ เป็นลักษณะ
หำดตำมแบบตะวนัออกของอ่ำวไทยกลำ่วคือ เป็นหำดทรำย มีอำณำเขตติดต่อ
กับ หำดทรำยแก้วในทำงทิศเหนือ และหำดนำยอ ำเภอทำงทิศใต้ทำงด้ำนตะวันออก
ติดกับอ่ำวไทยสำมำรถมองเห็นเกำะต่ำงได้ในวนัที่ สภำพอำกำศสดใส มีควำมยำว
ประมำณ 2 ถึง 3 กิโลเมตรโดยประมำณ สภำพโดยทั่วไป เป็นหำดทรำย บริเวณ
ชำยหำด ประกอบไปดว้ย ตน้สน เปน็แนวตำมชำยฝั่ง ซึง่เปน็บรรยำกำศที่รมรื่น
เหมำะแก่กำรผักผ่อนเป็นอย่ำงยิ่ง ต้นสนเหล่ำนี้ เป็นสว่นหนึง่ที่ส ำคัญ ที่ท ำให้เกิด 
ชื่อ หำดนิยม ตำมประวตัิ ที่เล่ำกันมำว่ำ แต่ก่อนนัน้ก็ไม่มีแนวของต้นสนแต่อยำ่งใด 
จนกระทั่ง อำจำรย์ นิยม เชือ้พรำหมณ์ ซึ่งเป็น ผู้อ ำนวยกำร โรงเรียน บ้ำนตะ
กรบ ได้ชักชวนชำวบ้ำนตะกรบให้ร่วมมือกันปลูกต้นสน ในแนวชำยหำด จนในที่สุด
ก็ได้มีแนวต้นสนดงักล่ำวบริเวณหำดนิยม ถึงแม้ว่ำตน้สนบำงตน้ได้มีกำร ล้มตำยไป
บ้ำง แต่ก็มีกำรปลูกทดแทน ทั้งตำมธรรมชำติ และควำมร่วมมอืของชำวบ้ำน ท ำให้ 

ปัจจุบนันี้ยงัคงมีต้นสนอยู่มำกมำย ด้วยเหตุดังกลำ่วชำวบำ้นก็เรียกหำด
ดังกล่ำวนี้ ว่ำ หำดนิยม เรำสำมำรถเดินทำงได้ด้วยควำมสะดวกสบำยโดยทำง
รถยนต์ โดยใช้ทำงหลวงหมำยเลข 4112 บ้ำนห้วยพนุ ต ำบลพุมเรียง โดยถนนสำย
นี้เป็นทำงเชื่อมต่อจำก ถนน สำย ท่ำชนะ สุรำษฎร์ธำน ีระยะทำงจำก ตัวอ ำเภอไช
ยำ 12 กิโลเมตร นอกจำกนั้นยังมีถนนเลียบชำยฝั่ง ซึ่งเชื่อมต่อจำกสำยหลักไปถึง
ชำยหำด จำกหำดนยิมไปยังหำด นำยอ ำเภอและกลบัเข้ำสู่สำยหลักอีกด้วย 

บ้านหาดทรายแก้ว เป็นชุมชนหนึ่งที่อยู่ใน หมู่ที่ 5 บ้ำนบ่อคำ ซึ่งเดิมมี
ชื่อเรียกว่ำ บ้ำนบำงผักครำด เพรำะมีผักบุ้งทะเลมำก แต่ต่อมำประมำณป ีพ.ศ. 
2513 ถึงป ีพ.ศ. 2515 นำยวนิัย มณีโชต ิซึ่งเป็นนำยอ ำเภอไชยำได้เดินทำงมำ
พักผ่อนที่ชำยหำดบริเวณนี ้และพบเห็นหำดทรำยที่สวยงำมมำก เนื่องจำกโดน
มรสุมน้ ำทะเลซัด ท ำให้ทรำยขำวสะอำด จึงได้เปลี่ยนชื่อเรียกจำก บำงผักครำดเป็น
หำดทรำยแก้ว จนถึงปัจจุบนันี ้

 
 
 
6.6 อุตสาหกรรม 
 -ไม่มี – 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99_%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99_%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%B2
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          6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 ในต ำบลตะกรบมีกำรรวมกลุ่มกันเพื่อประกอบอำชีพต่ำงๆ ได้แก่ กำรท ำเครื่องแกง, เครื่องจักรสำน , กำรทอผ้ำ, 
กำรท ำพวงหรีด,ดอกไม้จันทน์, กำรท ำผ้ำบำติก, กำรท ำน้ ำปลำ, กำรเพำะเห็ดฟำง กำรปลูกพืชผักสวนครัว, กลุ่มต่ำงๆ  มี
ดังนี้ 

กลุ่มเห็ดฟำง มีนำงจิรำพร สอนเพชร เป็นประธำนกลุ่ม ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ก่อตั้งเมื่อปี2544 มี ได้รับเงิน
สนับสนุนจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะกรบ เป็นเงินจ ำนวน 50,000 บำท มีสมำชิกจ ำนวน 10 ครัวเรือน เมื่อครบปี
จะน ำเงินไปคืน อบต.และท ำสัญญำกู้เงินต่อหมุนเวียนแบบนี้ทุกปี ปัจจุบันท ำมำ 10 ปีมีกำรกู้เงิน 7 ครั้ง กิจกรรมที่ได้
ด ำเนินกำรอยู่ในปัจจุบัน คือกำรปล่อยกู้เงิน และกำรเพำะเห็ดฟำงตำมบ้ำน โดยจะมีพ่อค้ำมำรับซื้อตำมบ้ำน 

กลุ่มจัดท ำไม้กวำดก้ำนมะพร้ำว มีนำงพิมประภำ เชื้อบ่อคำ เป็นประธำนกลุ่ม ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 5 ก่อตั้ง
เมื่อปี 2558 มี ได้รับเงินสนับสนนุจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะกรบ เป็นเงินจ ำนวน 30,000 บำท มีสมำชิกจ ำนวน 
14 ครัวเรือน เมื่อครบปีจะน ำเงินไปคืน อบต.และท ำสัญญำกู้เงินต่อหมุนเวียนแบบนี้ทุกปี ปัจจุบันท ำมำ 5 ปีมีกำรกู้เงิน 
1 คร้ัง  

กลุ่มอำสำสมัครอนุรักษ์ทรัพยำกรสัตว์น้ ำ มีนำยวำนิตย์ สุขอุบล เป็นประธำน ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 5 เมื่อวันที่ 
26 มิถุนำยน 2546 มีสมำชิกเริ่มแรก 30 คน ที่ได้รับกำรฝึกอบรมโดย อบต.ร่วมกับศูนย์ปรำบปรำมประมงทะเลชุมพร
(เขต 8) ได้น ำเนินกิจกรรมท ำธนำคำรปูม้ำปล่อยคืนสู่ธรรมชำติ ปัจจุบันมีสมำชิก 86 คน ได้ด ำเนินกำรรับบริจำคแม่พันธุ์
ปูไข่ฝำนอกกระดอง ให้ละลำยไข่แล้วน ำแม่ปูไปขำยเพื่อเป็นสวัสดิกำรให้แก่สมำชิก เช่น กำรน ำเงินกองทุนมำสร้ำง 
ห้องน้ ำสำธำรณะ 

กลุ่มเลี้ยงโคขุน ตั้งอยู่หมู่ที่ 3  มีนำงขนษิฐำ นัตสนิธุ ์เป็นประธำนกลุ่ม ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 ได้รับเงิน
สนับสนนุจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะกรบ เป็นเงินจ ำนวน 50,000 บำท มีสมำชิกจ ำนวน 10 ครัวเรือน กิจกรรมที่
ด ำเนินกำรมีกำรกู้เงินเพื่อน ำไปประกอบอำชีพ เช่น เลี้ยงโคขุน 

กลุ่มเลี้ยงไก่พืน้ฐำน ตั้งอยู่หมู่ที่ 5  มีนำยวชิชุ มนิวรมรกุล เป็นประธำนกลุ่ม ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2559 ได้รับ
เงินสนบัสนุนจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะกรบ เป็นเงินจ ำนวน 40,000 บำท มีสมำชิกจ ำนวน 10 ครัวเรือน 
กิจกรรมที่ด ำเนินกำรมีกำรกู้เงินเพื่อน ำไปประกอบอำชพี เช่น เลี้ยงไก่พืน้บำ้น 

กลุ่มเกษตรกร ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้ำนท่ำมะเขือ มีนำงสุวดี ทองจีน เป็นประธำนกลุ่ม ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 
ได้รับเงินสนบัสนนุจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะกรบ เป็นเงนิจ ำนวน 50,000 บำท มีสมำชิกจ ำนวน 10 ครัวเรือน 
กิจกรรมที่ด ำเนินกำรมีกำรกู้เงินเพื่อน ำไปประกอบอำชพี เช่น เลี้ยงปลำดุก ปลูกผักสวนครัว เปน็ต้น 

กลุ่มสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2523 เร่ิมต้นมีสมำชิกจ ำนวน 30 คน ปัจจุบนัมีสมำชิกทัง้หมด 
1,700 คน มีสมำชิกจำก 3 อ ำเภอ มีวงเงินหมุนเวียน 62 ล้ำน ท ำกำรทุกวนั หยุดเฉพำะวันเสำร-์อำทิตย์ กำร
ด ำเนินกำรหลัก คือ ปล่อยกู้ให้แก่กลุ่มสมำชิก และยังมีสวสัดิกำรอ่ืนๆ เช่น เงินฌำปนกิจเงินค่ำรักษำพยำบำล เป็นตน้ ซึ่ง
ถือได้ว่ำแหล่งเงินทนุและหมุนเวียนที่ส ำคัญของชำวบำ้นในชุมชน 

และกลุ่มต่างๆ ดงันี้   กลุ่มวิสาหกิจเพาะเห็ดฟาง จ านวน 42 คน  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไมก้วาด   จ านวน 
20  คน   กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกองทุนสวัสดิการสายใยรักต าบลตะกรบ  จ านวน 90  คน   กลุ่มปลูกปาล์มน้ ามัน  
จ านวน  60 คน   กลุ่มจัดการดินปุ๋ยชุมชน  จ านวน 25 คน  กลุ่มโรงปุ๋ย จ านวน 80 คน  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
สายใยรักจ านวน  90 คน 
          6.8 แรงงาน 
          แรงงำนยังเป็นแรงงำนที่ค่อนข้ำงไม่มีทักษะวิชำชพี ส่วนใหญ่เป็นแรงงำนทัว่ไป และยังมีแรงงำนตำ่งดำ้ว ใน
ระบบกำรเกษตรและอุตสำหกรรมครัวเรือน  
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7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
          7.1 การนับถือศาสนา  
ร้อยละของประชากรที่นับถือและจ านวนศาสนสถาน 

ศาสนา 
ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
ประชากร 

วัด มัสยิด โบสถ์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ 

พุทธ 80 3 แห่ง     
อิสลำม 20   2 แห่ง    
อื่นๆ     31 แห่ง 2,163 ชิ้น 

            ต ำบลตะกรบมีกำรนบัถือศำสนำ 2 ศำสนำ คือ ศำสนำพุทธ และศำสนำอิสลำม ในต ำบลตะกรบ ชำวบ้ำนหมู่ที่ 
3 มีผู้นับถือศำสนำอิสลำมประมำณ 90% และหมู่ที ่4 มีผู้น ำถือศำสนำอิสลำมประมำณ 
50% ส่วนในพื้นที่หมู่ที ่1,2 และหมู่ที ่5 นับถือศำสนำพุทธเกือบทั้งหมด 

ประชำกรโดยส่วนใหญ่ในต ำบลตะกรบนับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 80 และมีวัด 3 แห่ง ศำสนำอิสลำม ร้อยละ 
20 และมีมัสยิด จ ำนวน 2 แห่ง   

 

สถาบัน/องค์กรศาสนา 
- วัดในต ำบลตะกรบม ี3 แห่ง ประกอบด้วย 
     1. วัดวิชิตธำรำรำม  
     2. วัดดอนทรำยทอง 
     3. วัดตะกรบ 
- มัสยิดในต ำบลตะกรบม ี2 แห่ง ประกอบด้วย 
     1. มัสยิดฮำบิดิตตอฮีรีน 
     2. มัสยิดยำมำอำตุ้ลมุสลิมนี 

  

         7.2 ประเพณีและงานประจ าปี  
ประเพณีที่ส ำคัญประจ ำต ำบลตะกรบมีดังนี้ 
1.ประเพณีลอยกระทง     ประเพณีลอยกระทง เป็นประเพณโีบรำณของไทย ที่เชื่อกันวำ่สืบสำนมำตั้งแตสุ่โขทัยเปน็รำช
ธำนี ประชำชนในต ำบลตะกรบได้มีกำรสืบสำนประเพณีดงักล่ำว โดยมีกำรจัดงำนประเพณีวันลอยกระทงขึ้นทุกปี เมื่อใด
ที่วันขึ้น 15 ค่ ำ เดือน 12 มำเยือนทีไร ชำวบำ้นจะมีกำรน ำวสัดุที่หำได้ในท้องถิ่น มำประดษิฐ์กระทงเพื่อใช้ลอยในยำม
ค่ ำคืนที่พระจนัทร์เต็มดวงอย่ำง รื่นเริง สนุกสนำน เปน็บรรยำกำศที่สวยงำมมำก 
2.ประเพณีแห่เทียนพรรษา     งำนประเพณีแห่เทียนพรรษำ เป็นประเพณีทำงพุทธศำสนำ ทีช่ำวต ำบลตะกรบ ซึ่งมี
ควำมเจริญในพุทธศำสนำ วัฒนธรรม และประเพณีมำเปน็เวลำยำวนำน ถือเป็นงำนบุญที่ยิง่ใหญ่อีกประเพณีหนึ่งของ
ชำวบ้ำนในต ำบล โดยได้ก ำหนดจัดงำนขึน้ในวนัขึ้น 15 ค่ ำเดือน 8 และแรม 1 ค่ ำเดือน 8 หรือวันอำสำฬหบูชำและวนั
เข้ำพรรษำ โดยจัดให้มีข้ึนทุกปี ซึ่งมีกำรด ำเนินกำรร่วมกันของทุกภำคส่วนไม่ว่ำจะเป็นชำวบำ้น นักเรียน องค์กรต่ำงๆ 
ภำยในต ำบล 
3.ประเพณีวันสงกรานต์ (รดน้ าด าหัวผู้ใหญ)่    ประเพณีรดน้ ำด ำหัวถือว่ำเป็นประเพณีที่ดงีำมอีกประเพณีหนึ่ง ที่
ชำวบ้ำนในต ำบลตะกรบถือปฏบิัติสืบทอดกันมำเปน็ระยะเวลำที่ยำวนำน ซึ่งกำรรดน้ ำด ำหัวผูสู้งอำยุ หรือญำติผู้ใหญ่ 
บุคคลผู้ที่ตนให้ควำมเคำรพนบัถือ แสดงถึงควำมนอบน้อม  กำรรดน้ ำด ำหัวนัน้จะเป็นกำรขอโทษขออภัย ซึ่งกันและกัน ที่
เคยล่วงเกินกันในปีทีผ่่ำนมำ ไมว่่ำจะเปน็กำรล่วงเกินทำงกำย ลว่งเกินทำงวำจำหรือว่ำกำรลว่งเกินทำงใจ ทัง้ที่ตั้งใจ
หรือไม่ได้ตั้งใจ ต่อหน้ำหรือว่ำลบัหลังก็ตำม ประเพณีรดน้ ำด ำหวั จะมี ในระหว่ำง วันที่ 13 – 15 เดือนเมษำยนของทุก
ปี หรือวันสงกรำนตน์ั่นเอง  บรรยำกำศในวันดงักล่ำว เป็นไปดว้ยควำมชุ่มชื่นด้วยกำรรดน้ ำซึง่กันและ ผูน้้อยมีควำม
กตัญญูต่อผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ให้อภัยแก่ผู้น้อย ก่อให้เกิดควำมร่วมมือในอันที่จะสร้ำงสรรค์สิ่งที่ดีงำมให้กับสังคมต่อไป 
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4.ประเพณีลอยตาโนเน (บูชาแม่ย่านาง)     นับตั้งแตโ่บรำณกำลมนุษยไ์ด้อำศัยเรือและแพในกำรเดินทำงกำรสร้ำงเรือ
แต่ละล ำนัน้ ต้องเดินทำงเข้ำปำ่ไปตัดตน้ไม้ใหญ่และด้วยควำมเชื่อว่ำในปำ่นัน้มีรุกขเทวดำและนำงไม้สิงสถิตย์อยู่ที่ต้นไม้
ใหญ่ ก่อนที่จะท ำกำรโคน่ ต้องท ำพิธีบวงสรวงขอขมำหรือที่เรียกกันว่ำพลี เม่ือได้ตน้ไม้มำสร้ำงเป็นล ำเรือแล้วต้องท ำพิธี
ส ำคัญโดยหมอผูช้ ำนำญจะท ำพธิีอัญเชิญรุกขเทวดำหรือนำงไมม้ำประทบัประจ ำที่เรือนั้นๆให้ชว่ยคุมครองรักษำในกำร
เดินเรือให้ปลอดภัยจำกเหตุร้ำยต่ำงๆชำวเรือจึงเรียกกันว่ำ แม่นำงยังมี ต ำนำนเร่ืองแม่ย่ำนำงแห่งทะเลใต้ที่กล่ำวไว้ใน
คัมภีร์จตุคำมศำสตร์แห่งอำณำจักรชะวำกะ กลำ่วถึง นำงพญำจันทรำ ผู้เป็นพระมำรดำของเจำ้ชำยรำมเทพพระนำงทรง
มีพลังจิตรที่แกร่งกล้ำสำมำรถบงัคับคลื่นลมและสยบลมร้ำยได้ ชำวประมงทั้งหลำยจึงเคำรพบชูำกรำบไว้มื่อจะออกทะเล
ก็ระลึกนึกถึงและกล่ำวนำมพระนำงวำ่ แม่ย่ำนำง และนี้ก็อีกต ำนำนหนึ่งเป็นควำมเชื่อของท้องถิ่นต่ำงๆ 
 

 5.ประเพณีงานบญุเดือนสิบ งำนบญุเดือนสิบ เปน็งำนบุญงำนประเพณีที่สบืสำนกันมำแต่โบรำณกำล มีขึ้นระหว่ำงวัน
แรม 1 ค่ ำ ถึงวันแรม 15 ค่ ำ เดือนสิบ สบืเนื่องมำจำกควำมเชือ่พุทธศำสนำว่ำ ในปลำยเดือนสิบของทุกปี พ่อแม่ ปู่ยำ่ 
ตำยำย และ ญำติพี่น้อง ซึ่งล่วงลับไปแล้ว โดยเฉพำะผู้ที่มีบำปต้องตกระก ำล ำบำกเป็น "เปรต" จะได้รับกำรปล่อยตัวจำก
นรกภูมิให้มำหำลูกหลำนญำติมติรของตนในเมืองมนุษย์ จึงจัดงำนท ำบุญเปน็ประเพณีขึ้นในวนัแรม 1 ค่ ำ ครั้งหนึ่งเปน็
กำรต้อนรับ กับจัดในวนัแรม 15 ค่ ำ เดือน 10 อีกคร้ังหนึ่ง เพื่อเลี้ยงส่ง และอุทิศบญุกุศลไปให้ กำรจัดงำนบุญทั้งสอง
วันนีช้ำวบ้ำนจะให้ควำมส ำคัญกับวันหลังมำกกว่ำ     ชำวต ำบลตะกรบให้ควำมส ำคัญกับงำนบุญเดือนสิบมำก ผู้เฒำ่ผู้แก่
จะอบรมสั่งสอน และ ท ำตัวอยำ่งให้ลูกหลำนเห็นเปน็ที่ประจักษ์มำตั้งแต่ๆ โดยเฉพำะคุณตำ คณุยำย พ่อแม่ และญำติ
ผู้ใหญ่ ในวันท ำบุญจะชวนลูกหลำนไปท ำบุญหรือไปชิงเปรตที่วดั เมื่อใกล้ถึงวันท ำบุญทุกครอบครัวจะตระเตรียมข้ำวของ 
อุปกรณ์ต่ำงๆให้พร้อม ผู้ที่อยู่ต่ำงถิ่นก ำเนิดจะเร่ิมทยอยเดินทำงกลับสู่ภูมิล ำเนำเดิมปักษ์ใต้บ้ำนเรำ เพื่อไปร่วมพิธีท ำบุญ
พร้อมหน้ำพร้อมตำกัน นับเป็นงำนรวมญำติที่ส ำคัญงำนหนึง่     กำรจัดอำหำรหวำนคำวจะจัดอำหำรที่คำดว่ำบุรพชน
ชอบอย่ำงละนิดละหน่อย และที่ส ำคัญขำดไม่ได้ คือ ขนม 5 อย่ำง คือ ขนมพอง ขนมลำ ขนมกง ขนมดีซ ำ และขนมบำ้ 
เมื่อตั้งอำหำรส ำหรับเปรตบนหลำเปรตเสร็จแล้ว จ ำน ำสำยสิญจน์ที่พระสงฆ์จัดไว้เพื่อท ำพิธีบงัสุกุลมำผูกไว้กับหลำเปรต 
แผ่ส่วนบุญกุศลแก่บุรพชน เม่ือเสร็จพิธีสงฆ์และเก็บสำนสิญจนแ์ล้ว ผู้คนทัง้หญิงชำย เฒ่ำแก่ หนุ่มสำวและเด็กๆ ก็จะกรู
กันเข้ำแย่งชิงอำหำรที่ตัง้ไวน้ั้น เรียกว่ำ "ชิงเปรต" กำรชงิเปรตเป็นเร่ืองสนุกสนำน ครื้นเครง เฮฮำของหนุ่มสำวและเด็ก 
เนื่องจำกมีควำมเชื่อว่ำของที่เหลือจำกกำรเซ่นไหว้บุรพชน ถ้ำใครได้กินจะได้รับกุศลแรงเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและ
ครอบครัว 
6.ประเพณีเมาลิดประจ าป ี งำนเมำลิดเปน็งำนที่จัดขึน้ทุกปี ในชุมชนมุสลิม (บำ้นห้วยพนุ) หมู่ที่3 ต ำบลตะกรบ 
วัตถุประสงค์เพื่อร ำลึกถึงทำ่นศำสนฑูต มุฮัมมัด (ศ๊อลฯ) เพื่อให้เยำวชนได้ศึกษำ กำรด ำเนินชวีิตในแบบอยำ่งของท่ำนศำ
สนทูต ซึ่งก ำลังเลือนหำยไปในกำรด ำเนินชีวิตของเยำวชนมสุลิมส่วนใหญ่ในยุคนี ้    กำรจัดงำนเมำลิด หำได้มี
วัตถุประสงค์เพื่อฉลองวันเกิดของท่ำนนบีฯ อย่ำงไร แต่เปน็กิจวัตร ประเพณีนิยมหนึ่ง ของมุสลิมในต ำบลตะกรบ ผู้คน พี่
น้องในชุมชนได้มีโอกำสพบปะเยี่ยมเยือน สร้ำงควำมรัก ควำมสำมัคคีให้กับมุสลิมในพืน้ที่ ใช่วำ่ต่ำงคน ต่ำงอยู่ ต่ำงคน
ต่ำงท ำ มีกำรเชื่อมโยงกัน จ ำต้องมีกิจกรรมทำงสังคมมำยดึเหนี่ยว เพื่อรักษำควำมเป็นเอกภำพของสังคมมุสลิมเอำไว้ งำน
เมำลิดนบีของมุสลิมชำวต ำบลตะกรบ ถือได้ว่ำจัดกันมำนำน เปน็ประเพณี และก็ยังคงสบืผำ่นตอ่รุ่นสู่รุ่นอีกนำน โดยมี
กิจกรรม อำทิเช่น อ่ำนอัลกุรอำน ร่วมกัน ซอลำวำตนบี (กำรอำ่นกวีสรรเสริญท่ำนศำสนทูต) ดุอำร่วมกัน บรรยำยศำสนำ 
กินข้ำว มีกำรแสดงควำมสำมำรถของเยำวชน ในกำรอ่ำนดุอำ ต่ำงๆ ซึ่งเปน็ตัวแทนเยำวชนจำกมัสยิดในชุมชน 
7.วันอิดิ้ลฟิตริ-วันอิดิ้ลอัฎฮา  วันตรุษในศำสนำอิสลำมมีสองตรุษคือตรุษอีดิลฟิตริกับตรุษอีดิลอัฎฮำวันอีดิ้ลฟิรตริ อัล
ฟิตริ แปลว่ำ สภำพเดิม เมื่อน ำเอำค ำว่ำ “อีด” มำประสม (สนธ)ิ กับ “อัลฟริตร”ฺ จึงได้เป็นอีดิ้ลฟิตรฺ มีควำมหมำยว่ำ วัน
รื่นเริงเนื่องในกำรครบรอบเข้ำสู่สภำพเดิมหรือเทศกำลของกำรเข้ำสู่สภำพเดิม คือสภำพที่ไม่ต้องอดอำหำรในระหว่ำง
เดือนรอมฎอน (เดือนที่ 9 ของศักรำชอิสลำม) มสุลิมจะถือศีลอดเป็นเวลำ 1 เดือน ซึ่งบำงคนเรียกว่ำถือบวช ฉะนัน้วัน
อีดืลฟิตริคือวันรื่นเริงที่กลับสูส่ภำพเดิมคือไม่ต้องถือบวช จึงนยิมเรียกวันนี้ว่ำ “วันออกบวช” หรือ “วันอีดเล็ก” 
     วันอีดิ้ลอัฎฮา อัฎฮา แปลวำ่ กำรเชือดสัตว์พลี เพื่อเป็นอำหำรแก่ประชำชนและคนยำกจน เม่ือน ำมำรวมกับค ำว่ำ 
“อีด” จึงเป็น “อีดิ้ลอัฎฮำ” ซึ่งหมำยถึงวันรื่นเริงเนื่องในกำรเชอืดสัตว์พลีเป็นอำหำรแก่ประชำชนและคนยำกจน ตรงกับ
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วันที่ 10 ของเดือน ซุ้ลฮิจญะ อันเป็นเวลำเดียวกันกับกำรประกอบพิธีฮัจญ์ ณ นครมักกะฮฺของมุสลิมทั่วโลก ดังนัน้ ชำว
ไทยมุสลิมจึงนยิมเรียกว่ำ “วันออกฮัจญี” หรือวัน “อีดใหญ่” 
     วันส ำคัญดังกล่ำวถือว่ำเป็นวันครอบครัวของอิสลำม ญำติพีน่้องที่อยู่ห่ำงไกลจะได้มำพบกัน มีกำรบริจำคซำกำต (วัน
อีดิ้ลฟิตตริ) เชือดสัตว์พลี (วันอดิิ้ลอัฎฮำ) ตำมบำ้นเรือนต่ำงๆจะเตรียมของอำหำรต้อนรับทั้งของคำวหวำน สง่เสริมให้ทุก
คนแต่งกำยอย่ำงสวยงำม นอกจำกนี้ยังมีกำรละหมำดที่มสัยิดรว่มกัน ไม่มีกำรแบ่งแยกชนชั้นเป็นกำรสรำ้งควำมสำมัคคี
และฟังคุฏบะฮ์(ค ำเทศนำ) กำรไปเยี่ยมสุสำนเพื่อร ำลึกถึงควำมตำย กำรไปเยี่ยมญำติมิตรสหำย อีกทั้งยังมีกิจกรรมที่
ส่งเสริมควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงคนในสังคม โดยกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆเช่น กำรเลี้ยงอำหำร กำรอ่ำนอัล-กุรอำน กำรแข่งขัน
กีฬำเพื่อควำมสำมัคคีในชุมชน 
 8.   งานรดน้ าตาหลวงกลั่น (พระครูชยาภิวัฒน์) จัดขึ้นในช่วงเดือนเมษำยนของทุกปี หลวงตำกลั่นเป็นอดีตเจ้ำอำวำส
วัดใหม่พุมเรียง เป็นเจ้ำคณะต ำบลพุมเรียง และเป็นพระอุปัชฌำย์ของท่ำนพุทธทำส ซึ่งเกิดในพื้นที่บ้ำนหำดทรำยแก้ว 
หลังจำกมรณภำพไปแล้ว ชำวบ้ำนต ำบลตะกรบได้สร้ำงรูปเหมือนเท่ำองค์จริงด้วยปูนซีเมนต์  ต่อมำได้สร้ำงด้วย
ทองเหลืองรมด ำขนำดเท่ำองค์จริงเมื่อปี 2546 และมีกำรท ำบุญสรงพระ และรดน้ ำผู้สูงอำยุ ทุกวันที่ 13 เมษำยนของ
ทุกปีที่วัดตะกรบกิจกรรมกำรละเล่นในช่วงเดือนห้ำ ได้แก ่กำรเล่นสะบ้ำ ซึ่งมีวิธีกำรเล่นอยู่ 2 ประเภท คือ  

สะบ้าลูกสาว ( หญิงไหว้ชายร า) 
กติกา 
- แบ่งเป็น 2 ฝ่ำย คือ หญิง กับชำย ฝ่ำยละอย่ำงน้อย 3 คน 
- ฝ่ำยหญิงมีลูกสะบ้ำลูกปัก จ ำนวน 5 ลูก ปักล้อมลูกสะบ้ำลูกสำว 1 ลูก ผู้เล่นจะนั่งหลัง 
ลูกสะบ้ำ 
- ฝ่ำยชำยมีลูกสะบ้ำลูกปัก 5 ลูก ปักเป็นแถวตรง ผู้เล่นจะนั่งหลังลูกสะบ้ำ 
- ใช้ลูกสะบ้ำลูกยิงจ ำนวน 1 ลูก ซึ่งจะสลับกันยิงไปมำระหว่ำงหญิงกับชำย 
- โดยฝ่ำยหญิงจะต้องยิงให้ลูกสะบ้ำของฝ่ำยชำยให้ลมหมดทุกลูกจึงจะชนะ 
- ส่วนฝ่ำยชำย ต้องยิงให้สะบ้ำลูกปักของฝ่ำยหญิงให้ล้มจนหมด แต่ห้ำมยิงโดนสะบ้ำลูกสำว 
จึงจะชนะ เพรำะถ้ำฝ่ำยชำยยิงโดยสะบ้ำลูกสำวล้มก็จะปักสะบ้ำลูกปักใหม่ทั้งหมด 
- ถ้ำฝ่ำยชำยแพ้ก็จะร ำ แต่ถ้ำฝ่ำยหญิงแพ้จะต้องเข้ำไปไหว้ผู้ชำย 

สะบ้ำ 2 ฝ่ำย 
กติกา 
- กำรแบ่งฝ่ำยแต่ละทีมสำมำรถมีสมำชิกได้ทั้งหญิงและชำยอย่ำงน้อยทีมละ  3 คน- ปักลูกสะบ้ำเป็นแถวอย่ำงน้อย 10 
ลูก (ลูกกด) ทีมละ 1 แถว ห่ำงกันประมำณ 4 ม.- ลูกสะบ้ำที่ใช้ยิงเรียกว่ำ ลูกเกย มี 1 ลูก โดยผลัดกันยิงข้ำงละ 1 ครั้ง 
ผู้ใดก็ได้- เมื่อยิงจนหมดลูกกด ถือว่ำชนะ 
- ฝ่ำยที่แพ้ ถ้ำเป็นผู้ชำยต้องร ำให้อีกฝ่ำยหนึ่งดู ถ้ำผู้หญิงต้องมำไหว้อีกฝ่ำยหนึ่งกำรละเล่นสะบ้ำของชุมชนมีคู่กับ
ประเพณีสงกรำนต์มำนำน แต่งช่วงหลังเริ่มลดควำมนิยมลงเรื่อยๆ และอบต.ตะกรบได้มำสืบทอดประเพณีอีกครั้งเมื่อปี 
2547 และไปจัดรวมกันที่ชมรมผู้สูงอำยุ โรงเรียนวัดวิชิตธำรำรำม บ้ำนบ่อคำ หมู่ที่ 5 จนถึงปัจจุบัน ในงำนมีกำรแต่ง
กำยแบบย้อนยุค 
9.  ประเพณีท าบุญลอยแพประจ าปี (การท าบุญสวดหาด) จัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภำคมของทุกปี จะมีกำรท ำกัน 2 
หมู่บ้ำน คือ บ้ำนหำดทรำยแก้ว (หมู่ที่ 5) และบ้ำนหำดนิยม (หมู่ที่ 2) โดยชำวบ้ำนจะมำท ำบุญร่วมกันทั้ง 2 หำด 
ส ำหรับหำดทรำยแก้ว จะท ำกันในวันจบปีจบเดือน (เดือน 6) ส่วนหำดนิยม ท ำเดือน 6 ข้ำงแรม ส่วนวันที่แล้วแต่ควำม
พร้อมของชำวบ้ำน กำรท ำบุญสวดหำด จะท ำเพื่อสะเดำะเครำะห์ หรือขอขมำที่ได้ท ำล่วงเกินแก่แม่น้ ำและทะเล ในกำร
ประกอบอำชีพ และเพื่อเป็นสิริมงคลในกำรประกอบ  
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          7.3 ภูมิปํญญาท้องถิ่น และ ภาษาถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวตะกรบ  คือ 
1. นางสารภี  เชื้อบ่อคา หมู่ที่ 5  มีฝีมือด้ำนงำนจักสำน กระด้ง  กระจำด คำนหำบ เปน็ตน้ 
2.  นายยงยุทธ   บุหลัน หมู่ที่ 2  มีควำมรู้ด้ำนภูมิเจ้ำที่ และพิธีกำรตั้งศำลนั้น พรำหมณ์ผู้ประกอบพิธี มำประกอบพิธี
ให้ เร่ิมจำกกำรตรวจดูฤกษ์ยำม ซึ่งเข้ำกับวันเดือนปีเกิดของเจ้ำของบ้ำน เพื่อให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข   
3.  นางเกสร   บุญน าเกิด  หมู่ที่ 5   มีฝีมือด้ำนงำนจักสำน กระด้ง  กระจำด คำนหำบ เปน็ต้น 
4.  นายสมคิด    หีตแก้ว  หมู่ที่ 5   มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนเพลงพวงมาลัย  เพลงพวงมำลัยเป็นเพลงร้องโต้ตอบ
ระหว่ำงชำยและหญิง ในงำนเทศกำลต่ำงๆ เช่น วันสงกรำนต์ งำนโกนจุก งำนบวชนำค งำนมงคลต่ำงๆ  
5. นายนิคม   หีตแกว้  หมู่ที่ 4   มีควำมรู้ด้ำนนวดแผนโบรำณวิธีกำรนวดพื้นบ้ำนภำคใต้ ได้แก่ กำรเขี่ยเส้น กำรสะกิด
เส้น กำรเคว็กเส้น กำรกด กำรดึง กำรบีบ กำรเหยียบ 
6. นางบุญรอง  คิดเงิน  หมู่ที่ 5  ฝีมือนวดแผนไทย ได้แก่ กำรใช้สมุนไพร กำรนวดแผนโบรำณกำรประคบสมุนไพร 
กำรอบสมุนไพร 
7. นายยะเสบ  บุญเสือ หมู่ที่ 3  ผู้น ำพิธีกำรทำงศำสนำ 
8. นายณรงค์  เครือหงส์  หมู่ที่ 1  ฝีมือด้ำน เพลงกล่อมเด็ก ที่เป็นเพลงพื้นบ้ำนโบรำณของเรำที่มีกันมำนำนนมล้วนแต่
มีจังหวะช้ำๆ นุ่มนวล ไพเรำะ แฝงด้วยคติอันงดงำม และมีควำมหมำยลึกซึ้ง ซึ่งเหมำะกับกำรขับร้องเห่กล่อมให้ลูกฟัง
มำกกว่ำเพลงสำกลเป็นไหนๆ เพรำะทุกครั้งที่ไกวเปล เห่กล่อมลูกไปพร้อมๆกัน 
9. นายสุนันท์  พรหมหิตาทร   หมู่ที่ 1  ฝีมือด้ำนหมอขวัญนำคกำรสืบทอดภูมปิัญญำ ได้รับกำรถ่ำยทอดมำจำกบรรพ
บุรุษ ควำมรู้ด้ำนหมอท ำขวัญงำนแต่ง บวชนำค และสะเดำะเครำะห์  เป็นหมอท ำขวัญแต่งงำน และงำนบวชนำค ประจ ำ
ต ำบล และต ำบลใกล้เคียง และได้ถ่ำยทอดพิธีกรรมสู่ขวัญแก่ผุส้นใจทั่วไป 

  ต ำบลตะกรบจะใช้ภำษำถิน่ใต้ตะวันตกในกำรสื่อสำร ซึ่งเปน็ภำษำถิ่นที่ใช้ในจังหวัดกระบี ่ พังงำ  ระนอง สุรำษฎร์
ธำนีและชุมพร  ใช้ในกำรสื่อสำร 
        7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 

สินค้ำพื้นเมืองในต ำบล  ได้แก เห็ดฟำง   อำหำรทะเล  ไม้กวำด  เครื่องแกง  จักรสำน  ตับจำก ปลำเค็ม  ปูม้ำ  
 

8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
       8.1 น้ า   
       พื้นที่ต ำบลตะกรบนั้นยังมีทรัพยำกรสัตว์น้ ำที่ค่อนข้ำงสมบูรณ์ โดยบริเวณริมฝั่งยังมีสัตว์น้ ำวัยอ่อน ซึ่งเข้ำมำพักตัว
จ ำนวนมำก ส่วนในระยะห่ำงจำกฝั่งออกไป จะมีควำมหลำกหลำยของสัตว์น้ ำที่มำกขึ้นทั้งชนิด และปริมำณ ท ำให้พื้นที่มี
ศักยภำพด้ำนทรัพยำกรที่สำมำรถเป็นแหล่งประกอบอำชีพให้กับชุมชนได้เป็นอย่ำงดี  แต่อย่ำงไร่ก็ตำม อำชีพที่สำมำรถ
สร้ำงรำยได้ให้กับชุมชนไดเ้ป็นอย่ำงดี และเป็นที่นิยมของชุมชนนัน้ ก็คืออำชีพวำงอวนปูม้ำ ส่วนอำชีพหำสัตว์น้ ำชนดิอื่นๆ 
ก็ท ำในช่วงที่ไม่สำมำรถออกอวนปูได้ โดยทรัพยำกรที่ชุมชนประมงชำยฝั่งเข้ำไปใช้ประโยชน์ และมีให้เห็นกันอยู่ทั่วไป 
       8.2 ป่าไม้  

มีป่ำสำธำรณะประโยชน์ ตั้งอยู่ ม. 2 ต.ตะกรบมีพันธุ์ไม้ที่อุดมสมบูรณ์ จ ำนวน256 ไร่ มีพันธุ์ไม้ เช่น ไม้เคี่ยม เสม็ด 
ต ำเสำ สักป่ำ ชะเมำ เป็นต้น มีสัตว์อำศัยอยู่มำก เช่น กวำง หมูเถื่อน เม่น หมูดิน กระรอก นิ่ม กระจง เป็นต้น ชำวบ้ำน
เข้ำไปถำงป่ำท ำไร่เลื่อนลอย ล่ำสัตว์   ได้ ป่ำชำยเลน 50 ไร ่และมีที่สำธำรณะประโยชน์ทั้งหมดประมำณ 670 มีป่ำชำย
เลนที่สมบูรณ์จ ำนวน 300 ไร่ประกอบด้วย ไม้โกงกำง ไม้ตะบูน ไม้ถั่ว ไม้ตำตุ่ม เป็นต้น 
      8.3 ภูเขา  -  ไม่มี-   
 

      8.4  ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต ำบลตะกรบมีทะเลและหำดทรำยที่สวยงำมมีควำมยำว 7 กิโลเมตร มีล ำคลองตัดผ่ำนจ ำนวน 3 สำย ด้วยกัน 

คือ คลองบำงโฉลง คลองห้วยพุน คลองตะกรบ และมีป่ำชำยเลนที่สมบูรณ์จ ำนวน300 ไร่ ประกอบด้วย ไม้โกงกำง ไม้
ตะบูน ไม้ถั่ว ไม้ตำตุ่ม มีชำยหำดทะเล ที่เป็นหำดทรำยจ ำนวน 5 แห่งได้แก่ หำดทรำยแก้ว ,หำดนิยม,หำดนำยอ ำเภอ, 
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หำดโฉลง, หำดจินตรำ ซึ่งประชำชนทั่วไปสำมำรถเข้ำมำเที่ยวและพักผ่อนได้ และมีที่สำธำรณะประโยชน์ทั้งหมด
ประมำณ 670 ไร ่เป็นที่อำศัยของนกน้ ำจ ำนวนมำก ส ำหรับกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนทรัพยำกรของต ำบลตะกรบ ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบันมีดังนี้ก่อน 2505  สองข้ำงคลองสำยพุมเรียง – ปำกก่ิว ของต ำบลตะกรบ ยำวประมำณ 11 กิโลเมตรมีป่ำ
ไม้ชำยเลน เช่น ล ำพู โกงกำง ถั่ว ตะบูน ตำตุ่ม แสม ปรงทะเล เสม็ด ขึ้นอยู่อย่ำงหนำแน่น มีสัตว์อำศัยอยู่อย่ำงอุดม
สมบูรณ ์
 
9. อื่นๆ  
         9.1 ปัญหาด้านความขัดแย้งและการช่วยเหลือ 
         เกิดปัญหำกำรแตกควำมสำมัคคี มีกำรขัดแย้งกันระหว่ำง รึออวนขนำดใหญ่ กับขนำดเล็กบ่อยครั้ง ส่วนใหญ่ จะ
ท ำควำมเสียหำย อวนเรือเล็ก โดยอวนรุนขนำดใหญ่ จะรุนถูกอวนปู ของชำวประมงบ่อยๆ และไม่รับผิดชอบ กำร
ช่วยเหลือที่ผ่ำนมำ ยังไม่ทันกำรณ์ ในหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง พอเกิดปัญหำจะแก้ไข ต้องใช้เวลำในกำรวิ่งเรือ จำกปำกน้ ำ 
หลังสวน – ชุมพร เรืออวน ที่ท ำผิด พ.ร.บ. ประมงก็ยกคันหนีหมด ไม่มีหน่วยปรำบปรำมอยู่ในพื้นที่ 
         9.2 ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
         ไม่มีตลำดกลำงในกำรรับซื้อสินค้ำ มีแต่พ่อค้ำคนกลำงในกำรรับซื้อผลผลิตทีไ่ด้จำกชุมชนนอกจำกนี้ยงัมีขโมยอยู่
ในหมู่บ้ำน 
        9.3 ปัญหาด้านความเสื่อมโทรมของทรัพยากร 
        แหล่งทรัพยำกรเสื่อมโทรม เนื่องจำกกำรท ำผิดกฎหมำยด้ำนกำรประมง มีกำรลำกหอยลำย อวนรุน ซึ่งท ำให้
พื้นดินเสียระบบนิเวศน์ท ำให้ผลกระทบปริมำณทรัพยำกรสัตว์น้ ำลดลงโดยเฉพำะสัตว์น้ ำหน้ำดินส่วนลอบปูม้ำ (ไซพับ) ก็
เป็นปัญหำที่ส ำคัญของชุมชนประมงเพรำะท ำให้ปูขนำดเล็กๆติดไปด้วย ส่วนใหญ่ลอบพับจะมำจำกนอกพื้นที่ ซึ่งลอบพับ
ท ำให้ทรัพยำกรปูม้ำลดน้อยลง จึงเกิดกำรต่อต้ำนในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติเป็นอย่ำงมำก ซึ่งทำงหำดทรำยแก้ว 
ส่วนในหำดทรำยแก้วจะออกอวนส่วนใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

ส่วนที่ ๒ 
 
 
 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
      ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบล  มีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี  โดยมุ่งเน้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
ของประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท าร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



๑๗ 

 

 
- วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”ห รือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้อง
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอานาจรัฐ การด ารงอยู่อย่าง
มั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่
ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้าน
ความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูล
ประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

 
 
 
 

คนไทยในอนาคต... 
 

-๕๐- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น  จ าเป็นจะต้องมี
การวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อน
ไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การ
ปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และ
เกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและ
รักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง
เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ  ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะ
ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ    (๖) 
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญ 
ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้ 

-ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและ
ป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย  
กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ 

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 



๑๙ 

 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น 
สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 
- ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การ

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้าน
อาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้
ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน  อันได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วง
โซ่มูลค่ามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่
ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา  และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบ
การด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
รวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และ
ปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพิ่ม
มูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่นๆ เป็นต้น 

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

(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 



๒๐ 

 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่
แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มี
ระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ต้องให้
ความสาคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ

บ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
- ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร่งกระจายโอกาส

การพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางที่ต้องให้
ความสาคัญ อาทิ 

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

ชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

- ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟู
และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกัน
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว 
กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ

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

- ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ
มีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่น
อย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 



๒๑ 

 

(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

- กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ใช้

เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวง
และในระดับพื้นที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย โดยจะต้อง
อาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาค
ประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์
ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพื่อที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อน
การพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 
             - ปัจจัยความสาเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 

- สาระของยุทธศาสตร์ชาติ กาหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการกาหนดเป้าหมายและ
ภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการก าหนดตัวชี้วัดที่
สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

- ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพื่อให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการจัดสรร
งบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ  และ
กรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง  รวมทั้งมีระบบการติดตามและ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

- กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ การน าไปสู่
การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่
การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถก าหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 

 
 

               ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล  มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้
สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  อยู่ระหว่างการเสนอร่างแผนซึ่งได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์เอาไว้แล้ว  ล้ว 

ดังนั้น  เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของอบต.ต าบลตะกรบมีความ
สอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบับที่ ๑๒ อบต. จึงได้จัดท าแผนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  ซึ่งมีทั้งหมด  ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 



๒๒ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง 
และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

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

ประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัย
ธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพ
การศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบ
แนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

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

          ๒. สถานะของประเทศ 
    ๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 

๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะขยายตัว
ได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี ๒๕๕๗ มาอยู่ที่ประมาณ 
๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท้าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศ
รายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ ๘ ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอ
ตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ า
กว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับที่จะท าให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางใน
ระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้
จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ 
๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕ ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ใน
ภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๙ 
ต่ ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 

๒.๒.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการแข่งขัน
เริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น (สัดส่วนของ
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็นร้อยละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ 
๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ท้าให้มีการ
พัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐาน  (Supporting 
Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วน
สูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไป
ยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพิ่มในระดับที่



๒๓ 

 

น่าพอใจแต่การชะลอตัวของก าลังแรงงานและการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับ
ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขัน
ระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ  ๙.๗ ต่อปีในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. 
๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่่าท่าให้ขาดพลังในการ
ขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง  ซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่มี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมา และยังมีความล่าช้า
เมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็น
ประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของ 
ผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ท้าให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพิ่ม
การลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพิ่มแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไข
ปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี  ๒๕๒๔ และ 
๒๕๔๐ แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่
แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม  เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ านวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะ
เป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่
ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากผลของการด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่
ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากต่างประเทศมี
พลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่างประเทศที่มีความ
ได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD (International Institute for 
Management Development) ได้จัดอันดับไว้ที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นน า ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความ
สะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ้าปี ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕  ซึ่งด าเนินการโดย
ธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศทั่วโลก  

 
๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับการ

ยกระดับดีขึ้นจากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงให้เกิด
ความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยในปี ๒๕๕๗ 
อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ ๔๗ และด้านเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศที่จัด
อันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามล าดับในปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วงระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่าน
มา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยใน
ปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการ
ลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนา



๒๔ 

 

แล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, 
๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๕ ตามล าดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามี
จ้านวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ ๒๐-๓๐ 
คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  

๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบการ
ขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้าประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและเขต
เมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคา
ค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความ
มั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้าน
พลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ ากัด ยังไม่สามารถ 
พัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจ ากัดต่อการท าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการใน
ต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม 
เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการด าเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 

     ๒.๒ ด้านสังคม 
๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิงปริมาณ

และคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและการ

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

(๒) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่น 
Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป ก าลังแรงงานของไทยมี
จ้านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ และร้อยละ ๐.๒ ในปี ๒๕๕๗ 
ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยังต่ ากว่าประเทศ
เพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และก าลังแรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยม
ต้นและต่ ากว่า นอกจากนี้ ก าลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจ านวนร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มี
ลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความส าคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญ
พันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 

(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่าย
ด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
จาก ๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การเพิ่มขึ้นของ
ผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพิ่มสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในก าลังแรงงาน
เพิ่มข้ึน แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับ 
ค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้ทั้งหมดมาจากการเกื้อหนุนของบุตร  

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



๒๕ 

 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดยคน
ไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง ๗๘.๒ ปี แต่
เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับโอกาส
ทางการศึกษาสูงขึ้น จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี 
๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ า สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มี
ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจต่างๆ พบว่าปัญหาส าคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และ
การทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้่าของการกระจายรายได้ 
สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่ความยากจนยัง
กระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย ค่า
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ 
อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 
โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ 
ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพื้นฐานที่ส าคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์
ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้่าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส่าคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
(๑) ความเหลื่อมล้่าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยู่

ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการถือครองที่ดิน
มากที่สุด     มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด ๓๒๕.๗ เท่า 
เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่างภูมิภาค มี
ปัจจัยหลักมาจากปัญหาเร่ืองค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดี
ที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุด
ประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า 

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

(๔) ความเหลื่อมล้่าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึงการ
คุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพิ่มขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๒.๔๗๑ 
ล้านคน ในปี ๒๕๕๗ ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม แรงงานใน
ระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 

(๕) ความเหลื่อมล้่าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้าไม่
ถึงกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน  นอกจากนี้ ผู้มีรายได้
น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและต้อง
ใช้ระยะเวลายาวนาน 

๒.๒.๖ คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับความ
คุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมร้อยละ  ๑๖.๗ 
และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้
มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากข้ึน โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็นแบบขั้นบันได
ตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็น ๘๐๐ บาท 



๒๖ 

 

ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มี
คุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มี
รายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและ
รายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
มากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเร่ืองวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละ
ไม่เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของ
แรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความ
ต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และบูรณาการเป็นแผน
ต าบลเพื่อเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อให้ได้รับการ
สนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน  มีการรวมกลุ่มท ากิจกรรมทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพิ่มขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่งในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ 
แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อย
ละ ๒๖.๗๗  

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

๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อม

โทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
(๑) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ท าให้ความต้องการใช้ที่ดิน

เพื่อการผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย พื้นที่ป่าไม้จึงถูกบุกรุก
ท าลายมากข้ึน โดยพื้นที่ป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศในปี ๒๕๐๔ 
เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 

 (๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ท่าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดิน
และที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ 
การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพื้นที่สูงชันหรือพื้นที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจ ากัดในการน าไปใช้ประโยชน์ การใช้
ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง การบริหารจัดการที่ดินมี
ปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูก
คุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์
อื่นๆ จ านวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ท าให้พื้นที่
ป่าชายเลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพื้นที่ป่าชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการ
ลดลงร้อยละ ๓๔.๘ ท าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมด
ตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อื่นๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้น 
ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่
พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้ าที่เพิ่มมากข้ึน 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพื่อการ
บริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องน าเข้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นโดยในปี ๒๕๕๕ ต้องน าเข้า



๒๗ 

 

เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของความต้องการใช้ในปี 
๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ ามันดิบมีการน าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖ ของการน าเข้าพลังงาน
ทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี ๒๕๕๕ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖.๘ อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรล
เทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของ
การใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การเพิ่มขึ้นของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มีการใช้พลังงาน
เพิ่มข้ึนเพียงร้อยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยากรน้่ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ  ประเทศไทย
ประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้ าหลัก น้ าท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนาแหล่ง
เก็บกักน้ าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้ าท าธรรมชาติ มีแอ่งน้ าบาดาลทั้งหมด ๒๗ แอ่งน้ าบาดาล 
มีปริมาณการกักเก็บในชั้น้ าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่
กระทบต่อปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้าบาดาลขึ้นมาใช้ 
มีข้อจ ากัดในเรื่องขงความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า และการด าเนินการส ารวจสูง  ขณะที่ภาพรวมความ
ต้องการใช้น้ าในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจ านวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึง
แหล่งน้ าของภาคส่วนต่างๆ มีจ านวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้ าตามความต้องการได้อีก
ประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิดขยะ

มูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพิ่มสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๗ 
สถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ 
๑๘ ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพิ่มสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ 
๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการ
ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการก าจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการ
หรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถ
จัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น  แต่ยังพบ
การลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการก าจัดสูง 

(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ พบสาร
มลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุ่นละออง ก๊าซโอโซน และ
สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพื้นที่วิกฤติในเขตพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์
ระเหยง่าย ในขณะที่พื้นที่อื่น เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มี
ปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ามัน
เชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน การ
เข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์
จ านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือ
และการท างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น 

(๓) คุณภาพน้่าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่าน
มา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์
พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและการปศุสัตว์ 
และการระบายน้ าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการบ าบัดน้ าเสียที่เพิ่มขึ้นตาม
การขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ าเสียจากชุมชน ๑๐.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
ขณะที่ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ ๓๑ 



๒๘ 

 

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นตามการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุ
ว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และ
เพิ่มเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้ม
เพิ่มข้ึนร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซ
เรือนกระจกต่างๆ ที่มีการด าเนินงานเพิ่มมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโนม้เพิ่มมากขึ้นร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความส าคัญมากในการเพิ่มการดูด
กลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

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

๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 

(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความส่าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการประเมิน
ผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับปาน
กลางในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข  สถานการณ์
ดังกล่าว ถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน  เนื่องจาก
สถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม 
(๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ 
ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก ่ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มี
การทุจริตเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ  มีระบบการ
บริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจ
บางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระท าการทุจริตเพื่อให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว 
ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่
ตนเองได้รับประโยชน์มากข้ึน สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหาร
จัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชน
หลายส านักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่ม
นายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๒% ใน
ปี ๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี 
๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความส าคัญในการพัฒนาการก ากับดูแล
กิจการที่ดีเพื่อโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทัง้ในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับ
ในระดับสากล 

 



๒๙ 

 

๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ่านาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ บริหารราชการ
ส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอ านาจที่ส่วนกลางได้มอบ
อ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถ่ินไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ  ทั้ง
สามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการ
ก าหนดนโยบายเพื่อให้ข้าราชการน าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนใน
โครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการก าหนดส่วน
ราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(๒) การกระจายอ่านาจเกิดผลส่าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจาย
อ านาจให้แก่ อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ 
๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น มีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้น
ให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพิ่มรายได้ในการด าเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วน
ของรายได้ของท้องถ่ินต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และ
ร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ ๑ จ านวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอน
ภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ จ านวน ๗๕ งาน/กิจกรรมจาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจาก
ส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๙.๘๕๐ คน แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา 
๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่ที่สถานีอนามัย จ านวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจ า ๓,๐๙๘ คน 
อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอ านาจหน้าที่และเขตพื้นที่ระหว่างองค์การบริหารส่วน
จังหวัดและอบต.หรืองค์การบริหารส่วนต าบล ท้าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหา
การซื้อเสียง ท าให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่
ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพิ่มเป็น
ร้อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ 
และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามล าดับ ส่งผลให้ อปท. ในพื้นที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของ
อุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การ
จัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพิ่มข้ึนของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ้า
กัด 

๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยก่าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก 

พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง  รับสินบน ซึ่ง
สามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่
ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบาย
และผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหา
ประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพิ่มข้ึนและในปัจจุบันประเทศไทยประสบปญัหาการทุจริตเชิงนโยบาย
และผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้ง
กฎหมายเก่ียวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏ
ตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพื่อความโปร่งใส
นานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด 
๑๗๕ ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่อันดับ 



๓๐ 

 

๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศ
สิงคโปร์สูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 
 
         ๓. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 

    ๓.๑ บริบทภายใน 
๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 

ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔ 
(๓) ราคาน้ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร์ 
สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิต
ภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) ก าลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ 
๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามล าดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามี
แนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะ
สามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ใน
กรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่
ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของ
ก าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจมากข้ึน (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการยกระดับฐานะ
ประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (๓) จ านวนประชากร
รวมจะเร่ิมลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง  

 (๔) การเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ  ที่การปรับตัวเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพื่อดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนา
ประเทศเพื่อยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากข้ึน (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้น
สูงปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพิ่มข้ึนของรายได้และมาตรฐานการครอง
ชีพของประเทศส าคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะ
ท าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงานต้อง

แบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน และ
คาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลนก าลังแรงงาน
ท าให้ต้องน าเข้าแรงงาน 
ไร้ทักษะจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในดา้นการยกระดับรายได้และทักษะฝมีือแรงงานจะ
ช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพิ่มขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานที่จ าเป็น ซึ่ง
จะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบ
บริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่
เพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะค านวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้น
ต่ าในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 

๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้่า 
ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ โอกาสการเข้าถึง

บริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่
ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของการพัฒนาไป



๓๑ 

 

ยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพื้นที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาส
และรายได้สูง ท าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร 
มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่าในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม  การแย่งชิง
ทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

๓.๑.๔ ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนเพื่อลดความแออัดของเมือง

หลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พื้นที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การ
จัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงาน
ไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยใีหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม ซึ่ง
จะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการ
บริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของประชากรและแรงงานในพื้นที่อาจส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อ
ตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการ
ลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอื้อหรือท าให้
จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพื้นที่เพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 

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

ภาครัฐ เอื้อต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราส าคัญๆ ที่
จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ หน่วยงานของรัฐ 
องค์การเอกชนหรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน  มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ
ดังกล่าวต่อสาธารณะเพื่อให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่ง
รัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอ านาจและจัดภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความ
รับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง 
และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัด
ให้มีระบบการเงินการคลังเพื่อสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรมมีประสทิธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

 (๒) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาทิ 
มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล  การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งการ
คอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ เพื่อรายงานข้อ
ค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ 
และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากข้ึน 

๓.๒ บริบทภายนอก 
๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) 
จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่วโลก โดย
ประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น  ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่ม
ประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการ
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผล



๓๒ 

 

ให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากข้ึน นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและ
บริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้าน
การค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทย
ในการไปท างานในประเทศที่พัฒนาแล้ว 

๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน

รูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลาย
มาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากข้ึน มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสาน
ระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพื่อ
ผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม   จะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและ

เขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย 
ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่องความโปร่งใสและ
สิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ามาซึ่งโอกาส
ที่ส าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก ่๑) การลดข้อจ ากัดในด้านอุปสงค์
ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและ
วัตถุดิบเข้มข้นในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตใน
ประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านและ ๓) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 

(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐานของ
การค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะ
ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพิ่มขึ้นของขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและ
เทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหา
ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากข้ึนและเป็นอุปสรรคต่อการ 
สร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่
ต่อเนื่องและยั่งยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ 
๑๒ เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และแนวโน้มการ
ปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศ
ส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบ
เศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ ของโลกไม่ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

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



๓๓ 

 

๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้่าเติมต่อ

สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น 
ท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดม
สมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ 
และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พื้นที่ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีด
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน 

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

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

พัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ ปี โดย
สหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ้านวน ๑๗ ข้อ และ
เป้าหมาย (Target) จ้านวน ๑๖๙ ข้อซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัด
ความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน  ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากร
ทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลก
ร่วมกัน 
      ๔. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนด

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

๔.๒ การก่าหนดต่าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการก าหนด
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าขึ้น 

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม  เป็นศูนย์กลางด้านการ
ขนส่งโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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๔.๓ เป้าหมาย 
๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

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

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

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่

ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการส่งออก
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 

๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้่าในสังคม 
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๓) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
(๕) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

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

      ๕. แนวทางการพัฒนา 
๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้าน

การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุน
และผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้
ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มี

ทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน  โดย
ยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานเพื่อสามารถ
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แข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิต
และระหว่างพื้นที่การผลิต เพื่อให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุน
ให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่
เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและด าเนิน

ธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพิ่มสัดส่วนความเป็นเจ้าของของ
คนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากข้ึน ตลอดจนพัฒนา
ต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง
เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักใน
การเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็ม
รูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิด
จากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง 
เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็น

สินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศ
เพื่อนบ้านและลดระดับการผลิตสนิค้าขั้นปฐมทีสู่ญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับที่จ้าเป็นส าหรับการสร้าง
ความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาด
ตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคน
เดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพื่อให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืช
ที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และแหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกัน
ความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็น
โครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทาง
ทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่
สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ  รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ใน
ลักษณะ... 
พื้นที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทาง
กายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการ
ท่องเทีย่วในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิด
การพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี  เชื่อมโยงการ
ผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการ
ผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้า
การลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต  การตลาด การบริหาร
จัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้  มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจ



๓๖ 

 

เชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงาน
ทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญเร่ืองความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพื่อสังคม 

๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับ
สมรรถนะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและ
ประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรค
เร้ือรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดย 
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพื่อ

สร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคน

เก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  
(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบ

การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู้ 

๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย์เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุ ขภาพและที่อยู่อาศัย

ส าหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว  โดย
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้
เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบ
เครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้าน
ศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยา
และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพื่อน้ารายได้
กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุก
นโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของ
นโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย  และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่
หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น  
ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

๕.๓ การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 

โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน  ปรับโครงสร้างค่าจ้าง
แรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพิ่มผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดย



๓๗ 

 

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพื้นที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุน
ด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะระบบ
บริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่
อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ 
พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบ
สวัสดิการพื้นฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร สนับสนุนให้
เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูประบบการบริหาร
จัดการน้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... และบูรณา
การแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็น
ธรรม เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน  รวมทั้งการ
ปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน 
เป็นต้น 

๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อม

รองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง 
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความ
ต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า การลงทุน 
และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่
อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโล
จิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้
ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและ
ประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากข้ึน 

๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดยค านึงถึง

ขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟื้นตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน าระบบสารสนเทศมาใช้
เพื่อการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพิ่มพื้นที่ป่าไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า
ทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่าง
เป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่
ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดินเพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินใน
อัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และก าหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ 
บริหารจัดการน้ าเพื่อให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ า จัดตั้ง



๓๘ 

 

องค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับพื้นที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้น า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหาร
จัดการแร่โดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้
มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อ
สิ่งแวดล้อม การศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจ
และสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่
ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการท า
การเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มี
บทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง
อากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน 
เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด
เร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพื้นที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และ
การบังคับใช้กฎหมาย 

๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท าแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ า
โขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการป้องกันน้าท่วม วางแผนป้องกันเมืองและพื้นที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่
สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบ
นิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจ
ต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงใน
อนาคต 

๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน

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

๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ
ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพสูง 



๓๙ 

 

๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับพื้นที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ 
รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้  โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวง
กว้าง 
 
             ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่8) พ.ศ.2553 
บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจงัหวัดท าแผนพัฒนาจงัหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน  ส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.)  จึงไดจ้ัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคทีย่ึดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุก
จังหวัดทั้ง 4 ภูมิภาคขึ้น  เพือ่สนับสนุนจงัหวัดและกลุ่มจงัหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพฒันา
จังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจงัหวัด 

1. แนวคิดและหลักการ 
 1.1 ยึดแนวคิดการพฒันาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาทีส่มดุล  เปน็ธรรมและ
มีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับแนวคิด “การพัฒนา
แบบองค์รวม”  ที่ยึด คน ผลประโยชน์ของประชาชน ภูมิสังคม ยุทธศาสตร์ พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพฒันา ยึด
หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้สังคมสมานฉันท์ และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
 1.2 หลักการ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดบัชาติต่าง ๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบรหิารราชการ
แผ่นดิน เพื่อสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพื้นที่ โอย 
 (1) ก าหนดรูปแบบการพฒันาเชิงพื้นที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
 (2) ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพืน้ที่ 

2. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที ่
 ภายใต้กระแสโลกาภิวตัน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยส าคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ  เปน็ผลให้จ าเปน็ต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลา่วให้เหมาะสมการพัฒนาที่สมดุล  ดังนั้นจึง
ก าหนดทิศทางการพัฒนาพืน้ทีข่องประเทศ ดังนี้ 
 2.1 พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคตา่ง ๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เพื่อเป็น
ฐานการพฒันาด้านอุตสาหกรรม  การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร  และการท่องเที่ยวของภูมิภาค โดยเฉพาะ  
  (1) พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวนัตก (East West Economic 
Corridor) เช่น พืน้ที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด – สุโขทัย – ขอนแก่น – มุกดาหาร แนวสะพานเศรษฐกิจพื้นที่อรัญประเทศ – 
สระแก้ว – ปราจีนบุรี  พืน้ที่เศรษฐกิจระนอง – ชุมพร – บางสะพาน แนวสะพานเศรษฐกิจพงังาน – กระบี่ – สุราษฎร์
ธานี – นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตลู – สงขลา 
  (2) พัฒนาพืน้ที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ – ใต้ (North South Economic Corridor) 
ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ – เชียงราย –พิษณุโลก – นครสวรรค์ – จังหวัดปริมณฑล แนวเศรษฐกิจหนองคาย – 
อุดรธานี – ขอนแก่น – นครราชสีมา – จังหวัดปริมณฑล  พื้นที่แหลมฉบัง – ชลบุรี – ฉะเชิงเทรา – สระแก้ว – บุรีรัมย ์
– มุกดาหาร 
 2.2 พัฒนาบริการพืน้ฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศ โดยเน้น
พื้นที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ – ใต้ และตะวันออก – ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน 



๔๐ 

 

 2.3 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพื่อสนบัสนนุการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันเชิงพื้นที่ เชน่ การพฒันาระบบรถราง  เพิ่มประสทิธิภาพการขนส่งทางน้ า และเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยง
โครงข่ายการคมนาคมบริเวณจดุตัด เช่น พิษณโุลก และขอนแก่น 
 2.4 สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้
ยั่งยืน ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และการจัดให้มีการ
จัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอยา่งมปีระสิทธิภาพ 
 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย พ.ศ. 2561 – 2564 
(ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรธีรรมราช พัทลุง) 

 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (East Coast Southern Sub region) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของภาคใต้
ฝั่งทะเลอ่าวไทย  ประกอบด้วยจังหวัดชุมพร  สุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช และพัทลุง ท าเลที่ตั้ ง                     
มีความเกี่ยวข้องกับศูนย์กลางของความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรโบราณในอดีตของคาบสมุทรมลายู                 
คือ อาณาจักรตามพรลิงค์  และอาณาจักรศรีวิชัย  ซึ่งมีความส าคัญเป็นเส้นทางการเชื่อมโยงทางการค้า                 
และการเผยแผ่ศาสนาจากอินเดีย อาหรับ เปอร์เซีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยปรากฏหลักฐาน                 
ทางประวัติศาสตร์ของความเจริญรุ่งเรืองในอดีตมากมาย ได้แก่ โบราณสถานเขาคา โบราณสถานโมคลาน                
และวัดพระบรมธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช วัดพระบรมธาตุไชยา อ าเภอไชยา แหล่งโบราณคดีเขาศรีวิชัย               
อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และวัดเขียน จังหวัดพัทลุง เป็นต้น ส่งผลให้มีการสืบทอดประเพณีและ
วัฒนธรรมประจ าท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดมาจนถึงปัจจุบัน ได้แก่  จังหวัดชุมพร เช่น ประเพณีงานเทิดพระเกียรติ
เสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และงานกาชาด  งานประเพณีแห่พระแข่งเรือ  งานโลกทะเลชุมพร งานแข่งขัน
เรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานคลองในหลวง (หัววัง – พนังตัก) งานวันผลไม้หลังสวน ล่องแพอ่าเภอ                    
พะโต๊ะ งานส่งเสริมประเพณีขึ้นเบญจา งานขึ้นถ้ ารับร่อ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เช่น ประเพณีชักพระ หรือ              
ลากพระ กีฬาชนควาย งานวันเงาะโรงเรียน จังหวัดนครศรีธรรมราช เช่น ประเพณีสารทเดือนสิบ แห่ผ้าขึ้นธาตุ 
ลากพระ จังหวัดพัทลุง เช่น งานประเพณีแข่งโพนลากพระ (ชักพระ) การละเล่นซัดต้มประเพณีชิงเปรต                  
งานวันอนุรักษ์มรดกไทยและงานมหกรรมชิงแชมป์หนังตะลุง และโนรานาฏศิลป์เมืองใต้  เป็นต้น 
- ผลการวิเคราะห์ในภาพรวม  

เกษตรกรรม : เป็นโครงสร้างหลักทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด โดยมีพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ คือ ปาล์มน้ ามัน และ
ยางพารา ไม้ผล และขา้ว  

อุตสาหกรรม : มีความส าคญัต่อกลุ่มจังหวัดและต่อประเทศน้อย โดยที่โรงงานและแรงงานส่วนใหญ่อยูใ่นภาค
เกษตรกรรม  

การท่องเที่ยว : รายไดจ้ากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดในระดับสงู  
สังคม : มีสถานะดา้นสังคมในภาพรวมระดบัปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกบัจังหวัดอ่ืนๆ  

ต่าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร ์(Positioning) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  
         ประกอบกับจุดยนืทางยทุธศาสตร ์(Positioning) ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอา่วไทย มุ่งเน้นเฉพาะเร่ืองส าคัญ
ทางดา้นเศรษฐกิจและการสร้างรายได ้คือ  
1. ศูนย์กลางการสรา้งสรรค์เศรษฐกิจ การเกษตร (ยางพารา* ปาล์มน้ามนั** ไม้ผล** ประมง* ปศุสัตว*์*)  
2. ศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดบันานาชาติ ** 
แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
      วิสัยทัศน์ (Vision) :  
  “ศูนย์กลาง การเกษตร การท่องเที่ยวนานาชาติ มีระบบโลจิสติกส์ที่สมบูรณ์  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”  
 

http://www.hoteldirect.in.th/เทศกาล/สุราษฎร์ธานี/ประเพณีชักพระหรือลากพระ.html
http://www.hoteldirect.in.th/เทศกาล/สุราษฎร์ธานี/ประเพณีชักพระหรือลากพระ.html
http://www.hoteldirect.in.th/เทศกาล/สุราษฎร์ธานี/กีฬาชนควาย.html
http://www.hoteldirect.in.th/เทศกาล/สุราษฎร์ธานี/งานวันเงาะโรงเรียน.html


๔๑ 

 

 
นิยามวิสัยทัศน์ 

   ศูนย์กลางการเกษตร  หมายถึง  การมีความโดดเด่นในด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ด้านปริมาณการ
ผลิต (การปลูกหรือการเพาะเลี้ยง)   ด้านการแปรรูป ด้านการตลาด หรือการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
                     ศนูย์กลางการท่องเที่ยวนานาชาติ  หมายถึง  การมีความโดดเด่นในด้านจ านวนนักท่องเที่ยว
และรายได้จากนักท่องเที่ยวนานาชาติ 
                     มีระบบโลจิสติกส์ที่สมบูรณ์  หมายถึง การมีระบบคมนาคมที่เป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกันทั้งทาง
บก ทางอากาศ และทางน้ า และเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของกลุ่มจังหวัด 
                     การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  หมายถึง  การพัฒนาในทุกด้านของกลุ่มจังหวัด จะต้องไม่สร้าง
ปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ 

 

พันธกิจ (Mission) 
1. พัฒนา การผลิต การแปรรูป และการบริหารจัดการ ปาล์มน้ ามัน ยางพารา และไม้ผล 
2. พัฒนาการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเศรษฐกิจ รวมถึงการปศุสัตว์ที่สามารถสร้างความโดดเด่น 
3. พัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว สร้างรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย การบริหารจัดการ   

และสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวระหว่างกลุ่มจังหวัด  
4. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  การขนส่ง และโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 
5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม และสภาพสังคมท่ีดี 

 

เป้าประสงค์รวม 
1. กลุ่มจังหวัดเป็นศูนย์กลาง การผลิตและแปรรูป ยาพารา ปาล์มน้ ามัน ของประเทศ 
2. เป็นกลุ่มจังหวัดชั้นน าด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเศรษฐกิจ และการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจที่มีความ

โดดเด่นในพื้นท่ี 
3. กลุ่มจังหวัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนานาชาต ิที่มีคุณภาพ และมีความหลากหลาย                             

ของรูปแบบการท่องเที่ยว 
4. มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกส์ที่มีศักยภาพในการรองรับการพัฒนาด้านต่าง ๆ 

ของกลุ่ม 
5. กลุ่มจังหวัดมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีสิ่งแวดล้อม สภาพสังคมท่ีดี 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการผลิต แปรรูป และการบริหารจัดการ พืชเศรษฐกิจหลัก  

(ปาล์มน้ ามัน ยางพารา  ไม้ผล) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การเพ่ิมผลผลิตจากการประมงชายฝั่ง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเศรษฐกิจ  

และการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจที่มีความโดดเด่นในพ้ืนที่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสู่การเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนานาชาติ ที่มีคุณภาพ และมีความหลากหลาย 

ของรูปแบบการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  การขนส่ง และโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการพัฒนา 

ของกลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาสู่การเป็นเมืองสีเขียว และสังคมคุณภาพ 

 
 



๔๒ 

 

แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฏร์ธานี  
          วิสัยทัศน์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

“เมืองเกษตรคุณภาพ การท่องเที่ยวยั่งยืน สังคมเปน็สุข” 
           เป้าประสงค์รวม 

1. เพิ่มศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรการท่องเที่ยวและการขนส่ง 
โลจิสติกส ์

2. สู่สังคมเป็นสุขด้วยการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3. มีฐานทรัพยากรธรรมชาติและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยนื 

          ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์
1. มูลค่าทางเศรษฐกิจของยางพาราและปาล์มน้ ามนัเพิ่มสูงขึน้ 
2. สินค้าเกษตรมีคุณภาพปลอดภัยระดับมาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์
1. จังหวัดมีการจัดการศักยภาพทางการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกระแสโลก 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจีสติกส์ (Logistics Hub) ภาคใต้ตอนบน 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์
1. ระบบโครงสร้างพืน้ฐานดา้นคมนาคมขนสง่และโลจสิติกส์ของจงัหวัดมีศักยภาพในการแข่งขัน

ระดับประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์
1. ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวหลักมีความปลอดภัยและสงบสุข 
2. เยาวชนได้รับการพฒันาเต็มศักยภาพ 
3. ประชาชนมีสุขภาวะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคงและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์
1. ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวหลัก มีสภาพแวดล้อมที่ดี 
2. พื้นที่ปา่ยังคงความอุดมสมบูรณแ์ละมีพื้นทีส่ีเขียวเพิ่มขึ้น (ปา่บก ป่าชายเลน) 
3. ชุมชนเสีย่งภัยมีความพร้อมในการจัดการภัยพิบัติและสาธารณะภัย 

รายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์ของแผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2561-
2565)   ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ. 2563) 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การ
เพิ่มศักยภาพการ
แข่งขันภาคเกษตร
และอุตสาหกรรม
เกษตร 

1. มูลค่าทางเศรษฐกิจของ
ยางพาราและปาล์มน้ ามันเพิ่ม
สูงขึ้น 

1. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของปริมาณผลผลิต
ยางพารา(ร้อยละ 2/ปี) 
2. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลค่าการแปร
รูปยางพารา(ร้อยละ 1/ปี) 
3. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของปริมาณผลผลิต
ปาล์มน้ ามันต่อไร่ (ร้อยละ 10/ปี) 
4. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของอัตราการสกัด
น้ ามันปาล์ม (palm oil yield) (ร้อยละ 
0.5/ปี) 
 
 

1. พัฒนาภาคการผลิตและ
อุตสาหกรรมยางพาราและปาล์ม
น้ ามันแบบครบวงจร (การผลิต 
การแปรรูป การตลาด) เพื่อเพิ่ม
มูลค่าและศักยภาพในการ
แข่งขัน 



๔๓ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
 2. สินค้าเกษตรมีคุณภาพ

ปลอดภัยระดับมาตรฐาน 
1. ร้อยละของฟาร์มท่ีได้รับการรับรอง
มาตรฐานด้านพืชเทียบกับฟาร์มท่ียื่น
ขอ (ร้อยละ 80/ปี) 
2. ร้อยละของฟาร์มท่ีได้รับการรับรอง
มาตรฐาน (ประมง) เทียบกับฟาร์มท่ียื่น
ขอ (ร้อยละ 80/ปี) 
3. ร้อยละของฟาร์มท่ีได้รับการรับรอง
มาตรฐาน (ปศุสัตว)์ เทียบกับฟาร์มท่ี
ยื่นขอ (ร้อยละ 80/ปี) 
4. ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) (ร้อยละ 80/
ปี) 

2. ส่งเสริมและพัฒนายกระดับ
มาตรฐานสินค้าเกษตร (พืช
,ประมง) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ที่ยั่งยืน 

1. จังหวัดมีการจัดการศักยภาพ
ทางการท่องเท่ียวท่ียั่งยืน 
สอดคล้องกระแสโลก 

1. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรายได้จากการ
ท่องเท่ียว(ร้อยละ 10/ปี) 

1. พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและ
กิจกรรมการท่องเท่ียวอันเป็น
เอกลักษณ์จังหวัดให้ตอบรับ
กระแสการท่องเท่ียวโลก 

2. เป็นพื้นท่ีในการจัดประชุมและการ
จัดงานนิทรรศการท้ังในระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ (2 ครั้ง/ปี) 

2. บริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียว
หลักให้นักท่องเท่ียวมีความพึง
พอใจ 

3. ร้อยละของบุคลากรด้านการบริการ
และการท่องเท่ียวได้รับการพัฒนาตาม
มาตรฐาน (ร้อยละ 10/ปี) 

3.พัฒนาบุคลากรด้านการ
บริการและการท่องเท่ียวให้มี
คุณภาพมาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การ
เชื่อมโยงเส้นทาง
คมนาคมและศนูย์โลจี
สติกส์ (Logistics 
Hub) ภาคใต้ตอนบน 

1. ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน
คมนาคมขนส่งและโลจีสติกส์
ของจังหวัดมีศักยภาพในการ
แข่งขันระดับประเทศ 

1. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด (GPP) สาขาการขนส่ง สถานท่ี
เก็บสินค้าและการคมนาคม (ร้อยละ 
5/ปี) 

1. พัฒนาโครงข่ายคมนาคม
ขนส่งและศูนย์โลจีสติกส์ 
เชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การ
พัฒนาสังคมปลอดภัย
คุณภาพชีวิตทีด่ี และมี
ศักยภาพในการ
แข่งขัน 

1. ชุมชนและแหล่งท่องเท่ียว
หลักมีความปลอดภัยและสงบสุข 

1. ร้อยละที่ลดลงของคดีเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ร้อยละ 
5/ปี) 

1. เพิ่มประสิทธิภาพการรักษา
ความปลอดภัยพื้นท่ีท่องเท่ียว
นานาชาติและชุมชน 

2. เยาวชนได้รับการพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 

1. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย (15 ปี) 
2. ค่าเฉลี่ย O-net ม.3  
(ร้อยละ 3/ปี) 
3.  จ านวนเยาวชนท่ีได้รับการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้เพื่อ  สร้างทักษะในศตวรรษท่ี 
21 (1,000 คน/ปี 

2.พัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชน
เพื่อสร้างทักษะในศตวรรษท่ี 21 

3.ประชาชนมีสุขภาวะ 1) ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้น
ไปได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี
เพื่อตรวจคัดกรองความเสี่ยง 
ต่อโรค (ร้อยละ 98/ปี) 

2) ร้อยละโรงพยาบาลท่ีผ่านการ
รับรองตามเกณฑ์มาตรฐาน 
HA/JCI  (ร้อยละ 100) 

3.เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการ
สาธารณสุข 
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3) บุคลากรด้านการให้บริการสุขภาพ

ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพ (ร้อยละ 10/ปี) 

4) ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของประชาชนท่ี
ได้รับบริการผู้ป่วยนอกด้าน
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 2/ปี) 

5) ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของหมู่บ้าน/ชุมชน
มีการด าเนินการตามแนวทาง
พระราชด าริของเศรษฐกิจพอเพียง  
(ร้อยละ 10/ปี) 

6) จ านวนท่ีเพิ่มขึ้นของชุมชน/
ผู้ประกอบการที่มีการน าองค์
ความรู้ไปใช้ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ใน
การพัฒนาและเสริมสร้างให้เกิด
ความเข้มแข็งให้ชุมชนในทุกด้าน 
(5 ชุมชน/ปี) 

 
 
 
4.ขับเคลื่อนแนวทางปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงแก่หมู่บ้าน/
ชุมชนอย่างทั่วถึง 

5.ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็น
ศูนย์กลางด้านการบริการ
วิชาการและ ICT 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การ
สร้างฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติที่
มั่นคงและมี
สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม 

1. ชุมชนและเมืองท่องเท่ียว
หลักมีสภาพแวดล้อมท่ีดี 
3. ชุมชนเสี่ยงภัยมีความพร้อม
ในการจัดการภัยพิบัติและสา
ธารณภัย 

1) ร้อยละของปริมาณขยะท่ีลดลง 
(ร้อยละ 0.01/ปี) 

2) ร้อยละของปริมาณขยะตกค้าง
สะสมท่ีลดลง  
(ร้อยละ 50/ปี) 

3) ร้อยละของคุณภาพน้ า (ผิวดิน /
ทะเลและชายฝั่ง)     มีคุณภาพอยู่
ในเกณฑ์ระดับพอใช้ไม่น้อยกว่า    
ร้อยละ 80 ของสถานีท่ีมีการ
ตรวจวัด : คิดจากฐานของสถานี
ตรวจวัดคุณภาพน้ าแต่ละปี  
(ร้อยละ 80/ปี) 

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมจาก
แหล่งก าเนิดมลพิษ (ขยะ/น้ า
เสีย) 

2.พื้นท่ีป่ายังคงความอุดม    
สมบูรณ์และมีพ้ืนท่ีสีเขียว
เพิ่มขึ้น  (ป่าบก ป่าชายเลน)  

1) ร้อยละของพื้นท่ีป่าไม้ท่ีเพิ่มขึ้น เมื่อ
เทียบกับพื้นท่ี 
ของจังหวัด (ร้อยละ 0.1/ ปี) 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติให้มี
ประสิทธิภาพ 

3.ชุมชนเสี่ยงภัยมีความพร้อม 
ในการจัดการภัยพิบัติและ 
สาธารณภัย 

2) ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของชุมชนพื้นท่ี
เสี่ยงภัยท่ีได้รับการเตรียมความ
พร้อมในการรับมือภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ : คิดจากฐานข้อมูลพ้ืนท่ี
เสี่ยงภัยของกรมทรัพยากรธรณีใน
แต่ละปีเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 5/ปี)  

3. ลดความเสี่ยงและเพิ่มขีด
ความสามารถของชุมชนในการ
จัดการภัยพิบัติและสาธารณภัย 
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          1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.
2559-2563 ฉบับทบทวน (รอบปี พ.ศ. 2560) 
วิสัยทัศน์ 

“โครงสร้างพื้นฐานดี ประเพณีวฒันธรรมเด่น เน้นการท่องเที่ยว รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง” 
พันธกิจ 

1. ปกป้องและเชิดชูสถาบนัหลักของชาติ ยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้ท าคุณประโยชน์ต่อประเทศ 
2. ส่งเสริมประชาธปิไตย และการมีส่วนร่วม 
3. บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล 
4. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน วางผังเมืองและสาธารณปูโภค 
5. ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม ประเพณี จารีตประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่น และท านุบ ารุงศาสนา 
6. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชวีติอย่างยั่งยนื 
7. ส่งเสริม พัฒนา สรา้งความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ 
8. ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ 
9. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
10. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
11. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
12. พัฒนาบริการสาธารณะสู่ประชาคมอาเซียน 
13. ส่งเสริมการด าเนนิชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค ์
1. การป้องป้องและ เชดิชูสถาบนัหลักของชาติ และการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ผู้ท าคุณประโยชน์ตอ่ประเทศ 
2. ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธปิไตย และการมีสว่นร่วมของประชาชน 
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
4. พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนสง่ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
5. พัฒนาสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ไฟฟา้แสงสว่าง การผงัเมือง การควบคุมอาคาร และการบริหาร

จัดการน้ า 
6. ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวฒันธรรมประเพณี จารีตประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่น และท านุบ ารุงศาสนา 
7. ส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม สงัคมสงเคราะห์ และสาธารณสุข 
8. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษา 
9. การส่งเสริม และพฒันาอาชีพ การลงทนุ และพาณิชยกรรม 
10. ส่งเสริมการด าเนนิชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
11. ส่งเสริมด้านการกีฬาและนนัทนาการ 
12. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สงัคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย สร้างความสมานฉันท์ให้สังคมสงบ

สุข 
13. ส่งเสริม สนบัสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
14. อนุรักษ์ ฟื้นฟู สร้างเครือข่าย เฝา้ระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
15. พัฒนาบุคลากร และเพิ่มประสทิธิภาพการบริการ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความมั่นคงของชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม จารีประเพณี และภูมิปัญญา 

                              ท้องถิ่น 



๔๖ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริม สนบัสนุนการท่องเที่ยว และ การอนุรกัษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ 

              สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพฒันาบริการสาธารณะเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 พฒันาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ส่งเสริมการมีสว่นร่วมทางการเมือง 

       4. การวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ 
           4.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

การวิเคราะห์ศักยภาพจังหวัด  จะพบว่า สาขาเศรษฐกิจที่มีสัดส่วนใน GPP จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
มากที่สุด คือ สาขาเกษตรกรรม (56,454 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 29.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด รองลงมาได้แก่ 
สาขาอุตสาหกรรม (34,904 ล้านบาท) คิดเป็น   ร้อยละ 18.3 สาขาขายส่งขายปลีก (26,477 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 
13.9 และสาขาโรงแรมและภัตตาคาร (12,212 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 6.4  

การวิเคราะห์ศักยภาพทางเศรษฐกิจและการแข่งขันของจังหัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ภาคเกษตรส าคัญของจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี  คือ 1) ยางพาราและปาลม์น้ ามัน และ 2) ไม้ผลและการประมง และจากการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมเบื้องต้น 
พบว่า สถานการณ์ที่เกิดขึ้นถึงแม้จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะมีจุดแข็งที่เป็นฐานการผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ แต่มีจุดอ่อน
และอุปสรรคส าคัญที่กระบวนการทางเศรษฐกิจยังเน้นที่การผลิตวัตถุดิบขั้นต้นซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจต่ าและจากภาวะ
คุกคามจากการขยายพื้นที่ปลูกยางพาราและปาล์มน้ ามันในภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศ ประเทศในภูมิภาคอินโดจีนและ
ประเทศจีนจ านวนมากส่งผลกระทบต่อปริมาณความต้องการและราคายางพาราและปาล์มน้ ามันจากประเทศไทยใน
อนาคต ดังนั้น การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ ความก้าวหน้าของวิทยาการและเทคโนโลยีส่งผลให้เกิดการวิจัยพัฒนาการเกษตร
กว้างขวางรวดเร็ว และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและมูลค่าสินค้าเกษตร และจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีสถาบันการศึกษา
ในพื้นที่สามารถวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าแก่ผลผลิตทางการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและการบริหาร
จัดการดังนั้น การก าหนดเป้าประสงค์การพัฒนา “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของยางพาราและปาล์มน้ ามันให้สูงขึ้น” จึง
เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนา โดยมีกลยุทธ์การพัฒนาที่มีจุดมุ่งเน้น ดังนี้  

o พัฒนาภาคการผลิ ตและอุตสาหกรรมยางพาราและปาล์ มน้ า มั นแบบครบวงจร  (การผลิ ต  
การแปรรูป การตลาด) เพื่อเพิ่มมูลค่าและศักยภาพในการแข่งขัน  

ทิศทางของกระแสโลกที่การเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรโลก ท าให้ความต้องการสินค้าเกษตรและอาหารมี
ปริมาณสูงและผู้บริโภคให้ความส าคัญกับกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสินค้าเกษตรปลอดภัย  ดังนั้นจึงก าหนด
เป้าประสงค์การพัฒนา “ไม้ผล สินค้าประมง และผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้าน (OTOP) มีคุณภาพและความปลอดภัยระดับ
มาตรฐาน” เป็นเป้าประสงค์หลัก โดยมีกลยุทธ์การพัฒนาที่มีจุดมุ่งเน้น ดังนี้  

-ส่งเสริมและพัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร (พืช/ประมง) โดยใช้มาตรฐาน GAP ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับ
นานาชาติเป็นมาตรการส าคัญ 
ผังการพัฒนายางพารา 

 
 

 

 

 



๔๗ 

 

ขั้นตอนโดยสรุปในการจัดท าแผนงานโครงการให้เชื่อมโยงกับเป้าประสงค์และกลยุทธ์การด าเนินงานในแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้ด าเนินการ โดยใช้ Industry matrix เป็นเครื่องมือในการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาในประเด็น
ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ (ยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2)  

ในขั้นตอนต่อมา จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้น า Cluster Map มาประยุกต์ในการวางแผนซึ่งจะท าให้สามารถเห็น
บริบทของการพัฒนาในแต่ละประเด็นได้ครอบคลุมมากกว่าการพิจารณาตามกรอบ value chain เพียงอย่างเดียว การ
จัดท ากลยุทธ์การพัฒนาในการวางแผนพัฒนาจังหวัดได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีระบบ (System theory) โดยพิจารณาทั้งระบบ 
(ในประเด็น ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ไม้ผล ประมง และ ท่องเที่ยว) โดยวิเคราะห์ว่า องค์ประกอบของแต่ละ Cluster มี
อะไรบ้าง เช่น Cluster ยางพารา มีองค์ประกอบใดบ้างที่เก่ียวข้อง  

การวิเคราะห์เบื้องต้นในแต่ละ Cluster จะด าเนินการภายใต้กรอบเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน (การสร้าง
มูลค่าเพิ่มเพื่อขับเคลื่อน GPP/Growth) โดยต้องวิเคราะห์กระบวนงานต่างๆ ใน Cluster ซึ่งผลการวิเคราะห์เบื้องต้นจะ
ให้รายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ว่ามีสถานการณ์เป็นอย่างไร โดยแบ่งออกเป็น 3 สถานการณ์ดังนี้ 

-ก ร ะ บ ว น ก า ร ที่ ไ ด้ ด า เ นิ น ก า ร พั ฒ น า แ ล้ ว ห รื อ เ ป็ น ก ร ะ บ ว น ง า น ที่ ห น่ ว ย ง า น รั บ ผิ ด ช อ บ  
มีศักยภาพการจัดการให้ประสบความส าเร็จด้วยตนเอง (สีแดง) 

-กระบวนงานที่ควรด าเนินการเพราะช่วยเพิ่มศักยภาพการพัฒนาแต่อาจจะไม่เป็นความจ าเป็นเร่งด่วนหรือ
อาจจะมีแผนงานโครงการรองรับหรือก าลังได้รับการพัฒนา (สีเหลือง)  

-กระบวนงานที่ควรให้ความส าคัญเป็นพิเศษเพราะเป็นกระบวนงานที่สนองตอบต่อเป้าหมายการพัฒนาหรือเป็น
ข้อต่อความส าเร็จ (Critical chain) และถ้าไม่ด าเนินงานเร่งด่วนจะท าให้เกิดผลกระทบต่อการพัฒนาในภาพรวม (สีเขียว) 

การวิเคราะห์ SWOT/TOWS เบื้องต้นในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาสนิค้าเกษตรพบว่า จังหวัดไม่สามารถ
เพิ่มมูลค่า/ราคาด้วยวิธีการขยายพื้นที่การปลูกอีกต่อไป ทั้งนี้ภมูิภาคอ่ืนๆ ของประเทศ ประเทศในภูมิภาคอินโดจีนและ
ประเทศจีนก าลังขยายพืน้ทีป่ลกูยางพาราและปาล์มน้ ามนัจ านวนมากส่งผลกระทบต่อปริมาณความต้องการและราคา
ยางพาราและปาล์มน้ ามันจากประเทศไทยในอนาคต แต่ในขณะเดียวกันกลับพบว่า การบริหารจัดการสินค้าเกษตรเน้น
เฉพาะกิจกรรมต้นน้ า ซึ่งมีมลูคา่ทางเศรษฐกิจต่ ากว่ากิจกรรมกลางน้ าและปลายน้ าแต่ทัง้นีผ้ลิตภาพการผลิตภาค
การเกษตรยังคงอยู่ในระดับต่ า ดังนั้นการสร้างมลูค่าเพิ่มจึงจ าเป็น และ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มสีถาบนัการศึกษาในพืน้ที่
สามารถวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าแก่ผลผลิตทางการเกษตรทรัพยากรธรรมชาตแิละการบริหารจัดการ 
ดังนั้นจงึก าหนดแนวทางพัฒนา จึงมุ่งเน้นการเพิ่มมูลคา่สนิค้าเกษตรด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อผลิตและแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ ์

ผังการพัฒนาปาล์มน้่ามัน 
Cluster Map 
ปาล์มน้่ามนั
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๔๘ 

 

การก าหนดโครงการหลัก (Flagship projects) เริ่มต้นด้วยการพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ใน Cluster map 
โดยเร่ิมจากค าถามที่ว่า การด าเนินงานให้ความส าเร็จตามตัวชี้วัดที่วางไว้นั้น นั้น ต้องด าเนินงานในกระบวนงานใดบ้างให้
ส าเร็จหรือปรับปรุงองค์ประกอบใดบ้างให้เป็นเลิศ ผลการวิเคราะห์จะพบว่า ถึงแม้ว่าจังหวัดจะมีกระบวนงานมากมายที่
สนองตอบต่อกลุ่มเป้าหมายการพัฒนา แต่ไม่ใช่ทุกกระบวนงานที่จะถูกเลือกมาปรับปรุงหรือพัฒนา กระบวนงานที่ถูก
เลือกมาจัดท าเป็นโครงการส าคัญ (Flagship projects) คือ กระบวนงานที่จ าเป็นและสนองตอบต่อเป้าหมายการพัฒนา 
อันเปรียบได้กับห่วงโซ่ส าคัญ (Critical chain) ในภาพรวมของ Cluster Map 

ผังการพัฒนาการประมง 

                    
                              

          

               

               
          

          

             

                
       

          

               

        

                  
           

          
      

                

               
      

       

     

                

                       

                       
     

Cluster Map 
กุ้งและประมง
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4.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นผู้น่าการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 
การท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีศักยภาพสูงการแข่งขันในระดับนานาชาติ  เพราะมีทรัพยากร  

การท่องเที่ยวทั้ งทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมีชื่อเสียงระดับโลก ประเพณีวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีสวนโมกขพลารามเป็นแหล่งปฏิบัติธรรมระดับนานาชาติ ที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งดึงดูด
นักท่องเที่ยวระดับโลกได้ และกระแสนิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสอดรับกับศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัด ดังนั้นจังหวัดสุราษฏร์ธานีจึงใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรทางการท่องเที่ยวระดับโลกของจังหวัดเพิ่มโอกาสในกระแสการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เชิง
วั ฒ น ธ ร ร ม  แ ล ะ เ ชิ ง สุ ข ภ า พ ใ น ก า ร พั ฒ น า แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม 
การท่องเที่ยวอันเป็นเอกลักษณ์จังหวัดให้ตอบรับกระแสการท่องเที่ยวโลก  

แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากขาดการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ทั้งในเขตชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวหลัก 
สาธารณูปโภคพื้นที่ ของแหล่ งท่องเที่ ยวท างทะเลอาจไม่สามารถรองรับนักท่องเที่ ยวได้จ านวนมากและ 
กิจกรรมการท่องเที่ยวยังไม่หลากหลายดึงดูดให้นักท่องเที่ยวพักค้างเป็นระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น นอกจากนี้จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานียังมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ทั่งความปลอดภัยจากการเดินทางและกิจกรรมการท่องเที่ยว 
แ ล ะ  ดั ง นั้ น  จึ ง เ น้ น ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ใ น แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว ห ลั ก แ ล ะ เ พิ่ ม 
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 

การเป็นผู้น่าการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน มีเป้าประสงค์หลักที่ การบริหารจัดการศักยภาพทางการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน
สอดคล้องกระแสโลก และมีกลยุทธ์และจุดมุ่งเน้นในการพัฒนา 
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o พัฒนาแหล่ งท่ องเที่ ยวและกิ จกรรมการท่ องเที่ ยวอันเป็นเอกลั กษณ์ จั งหวั ดให้ตอบรั บกระแส 
การท่องเที่ยวโลก เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวมากขึ้น 

o บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวหลักให้นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ เกิดการพักค้างยาวนานขึ้นและใช้จับจ่ายใช้
สอยมากขึ้น 

ผังการพัฒนาการท่องเที่ยว 

                       

                 

         

                    

                    
          

                        
       

                     

           

    

                     

                    

                      

                         
              

                                                
         

                    
             

Cluster Map การท่องเที่ยว
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4.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเป็นจุดเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics Hub) ภาคใต้
ตอนบน 

จังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งอยู่ในชัยภูมิที่ได้เปรียบ กลา่วคือ เป็นศูนย์กลางของภาคใต้ตอนบนและเป็นจุดเชื่อมโยง
เส้นทางคมนาคมดา้นตา่งๆ โดยธรรมชาติโดยมีความพร้อมพื้นฐานทั้งด้านการขนส่งทางถนน ทางรถไฟ ทางเรือและทาง
อากาศ รวมทั้งผู้ประกอบการขนส่งในทุกรูปแบบ ซึง่ควรจะพฒันาโครงการขนาดใหญ่ที่สอดรับกับนโยบายรัฐบาลและการ
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของรัฐที่เป็นโอกาสในการพฒันาระดับพืน้ที่หากแต่ยังขาดการเชื่อมโยง ที่จะน าไปสู่การ
ลดต้นทุนและการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง
ดังกล่าว เปน็สิ่งจ าเปน็ส าหรับการพัฒนาประเทศและภูมิภาคในอนาคต และผลการวิเคราะห์โดยส านักวิเคราะห์โครงการ
ลงทุนภาครัฐ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบวา่ โลจสิติกสเ์ป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ที่ส าคัญกิจกรรมหนึ่ง   
โดยต้นทนุโลจิสติกส ของประเทศไทยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 15 ของ GDP และเนื่องจากกิจกรรมโลจิสติกส ์
เป็นกิจกรรมพื้นฐานของการด าเนินธุรกิจทุกประเภทรวมทั้งการท่องเที่ยว จากการวิเคราะห์ศักยภาพข้างตน้ พบวา่ ท าเล
ที่ตั้งเหมาะสมมีความได้เปรียบเป็นประตูสู่ภาคใต้ เชื่อมโยงการคมนาคมและแหล่งท่องเที่ยวทั้งฝั่งอ่าวไทย-อันดามัน 
สามารถพัฒนาสู่ศูนย์กลางการคมนาคมและศนูย์โลจิสติกส์ภาคใต้ตอนบน  
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โครงข่ายคมนาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดังนั้นใน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ของจังหวัดมี
ศักยภาพในการแข่งขันระดับประเทศ จึงได้ก าหนดเป้าประสงค์ในการพัฒนา เป็น ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
ขนส่งและโลจิสติกส์ของจังหวัดมีศักยภาพในการแข่งขันระดับประเทศ โดยมีกลยุทธ์มุ่งเน้นพัฒนาโครงข่ายคมนาคม
ขนส่งและศูนย์โลจิสติกส์รองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

4.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคมปลอดภัยและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีศักยภาพในการแข่งขัน 
ปัจจุบนัถึงแม้จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะมีพฒันาการด้านเศรษฐกิจในระดับทีน่่าพอใจ แต่ในขณะเดียวกันการเติบโต

ทางเศรษฐกิจก็น าปัญหาบางประการมาสู่พืน้ที่ อาทิ จากการเจริญเติบโตที่ไมส่มดุลท าให้มีประชากรแฝงในจงัหวัดเป็น
จ านวนถึงประมาณร้อยละ 25 ของประชากรทั้งจงัหวัด และในขณะที่การพัฒนาทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไป
ในทิศทางที่ดีขึ้น แต่เมื่อพิจารณาในบริบทของครัวเรือนในชนบท กลับพบว่า ยังมจี านวนครัวเรือนยากจนตามข้อมูลความ
จ าเป็นพืน้ฐานถึงร้อยละ 1.4 (1,647 ครัวเรือน) และหัวหน้าครัวเรือนมักจะขาดหลักการพัฒนา มั่วสุมการพนนัและยา
เสพติดท าให้คุณภาพชวีิตเลวลง ซึ่งจากผลการส ารวจในปี 2553 พบว่า พืน้ที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานียังคงมี
ปัญหายาเสพติด และปัญหาเกี่ยวกับอาชีพและการว่างงานขั้นรนุแรง นอกจากนี้แล้ว ในขณะที่นักเรียนที่จบการศึกษาภาค
บังคับมปีริมาณมากข้ึน  
แต่คุณภาพของการจัดการศึกษายังคงน่าเป็นห่วง ศักยภาพของจังหวัดและระบบการศึกษายงัไมส่ามารถ 
สร้างบุคลากรที่มีศักยภาพเพื่อรองรับการพัฒนาดังกลา่วได้ เยาวชนไม่มีระเบียบชีวิตและด้วยสภาพสังคม 
ที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้ภาวการณ์เจ็บป่วยจากโรคที่ป้องกันได้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอันเกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ แต่อย่างไรก็
ตาม การพัฒนาสังคมอาจไมส่ามารถด าเนินการได้อย่างเบด็เสร็จในระยะเวลาอันสัน้และครอบคลุมทุกประเด็น และการ
กระจายทรัพยากรให้ครอบคลุมทุกประเด็นที่ด าเนินการได้ยากในระยะสัน้และกลาง ดังนัน้ควรจะด าเนนิการโดยมี
เป้าหมายเฉพาะรายประเดน็ส าคัญซึ่งควรจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศและบริบทของจังหวัด 
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ดังนั้นการพัฒนาจังหวัดภายใต้กรอบแผนพัฒนาจังหวัด ปี 2557-2560 โดยมุ่งสู่การเป็นสังคมปลอดภัยและ
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีศักยภาพในการแข่งขัน โดยมีเป้าประสงค์ 1) ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวหลักมีความ
ปลอดภัยและสงบสุข  2) เยาวชนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ  และ 3) ประชาชน 
มีสุขภาวะ โดยจุดมุ่งเน้นหลัก ดังต่อไปนี้  

o เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ท่องเที่ยวนานาชาติและชุมชน  ซึ่งเป็นพื้นที่หลักที่มีปัญหา
เร่ืองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

o พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ของเยาวชนเพื่อการแข่งขันให้เยาวชนมีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพได้เต็มที่ 
o เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายระบบบริการสาธารณสุข เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประชาชน

ในจังหวดั 

4.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคงและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 

จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบรูณ์ สามารถเป็นฐานเพื่อการพัฒนาด้านอื่นๆ ได้เป็นอย่าง
ดี แต่อย่างไรก็ตามพบว่า ถึงแม้พื้นที่ป่าชายเลนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ระดับความอุดมสมบูรณ์
กลับลดลงมาก ซึ่งเกิดจากสาเหตุหลายประการร่วมกัน ที่ส าคัญคือ การขยายตัวของประชากร ท าให้มีการพัฒนากิจกรรม
ต่างๆ มากมาย ที่ส าคัญคือ การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า โดยเฉพาะการท านากุ้ง การท าเหมืองแร่ การเกษตร
กรรม และกิจกรรมอื่น การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลนดังกล่าวท าให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศป่าชายเลน หลาย
ประการ เช่น อุณหภูมิน้ าสูงขึ้น ปริมาณธาตุอาหารลดลง ความเค็มเพิ่มขึ้น น้ าขุ่นข้น มีปริมาณสารพิษ ในน้ า เกิดการ
พังทลายของดิน มีการเปลี่ยนแปลงชนิด ปริมาณและลักษณะโครงสร้างของพืชและสัตว์น้ า ที่ ส าคัญคือมีผลกระทบต่อ
ความสมดุลของระบบนิเวศในป่าชายเลนและระบบนิเวศอ่ืนในบริเวณชายฝั่งและ ใกล้เคียงป่าชายเลน ซึ่งจะส่งผลกระทบ
ไปถึงเศรษฐกิจและประชาชนและของประเทศโดยรวม และยากที่จะฟื้นฟูเป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมได้ 
แม้จะต้องใช้เงินลงทุนมหาศาล  

ผังการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในเขตเมือง 
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สถานการณส์ิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในเขตเมืองและแหล่งท่องเที่ยวที่ไมส่ามารถก้าวทันการพฒันาทาง
เศรษฐกิจ ยกตัวอย่าง เช่น ในขณะที่ปริมาณขยะและน้ าเสยีเพิ่มข้ึนตามระดบัการพัฒนาและจ านวนประชากรในเขตเมือง 
แต่เทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานีและเกาะสมุยยังไม่มีระบบการก าจัดขยะและน้ าเสียที่เหมาะสม ประชาชนมักจะใช้พืน้ที่
แหล่งน้ า เชน่ ล าน้ า เป็นสถานที่ทิ้งขยะ ท าให้เกิดสภาพแวดลอ้มเสียหาย ปัญหาเริ่มทวีความรุนแรงมากข้ึน เพื่อให้การ
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แก้ไขปัญหาขยะ จึงมีความจ าเป็นต้องก่อสร้างที่ก าจัดขยะให้แก่ประชาชน หากไม่เร่งด าเนนิการปัญหาการสะสมของขยะ
ท าให้ทัศนียภาพและคุณภาพน า้เสื่อมโทรมลง      และจ าเปน็จะต้องมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยบูรณาการ
กิจกรรมการด าเนินการของส่วนราชการ ภาคเอกชน เพื่อให้การด าเนินการสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
รวมทั้งเป็นการสง่เสริมและ 
สร้างความมัน่ใจแก่นักท่องเที่ยว ดังนั้น การวางเปา้ประสงค์การพัฒนาจงัหวัดด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึง
เป็น 1) ชุมชนและเมืองท่องเที่ยวหลักมีสภาพแวดล้อมที่ดี 2) พื้นที่ป่ามีความอุดมสมบูรณ์และมีสีเขียวเพิ่มขึ้น (ป่า
บก ป่าชายเลน) และ 3) ชุมชนเสี่ยงภัยมีความพร้อมในการจัดการภัยพิบัติและ 
สาธารณภัย 

กลยุทธ์การพัฒนามีจุดมุ่งเน้นหลัก ในการบริหารจัดการเพื่อใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างคุ้มค่าสมดุล และลดพื้นที่ทรัพยากรทางทะเลที่เสื่อมโทรมและยั่งยืนเฝ้าติดตามและแก้ไขสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยอาศัยแนวร่วมจากองค์กรภาคประชาชน เพื่อลดการท าลายทรัพยากรทางทะเลและ เตรียมการ
ป้องกันภัยธรรมชาติต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยการประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกัน
ความเสียหาย โดยมีลักษณะของการท างานในเชิงรุก โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยธรรมชาติ มี
อาสาสมัครในการเตือนภัยและให้ความรู้เรื่องภัยธรรมชาติพร้อมทั้งการป้องกัน และการเตรียมรับมือ ให้แก่ชาวบ้านในทุก
หมู่บ้าน และชุมชนต่างๆ โดยความร่วมมือของภาคีภาคประชาชน 

5. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) 

เป้าหมายทางเศรษฐกิจของจังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องการให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเติบโตอย่างสมดุลโดยเน้นการ
เติบโต ซึ่งตามแนวยุทธศาสตร์ใหม่ New Growth model ต้องการให้ประเทศมีอัตราการขยายตัวของ GDP อยู่ในระดับ 
5.0 - 6.0 ต่อปี โดยในส่วนของยุทธศาสตร์ เพื่อการหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & 
Competitiveness) จั ง ห วั ด สุ ร า ษ ฎ ร์ ธ า นี จ ะ เ น้ น ก า ร เ พิ่ ม ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร แ ข่ ง ขั น 
ในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร (โดยเน้นการพัฒนาพืชเศรษฐกิจส าคัญ ได้แก่ ยางพารา ปาล์ม
น้ า มั น  ผ ล ไ ม้  แ ล ะ อ า ห า ร ท ะ เ ล )  ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ล ะ บ ริ ก า ร แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า โ ค ร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น  
เพื่อรองรับการพัฒนาจังหวัดในระยะยาว นอกจากนี้จะเร่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน (ดูรายละเอียดในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1)  
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๕๓ 

 

จังหวัดสุราษฎร์ธานีมียุทธศาสตร์ในการลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและเศรษฐกิจในระยะยาว (Inclusive 
Growth) ) โดยยกระดับคุณภาพด้านการศึกษาและใช้ทรัพยากรทางการศึกษาอันได้แก่สถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดมา
พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อมูลค่าทางเศรษฐกิจ (อาทิ การเพิ่มสัดส่วน SMEs ต่อ GDP ให้มากกว่าร้อยละ 40 ใน
อนาคต) และเพิ่มคุณค่าแก่สังคม โดยการพัฒนาให้ประชากรในจังหวัดมีปีการศึกษาเฉลี่ยอยู่ที่ 15 และอัตราการอ่านออก
เขียนได้อยู่ที่ร้อยละ 100 โดยทั้งนี้การพัฒนาจังหวัดด้านสังคมจะพัฒนาในลักษณะองค์รวมโดยเน้นการพัฒนาระดับพื้นที่
โดยสร้างชุมชนแม่แบบที่ชุมชนอื่น ๆสามารถเรียนรู้ได้ และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชนอันจะลดความ
เหลื่อมล้ าในสังคมได้ในที่สุด (ดูรายละเอียดในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2) ส่วนในด้านการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(Green Growth) จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดที่พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตัวอย่างที่ดีของ New Growth 
model   ที่ต้องการให้เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ทั้งหมด (รวมทั้งพื้นที่ป่าชายเลน) และจะบริหารจัดการ
เพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าที่สุด (ดูรายละเอียดในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3) 

 ทั้งนี้การด าเนินการตามแนวยุทธศาสตร์และนโยบายแห่งรัฐต้ องอาศัยการบริหารราชการแผ่นดิน 
ตามกรอบแนวทางและการปรับโครงสร้างราชการและการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ราชการให้คุ้มค่าที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 

 

2. ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2.1  วิสัยทัศน์ 
      ”แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การเกษตรก้าวหน้า มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ควบคู่การอนุรักษ์    ทรัพยากรธรรมชาติ และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น” 
     2.2 ยุทธศาสตร์ 

อบต.ตะกรบ  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความ
คาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต  ดังนี้ 
   
     2.3  เป้าประสงค์ 
  1. คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น 
  2. ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน 
อย่างเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
  3. ระบบการศึกษา การกีฬาและสาธารณสุขขั้นพื้นฐานในต าบลดีขึ้น 
  4. ประชาชนมีปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ประชาชน 

 5. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคสว่น 
 6. ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวฒันธรรมอันดีงาม 

 
 7. ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้และการประกอบอาชีพพฒันาด้าน

การเกษตรอย่างครบวงจร 
  8. ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

9.  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
10. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน การสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชน รวมทั้งการสรา้งสังคม

ความน่าอยู ่
 

       ๒.๔  ตัวชี้วัด 
   ๑)  ประชาชนในเขตอบต.มีแหล่งน้ าในการอุปโภคเพิ่มมากข้ึนร้อยละ  10 
   ๒)  ในเขตอบต.มีโครงสร้างพืน้ฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ  70 
   ๓)  ประชาชนมีความรู้มากขึ้นรอ้ยละ 80  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่ 
   ๔)  ประชาชนในเขตอบต.ร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา – 
วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   
   ๕)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดขีึ้นร้อยละ  20 
   ๖)  ชุมชนมีรายได้เพิ่มข้ึนในอัตราร้อยละ 10 และพึ่งตนเองไดม้ากข้ึน 
   ๗)  ชุมชนในเขตอบต.ร้อยละ  8๐  น่าอยู่อย่างสงบสุข  
   ๘)  การบริการจัดการของอบต.มีผลการปฏบิัติงานที่มปีระสิทธภิาพสูงร้อยละ  7๐  
 ๒.๕  ค่าเป้าหมาย 

1. คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น 
  2. ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน 
อย่างเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
  3. ระบบการศึกษา การกีฬาและสาธารณสุขขั้นพื้นฐานในต าบลดีขึ้น 
  4. ประชาชนมีปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ประชาชน 

 5. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคสว่น 



๕๕ 

 

 6. ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวฒันธรรมอันดีงาม 
 7.ประชาชนมีศักยภาพมีรายไดเ้พียงพอสามารถพึ่งตนเองได้และการประกอบอาชพีพัฒนาดา้น

การเกษตรอย่างครบวงจร 
  8. ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

9.  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว  
10. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน การสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชน รวมทั้งการสรา้งสังคม

ความน่าอยู ่
 

๒.๖  กลยุทธ์ 
๑)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร  เพื่อการอุปโภค

และบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
๒)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมี

ทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
3)  ส่งเสริมชุมชนให้แข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผูน้ าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้

พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  ผูด้้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   

4)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
5)  ด าเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความต้องการ

ของประชาชนในพื้นที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของ
ประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง  

6)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและ
ความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 

7)  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น
โคราช  โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

8)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  น าระบบสารสนเทศมาใช้ ในการบริหารงานภายในองค์กร  
สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพิ่มพูนความรู้ 

9)  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  10)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงานต่างๆ  ในการเตรียมความพร้อมใน
การป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ สนับสนุนการ
ฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัย
และการจราจร 

11)  พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและป่าไม้ให้มีความอุดม
สมบูรณ์ สร้างจิตส านึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดท าระบบก าจัดขยะรวม 
และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 

                      1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง สามารถพึงพาตนเองได้ 
  2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและได้รับการช่วยเหลือสงเคราะห์ เมื่อประสบ
ปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ 
  3. ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน และได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีสุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรงสมบูรณ์ 
  4. ระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ มีความเพียงพอทั่วถึง และมีความ 
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 



๕๖ 

 

5. ประชาชนได้รับบริการที่ดี  มีความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้ และประชาชนมี
ส่วนร่วมในการท างาน 

6. มีการอนุรักษ์และฟื้นฟู ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
           7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษาและมีการบริหารจัดการที่ถูกวิธีสามารถใช้ 

         ๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ที่จ่าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

         ๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
         ๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
        ๔)  การก่าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน 
        ๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

 ๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การเพิ่มศักยภาพ
การแข่งขันภาค
เกษตร และ
อุตสาหกรรม
เกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเชื่อมโยง
เส้นทางคมนาคม
และศูนย์โลจิสติกส ์
(Logistics Hub) 
ภาคใต้ตอนบน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของจังหวัดสุราษฎรธ์านี 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาสังคม
ปลอดภัย คุณภาพ
ชีวิตที่ดีและมี
ศักยภาพในการ
แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การสร้างฐาน
ทรัพยากรธรรม  -
ชาติที่มั่งคงและมี
สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5  
การพัฒนาการ

ท่องเที่ยว ทรัพยากร
ธรรม ชาตแิละ
สิ่งแวดลอ้ม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6  
การพัฒนาการ
บริการสาธารณะเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน 

 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การสร้างฐาน
ทรัพยากรธรรม  -
ชาติที่มั่งคงและมี
สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การสร้างฐาน
ทรัพยากรธรรม  -
ชาติที่มั่งคงและมี
สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การสร้างฐาน
ทรัพยากรธรรม  -
ชาติที่มั่งคงและมี
สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การสร้างฐาน
ทรัพยากรธรรม  -
ชาติที่มั่งคงและมี
สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การสร้างฐาน
ทรัพยากรธรรม  -
ชาติที่มั่งคงและมี
สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การสร้างฐาน
ทรัพยากรธรรม  -
ชาติที่มั่งคงและมี
สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การสร้างฐาน
ทรัพยากรธรรม  -
ชาติที่มั่งคงและมี
สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การสร้างฐาน
ทรัพยากรธรรม  -
ชาติที่มั่งคงและมี
สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การสร้างฐาน
ทรัพยากรธรรม  -
ชาติที่มั่งคงและมี
สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การสร้างฐาน
ทรัพยากรธรรม  -
ชาติที่มั่งคงและมี
สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การสร้างฐาน
ทรัพยากรธรรม  -
ชาติที่มั่งคงและมี
สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การสร้างฐาน
ทรัพยากรธรรม  -
ชาติที่มั่งคงและมี
สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การสร้างฐาน
ทรัพยากรธรรม  -
ชาติที่มั่งคงและมี
สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม 

เพิ่มศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร                                               

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่
สังคมเป็นสุข 

สร้างเศรษฐกิจด้วยอุตสาหกรรม
บริการ การท่องเท่ียวและ
ระบบโลจิสติกส์ 

บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ 

   ท่ียั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา
จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต จังหวดั
สุราษฏร์ธาน ี

ยุทธศาสตร์ที่ 8
พัฒนาเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน  

แ
ล
ะ
ก
า
ร
เ
ลี้
ย
ง
สั
ต
ว์
เ
ศ
ร
ษ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ส่งเสริม อนุรักษ์ 
ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของ
รูปแบบการ
ท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ส่งเสริม พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ข
อ
ง
ก
ลุ่
ม
จั
ง
ห
วั
ด 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ส่งเสริม สนับสนุน
การท่องเท่ียว 
และ การอนุรักษ ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิง่แวดลอ้ม 

ข
อ
ง
ก
ลุ่
ม
จั
ง
ห
วั

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล 

ตะกรบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

สังคม/คุณภาพชีวิต
และการให้บรกิาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและ
การเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้านการ

ท่องเที่ยวและ
วัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์และบริหาร

จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ



๕๗ 

 

 
๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท่ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของอบต.ได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสภานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่าง
น้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
  การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดเข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค)  
           จุดแข็งของการพัฒนา 
  1.  มีหาดทรายที่ทอดยาวถึง  3 หาดด้วยกัน  ได้แก่  หาดทรายแก้ว  หาดนิยม หาดนายอ าเภอ ที่
สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงได้ 
  2.  มีชายฝั่งและป่าชายเลนที่เหมาะสมแก่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชนิดต่าง ๆ และเป็นแหล่งอนุบาลพันธุ์
สัตว์น้ าและสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ได้ 
  3.  มีโครงข่ายถนนที่เชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้าน  และระหว่างต าบลต่างๆ จ านวนหลายสาย ท าให้มี
ความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง 

           4.  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเหมาะแก่การปลูกปาล์มน้ ามันและท าการเกษตรแขนงต่างๆ และการเลี้ยง
สัตว์ชนิดต่าง  ๆ 
  5.  ประชาชนให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของทางราชการเป็นอย่างดี และมีการร่วมกลุ่มเป็น
กลุ่มอาชีพต่าง  ๆ อย่างหลากหลาย 
  จุดอ่อนของการพัฒนา 
  1. สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินทราย  และดินเปรี้ยวไม่เอื้ออ านวยต่อการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของ
ภาคใต้ได้แก่  ยางพารา  ปาล์มน้ ามัน ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ฯลฯ 
  2 .เส้นทางคมนาคมยังไม่มีความสะดวกและคล่องตัวเท่าที่ควรเนื่องจากถนนส่วนใหญ่เป็นถนนดิน
ลูกรัง 

3.  ไม่มีแหล่งน้ าจืด ขนาดใหญ่ในพื้นที่  ท าให้ขาดแคลนน้ าอุปโภค-บริโภค  ช่วงหน้าแล้ง  และไม่มีน้ า
ใช้เพื่อการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ตลอดทั้งปี 

  4.  การติดต่อสื่อสารยังไม่สะดวก เนื่องจากยังไม่มีโทรศัพท์บ้านให้บริการ  ส าหรับโทรศัพท์มือถือก็ไม่
ค่อยมีสัญญาณในบางพื้นที่ 
  5.  ไม่มีย่านการค้า และการลงทุนทางธุรกิจที่ส าคัญ  ท าให้ไม่เกิดการจ้างงานการลงทุนและการสร้าง
งานสร้างรายได้ 
  6.  ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและระบบนิเวศน์ชายฝั่ง  ถูกท าลายลงอย่างรวดเร็ว และไม่มี
มาตรการในการป้องกันและควบคุมที่เข้มแข็ง 
  7.  ประชาชนยังขาดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิต  การแปรรูปการเงิน-การบัญชี-การบริหาร
จัดการ และการตลาด  และยังขาดการรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็งและจริงจัง 
  8.  ขาดแคลนงบประมาณและบุคลากร  เนื่องจากเป็นอบต.ขนาดเล็ก ในส่วนของบุคลากรที่มีอยู่ก็ยัง
ขาดความรู้ความช านาญในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามแผนการกระจายอ านาจ 
  โอกาสของการพัฒนา  
  1. นโยบายของรัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับระบบเศรษฐกิจชุมชนหรือเศรษฐกิจฐานราก  การผลิต
สินค้าเกษตรการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว, การพัฒนาสินค้าพื้นบ้าน (OTOP) และการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง,
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข, โครงการ SML 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน  กลุ่มที่  1  (สุราษฎร์ธานี ,ชุมพร,ระนอง) 
และยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลาง      



๕๘ 

 

               การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศฝัง่อันดามัน-อ่าวไทย ,ศูนย์กลางการผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรครบวงจร 
และศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภูมิภาค ,การเป็นเมืองน่าอยู่ 

3. มีการกระจายอ านาจและถ่ายโอนภารกิจ  หน้าที่  งบประมาณ  และก าลังคนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี 
  4.  รั ฐบาลมีนโยบายผลิตพลั ง งานทดแทน   ( ไบโอดี เซล)    และจั งหวัดสุ ราษฎร์ธานี                                      
มียุทธศาสตร์การพัฒนาให้จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเมืองปาล์ม 

 
ปัญหา/อุปสรรคของการพัฒนา  

  1.  ผลผลิตสินค้าเกษตรมักมีต้นทุนการผลิตสูง แต่ขายได้ราคาต่ า  และไม่มีความแน่นอน    ในเรื่อง
ราคา  จึงมีโอกาสท าก าไรได้น้อย 
  2.  การแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า  หรือการผลิตสินค้า  ในปริมาณมากๆ ต้องใช้เงิน
ลงทุนสูง  และใช้ทักษะความช านาญพอสมควรซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย   จึงไม่มีความพร้อม 
  3.  มีภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมากมายหลายด้านเกินไป  ท าให้ไม่อาจทุ่มเทการพัฒนาเพียงด้าน
ใดด้านหนึ่ง 
  4.สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจเกิดความผันผวนและภาวะชะลอตัวอันเป็นผลมาจากความไม่แน่นอน ของ
สถานการณ์ทางการเมือง  ภาวะเงินเฟ้อ และราคาน้ ามันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
          อบต.ต าบลตะกรบได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ เพื่อชี้ให้เห็นถึงศักยภาพ  
ปัญหาและความต้องการของประชาชน  โดยอบต.ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังต่อไปนี้    
 
         (๑)  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท่าแผนพัฒนา 
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สามารถจ่าแนกได้ดังนี ้

๑)  มีเส้นทางคมนาคมในพื้นที่อบต.ที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ 2๐ เป้าหมายคือต้องการให้ได้
มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ 
อบต.ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากพื้นที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ  จะด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ  การ
แก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่  และวิธีการที่จะ
ด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  อบต.ก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ได้รับ
ทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน 

๒)  การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทาง
หรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการ ให้ติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  อบต.จึงไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความ
ร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่  และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  
อบต.ก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกัน
แก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  

๓)  การประปา  ของอบต. ตะกีบ  ได้โอนไปให้หมู่บ้านเกือบทุกหมู่แล้ว ท าให้สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุก
หลังคาเรือน  คิดเป็น 9๐ เปอร์เซ็นต์  และมีน้ าใช้ตลอดทั้งปี  ปัญหาคือ  มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ าประปาขุ่นบ่อยครั้ง 
สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ า  ปัญหาน้ ากร่อย เนื่องจากติดชายทะเล และไม่มีแหล่งน้ าดิบ
ในการผลิตประปาต้องขอใช้จากพื้นที่อื่นท าให้มีค่าใช้จ่ายมาก  ประปาของอบต.ยังไม่สามารถที่ จะผลิตเป็นน้ าประปา
ส าหรับบริโภคได้  ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการด าเนินการ  ปัจจุบันอบต.ยังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ า
สามารถที่จะจัดหาน้ าดิบส าหรับผลิตประปาให้ชุมชนได้ การแก้ปัญหาคือ การลงพื้นที่ด าเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหา
ในทันที  การพิจารณาโครงการต่างๆ  ที่ไม่สามารถด าเนินการได้นั้น  อบต.ก็ได้น าบรรจุในแผนพัฒนาสามปีเพื่อที่จะ
พิจารณาด าเนินการในปีต่อไป  เมื่อมีงบประมาณและความจ าเป็นก็สามารถด าเนินโครงการได้ต่อเนื่อง   เพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชนต่อไป 



๕๙ 

 

   
 ด้านที่อยู่อาศัยและการอุปโภคบริโภค 
  จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรในพื้นที่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ปัญหาคือ มี จ านวน  10   
ครัวเรือน  ที่ยังต้องการความช่วยเหลือในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย การแก้ปัญหาคืออบต.ได้มีโครงการซ่อมแซมบ้านคนจน  
แต่งบประมาณมีจ ากัดถ้ามีงบประมาณที่มากกว่านี้อบต.ก็จะด าเนินการให้ได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  ในชุมชนที่ไม่มี
น้ าดื่มสะอาดส าหรับบริโภค  การแก้ปัญหาเบื้องต้นคือประชาสัมพันธ์ให้มีการปิดฝาภาชนะให้มิดชิดและมีที่กรองน้ าฝน
หรือการต้มน้ าให้เดือดก่อนเก็บไว้ดื่ม    

 
(๒)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

        จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ท าการเกษตร ร้อยละ  ๗๐ เช่น ปาล์มน้ ามัน  
ยางพารา  มะพร้าว  นาข้าว ปศุสัตว์  ตามล าดับ  รายได้ส่วนมากมาจากการท าการเกษตร  และมีรายได้จากสัตว์เลี้ยงไม่
มาก ประชากรในต าบลตะกรบ ประมาณร้อยละ 30 % มีอาชีพทางการประมงขนาดเล็กชายฝั่ง  คนอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีมี
อาชีพและรายได้ ประชากรบางส่วนมีรายได้จากการรับจ้างทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่  ชุมชนในเขตอบต.บางชุมชน
ส่วนมากมีอาชีพค้าขาย  มีห้างร้าน  ร้านค้า  ท าให้มีรายได้มากจากการค้าขาย ซึ่งภาวะเศรษฐกิจของอบต.จึงไม่เท่ากัน 
แต่ปัญหาก็คือ รายได้เฉลี่ยต่ ากว่าคนละ  ๓๐,๐๐๐  บาทต่อปีร้อยละ  ๗๕  ไม่มีการเก็บออม สาเหตุเป็นเพราะว่าราคา
ผลผลิตทางการเกษตรต่ าค่าครองชีพสูง  มีเงินแต่ซื้อของได้น้อยลง  ประชากรมีพื้นที่ในการทางเกษตร บางพื้นที่ภาวะฝน
ทิ้งช่วง มีพื้นที่ในการท าการเกษตรน้อย การขยายตัว อบต.ได้จัดโครงการเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้ง
อบต.  ได้แก้ไขปัญหาโดยจัดโครงการส่งเสริมอาชีพ  เพื่อให้ชุมชนมีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
อุดหนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน  แต่การพัฒนาด้านนี้ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร   เนื่องจากกลุ่มอาชีพต่างๆ ยังขาด
ความรูด้้านการบริหารจัดการและความรู้ด้านการตลาด   
         (๓)  การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม   
 ด้านแรงงาน 

จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในก าลังแรงงาน ร้อยละ  60  
โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพื้นที่  ปัญหาที่
พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพื้นที่ไม่มี
โรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 
 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข 

จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชน
กลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  โรคไข้เลือดออก  มือ -
ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรอง
หรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก้ไขปัญหา คือ อบต.และหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกัน
รณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี   แต่ต้องเป็นการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  ส าหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ปี  ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
มีเพียง  ๑  ราย  เท่านั้น  ดีไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน  จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูก
สุขลักษณะ  การใช้ยาเพื่อบ าบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  การออกก าลังกายยังไม่สม่ าเสมอ  และประชากรส่วนมาก
ไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้อบต.พยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัด
กิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา   
 ด้านการศึกษา 
 จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  อ่าน  เขียนภาษไทยและคิด
เลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี  ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  
หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ  ๙๙  ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถที่จะ



๖๐ 

 

แข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาของอบต.  ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหาร
เสริมนม  อาหารกลางวัน ในหับทางโรงเรียนในเขตพื้นที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน     
 ด้านค่านิยมของคนในพื้นที่ 
 จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่าในพื้นที่ต าบลตะกรบมีทั้งศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลามในพื้นที่อบต. จึงมี
การจัดกิจกรรมทางศาสนาพุทธและอิสลาม  ประชากรในเขตอบต.ให้ความร่วมมือกันท ากิจกรรมสาธารณะต่างๆ  
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการได้รับการดูแล  ปัญหาคือ ประชากรในครัวเรือนมีการดื่มสุรา สูบบุหรี่ รวมทั้งที่เป็นครั้งคราว บาง
ครัวเรือนขาดความอบอุ่น  การแก้ปัญหาของอบต.คือ จัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน  พยายามที่จะให้ทุกส่วนทุกฝ่ายทุกคน
มีส่วนร่วมและรณรงค์ให้เห็นถึงโทษของการดื่มสุรา  ให้ชุมชนเห็นความส าคัญของครอบครัว  เช่น  การแข่งขันกีฬาชุมชน  
แอโรบิคแด๊นส์  งานประเพณี  เป็นต้น 
 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน  วิธีการแก้ปัญหาของอบต.ที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  คือ
ได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน   
 ด้านยาเสพติด  
 ปัญหายาเสพติดในชุมชนของอบต.  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรไชยาได้แจ้งให้กับอบต.ทราบนั้นพบว่าในเขต
อบต.มีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับ
ทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานของอบต.ที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาของอบต.สามารถท าได้
เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้า
นอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเร่ืองของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ อบต.ก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

(๔)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ในพื้นที่ของอบต.ส่วนมากเป็นพื้นที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถานประกอบการ  และชายทะเล

พื้นที่ท าการประมงชายฝั่งตามล าดับ  และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  ก็ได้แก่  
ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพื้นที่บางส่วนเป็นดินเค็ม  น้ าใต้ดินก็เค็ม  หรือไม่ก็เป็นน้ า
กร่อย  ไม่สามารถที่จะน าน้ าจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ได้ ต้องอาศัยน้ าดิบจากแหล่งอื่น  และน้ าฝน  น้ าใน
การเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้
เพิ่มขึ้น   การแก้ไขปัญหา อบต.ได้จัดท าโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชน  เช่น โครงการคัดแยกขยะในพื้นที่  ติดตั้งจุดรับซื้อขยะในพื้นที่  โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพื้นที่
ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม  ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อน
หย่อนใจของประชาชน  ฯลฯ   

(๕)  ด้านการเมือง – การบริหาร 
อบต.ได้จัดตั้งชุมชนในเขตอบต.  มีทั้งหมด 5 ชุมชน  แต่ละชุมชนมีกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชน ๙ คน 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างของอบต.  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี. มีจุดที่น่าสังเกต
คือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  นายกเทศมนตรี  
โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน  การแก้ไขปัญหาของอบต.คือ  ขอความร่วมมือ  ผู้น า  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอ าเภอทราบ  การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับ
ข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระท าได้และท าไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นอบต.ก็ได้พยายาม
แก้ไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกชมุชนในเขตอบต.  ในการจัดท าแผนพัฒนาอบต.  จากผลการประชุม
ทุกครั้งที่อบต.จัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  ส่งผลให้อบต.ด าเนินงาน
ตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาอบต. นอกจากนี้  อบต.ได้จัด
โครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาอบต.  พนักงานอบต.  อสม. และกรรมการชุมชน  โครงการ
อื่นๆ ส าหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพื่อน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาอบต.ให้เจริญเท่าเทียมกับ
อบต.อื่นๆ และอบต.มีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ   โครงการบาง



๖๑ 

 

โครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  มีอัตราก าลังพนักงานอบต.จ ากัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในด้านบริการ 

 
 ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล นั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์
สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. โครงการสร้าง
พื้นฐาน 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรและน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค-บริโภคยัง
ไม่พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน 

- แหล่งน้ าและ
น้ าประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

- ในเขตอบต. - ประชาชนมีแหล่ง
น้ าและมีน้ าประปา
ใช้อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานมากข้ึน 

๒) ไฟฟ้าส่องสวา่งทางและ
ที่สาธารณะยังไม่สามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพืน้ที่
ได้ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่
สาธารณะในเขต
อบต. 

- ทางและที่
สาธารณะมีแสงสว่าง
เพียงพอประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมาและ
ป้องกันการเกิด
อาชญากรรมได ้

๓) ชุมชนขยายมากข้ึน
ระบบระบายน้ ายงัไม่
เพียงพอ เกิดการอุดตัน ส่ง
กลิ่นเหม็นก่อความร าคาญ 

- ราง/ท่อระบายน้ า - พื้นที่ในเขตอบต. - มีรางระบายน้ า
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก ไม่อุดตนั ไม่
ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความร าคาญ 

๔) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสัญจรไปมา
เพิ่มมากขึ้นและอบต.ไม่
สามารถด าเนินการได้
เนื่องจากพื้นที่ยงัไม่เปน็ที่
สาธารณะ จะด าเนินการได้
ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่
สาธารณะ   

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมที่
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้
ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอ
และ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
 

๒. ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

๑) มีการระบาดของโรค
อุบัติใหม่ โรคระบาด 
โรคติดต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขตอบต. ในพื้นทีไ่ม่มีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่  ดรคระบาด  
โรคติดต่อ 

๒) ประชาชนในพืน้ที่ป่วย
เป็นโรคเร้ือรังแนวโน้มที่
เพิ่มข้ึน เช่น เบาหวาน  
ความดัน 

- ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงและผูป้่วย 

 



๖๒ 

 

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๓) ปริมาณขยะและน้ าเสีย
เพิ่มมากขึ้น 

 - ในเขตอบต. - ปริมาณขยะและ
น้ าเสียถูกก าจัดให้
หมดด้วยวิธีการที่
ถูกต้อง 

๔) ประชาชนบริโภค
อาหารที่ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชนทราบ
และสามารถเลือก
บริโภคอาหารที่
ปลอดภัยได้ถูกต้อง 

๕) ประชาชนในพืน้ที่บาง
รายมีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง
แข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพื้นที่
ที่ได้รับความเดือน
ร้อนเร่ืองที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพื้นที่
ได้รับความช่อย
เหลือซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยให้มั่งคง
แข็งแรง  

๖) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพิ่มมากขึ้นท าให้
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บ้านเรือนท าให้เกิดเป็น
ชุมชนแออัด   

- ประชากร - พื้นที่ในเขตอบต. - ควบคุมการก้อ
สร้างอาคาร
บ้านเรือนการ
พิจารณาออก
ใบอนุญาตเพื่อไม่
เกิดปัญหาจากการ
ก่อสร้างอาคาร 

ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคน้ าที่ยังไม่
สะอาดและมีสิ่งเจือปน 
เช่น จากน้ าฝน น้ าทีไ่ม่ได้
คุณภาพ มีตะกอน  

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชนบริโภค
น้ าทีส่ะอาดถูก
สุขลักษณะ 

 ๑) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รบัการศึกษา
ต่อในระดับที่สงูกว่าขั้น
พื้นฐาน และขาด
งบประมาณในการศึกษา 
ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต
อบต. 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  เด็ก
นักเรียนได้รับาร
ศึกษาที่สูงขึ้น มี
งบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรียน 

๒) เด็กและผู้สูงอายบุาง
ครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่ตาม
ล าพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก 

- ผู้สูงอายุและเด็กใน
เขตอบต.   

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลทีด่ ี

 
 
 



๖๓ 

 

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๓) ผู้พิการไมไ่ด้รับความ
ช่วยเหลือในด ารงชีวติ 

 - ผู้พิการในเขตอบต. - ผู้พิการได้รับความ
ช่วยเหลือในการ
ด ารงชีวิตและทั่วถึง 

๔) เยาวชนและวัยรุน่ติด
เกมส์ สิ่งลามก  บุหร่ี เหล้า 
สาเสพติด และท้องก่อนวัย
อันสมควร     

- เยาวชนและวัยรุ่น
ในเขตอบต. 

- เยาวชนและวัยรุ่น
มีอนาคตที่ด ี

๕) ประชาชนกรอายุตั้งแต่ 
๓๕ ขึ้นไป  ไมไ่ด้ตรวจ
สุขภาพประจ าปี จ านวน  
๒๙๑ คน   

- ประชาชนในเขต
อบต.ที่อายุ ๓๕  ขึ้น
ไป 

- ประชาชนที่อายุ 
๓๕ ขึ้นไปได้รับการ
ตรวจสุขภาพทุกคน  

๖) ประชากรที่สูบบุหร่ี 
จ านวน ๓๐๐ คน ดื่มสุรา 
จ านวน ๑๗๑ คน 

- ประชาชนที่สบู
บุหร่ีและดื่มสุรา 

- ประชาชนเลิกสูบ
บุหร่ีและเลิกดื่มสุรา 

๓. ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยว 

๑) ประชาชนไม่มีการ
วางแผนในการด าเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชนสามารถ
วางแผนการ
ด าเนินงานได้เอง 

๒) ขาดแหล่งเงินลงทุนใน
การท ากิจการและประกอบ
อาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
อบต. 

- มีแหล่งเงินทุนใน
การท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

๓) ประชาชนขาดสถานที่
จ าหน่ายสินคา้ 
 

- การพาณิชย  กรรม - ร้านค้าแผลงลอย - ร้านค้าแผงลอยมี
สถานที่ในการขาย
จ าหน่ายสินคา้ 

๔) ผลผลิตทางการเกษตร
ราคาตกต่ าระยะทางในการ
ขนส่งผลผลิตไกลจากแหล่ง
รับซื้อ  

- เกษตรกรในพื้นที่ - ผลผลติมีราคา
สูงขึ้น 

๕) ค่าแรงต่ าค่าครองชีพสูง
ขาดแคลนการจา้งงาน 

- ผู้ประกอบอาชพี
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้น
เหมาะสมกับค่า
ครองชีพ มีการจ้าง
งานมากข้ึน 

๖) ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ย
ต่อปี ต่ ากว่า ๓๐,๐๐๐ 
บาท   จ านวน ๙ ครัวเรือน    

- ประชาชนที่มี
รายได้ต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ไม่มีครัวที่ตกเกณฑ์
มาตราฐานรายได ้

 
 
 
 
 



๖๔ 

 

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๗) ในเขตอบต.ไม่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

- การท่องเที่ยว - ในเขตอบต. - มีแหล่งทองเที่ยวในเข
ตอบต.และส่งเสริม
กิจกรรมการท่องเที่ยว
เพิ่มมากขึ้น 

๔. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

๑) การจราจรบนถนนมี
เพิ่มมากขึ้นอาจท าให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได้ 

- การจราจร ประชาชนที่สัญจร
ไปมาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น ติดตั้ง
สัญญาณไกระพริบเพื่อ
เตือนให้ระมัดระวัง 

๒) มีการท าลายและลัก
ขโมยทรัพย์สินของ
ประชาชนและราชการ 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะ
วิวาทกันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

- ประชาชนและ
ส่วนราชการ 

- มีการป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิของ
ประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การติดตั้ง
กล้องวงจรปิด  การให้
ผู้น า อปพร. ควบคุมและ
ระงับเหตุทะเลาววิาท 

๕. ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

๓) เป็นพื้นที่ที่มีดินเค็ม
และน้ าใต้ดินเปน็น้ าเค็ม
หรือมีรสกร่อย ไม่สามารถ
ใช้ในการเกษตรและ
อุปโภค-บริโภคได ้

- ดินและน้ าใต้ดนิ - พื้นที่ในเขตอบต. - ปัญหาเรื่องดินเค็ม
ลดลง จัดหาแหลง่น้ า
จากแหล่งอื่นเพิ่มมากขึ้น   

๔) มีปัญหาเรื่องขยะและ
น้ าเสียเพิ่มมากขึ้นส่งกลิน่
เหม็นร าคาญ 

- สิ่งแวดล้อม - ผู้ประกอบการ
และชุมชนในเขต
พื้นที่อบต. 

- ปัญหาขยะและน้ าเสีย
ลดลง ผูป้ระกอบการ
สามารถก าจัดขยะและ
น้ าเสียเองไดโ้ดยไมส่่งผล
กระทบต่อชุมชน  

๖. ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๑) ศิลปะ วฒันธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปัญหาท้องถ่ินถูกลืมเลือน
ไปมาก 

- ศิลปะ วฒันธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓
มิปัญหาท้องถ่ิน ถูก
ลืมเลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต
อบต. 

- ยกย่อง เชิดชูคนดีหรือ
ปราชญช์าวบ้านใน
โอกาสต่างๆ เพื่อเป็น
ตัวอย่างแก่เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต ประเพ
รีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ไม่ถูกลืมและคงอยู่สบืไป 

 
 



๖๕ 

 

 
 

ส่วนที่ 3 
 

 
3.๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ ด้านการพัฒนาสังคม 
คุณภาพชีวิตและการ
ให้บริการ 

บริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
แผนงานบริหารงานคลัง 

ส านักปลดั 
กองคลัง 

อบต.ต าบล
ตะกรบ 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย 

ส านักปลดั
อบต. 

แผนงานการศึกษา งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

กองช่าง 
ส านักปลดั 

แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
สาธารณสุขอ่ืน 

ส านักปลดั
อบต. 

  แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 
-งานไฟฟ้าและถนน 

กองช่าง 

  แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

งานส่งเสรมิและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลดั
อบต. 

  แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

งานกีฬาและนันทนาการ 
งานศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ส านักปลดั
อบต. 

  แผนงานงบกลาง งานงบกลาง ส านักปลดั
อบต. 
กองช่าง 

๒ 
 
 
 
 
 

3 

ด้านเศรษฐกิจและ
การเกษตร 
 
 
 
ด้านการท่องเที่ยวและ
วัฒนธรรม 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

งานส่งเสรมิและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลดั
อบต. 

แผนงานการเกษตร งานส่งเสรมิการเกษตร ส านักปลดั
อบต. 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

งานศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ส านักปลดั
อบต. 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

งานส่งเสรมิและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลดั
อบต. 

4 ด้านการพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์และบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

งานส่งเสรมิและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสรมิการเกษตร 

ส านักปลดั
อบต. 

รวม 4 ยุทธศาสตร ์    

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบตัิ 



 3.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ

(บาท)
โครงการ

(บาท)
โครงการ

(บาท)
โครงการ

(บาท)
โครงการ

(บาท)
โครงการ

(บาท)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพ
ชีวิตและการใหบ้ริการ

1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 6      290,000       6      700,000       6      520,000       5      270,000       5      270,000       28    2,050,000      
1.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6      210,000       7      360,000       7      450,000       7      500,000       7      500,000       34    2,020,000      
1.3  แผนงานการศึกษา 13    2,124,000    14    3,969,000    16    5,254,000    15    4,923,000    16    5,274,000     74    21,544,000    
1.4  แผนงานสาธารณสุข 5      100,000       5      100,000       5      130,000       5      130,000       5      130,000       25    590,000         
1.5  แผนงานเคหะและชุมชน 23    12,037,000  36    20,246,600  44    38,270,000  35    21,656,000  27    14,900,000  165  107,109,600      
1.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 8      270,000       8      270,000       6      210,000       6      210,000       6      210,000       34    1,170,000      
1.7  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และ
นนัทนาการ 15    698,000       15    750,000       15    880,000       15    880,000       15    880,000       75    4,088,000      
1.8  แผนงานงบกลาง 3      2,160,000    3      6,170,000    3      6,380,000    3      6,380,000    3      6,380,000     15    27,470,000    

รวม 79   17,889,000  94   32,565,600  102  52,094,000  91   34,949,000  84   28,544,000  450 166,041,600    
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การเกษตร

2.1  แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 3      80,000         3      80,000         3      80,000         3      80,000         3      80,000          15    400,000         
2.2  แผนงานการเกษตร 6      323,000       6      323,000       6      323,000       6      323,000       6      323,000       30    1,615,000      

รวม 9      403,000       9      403,000       9      403,000       9      403,000       9      403,000       45   2,015,000      

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  อ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รวม 5 ปี

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา       

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร์

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565

ผ.01 

~ ๖๖ ~



 3.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการทอ่งเที่ยว
และวัฒนธรรม

3.1  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนนัทนาการ 4      390,000       4      290,000       4      290,000       4      290,000       4      290,000       20    1,550,000      
รวม 4      390,000       4      290,000       4      290,000       4      290,000       4      290,000       20   1,550,000      

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์และ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมฃาติ

    ธรรมฃาติ
4.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3      50,000         3      50,000         3      50,000         3      50,000         3      50,000          15    250,000         
4.2  แผนงานการเกษตร 4      95,000         4      95,000         4      115,000       4      115,000       4      115,000       20    535,000         

รวม 7      145,000       7      145,000       7      165,000       7      165,000       7      165,000       35   785,000        
รวมทั้งสิ้น 99   18,827,000  114 33,403,600  122  52,952,000  111 35,807,000  104 29,402,000  550 170,391,600     

~ ๖๖ ~



  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  อ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน 
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๒  การส่งเสริมการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี 

    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 
   ๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

~ ๖๘ ~ 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการจดัท า/ปรับปรุง แผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน  

เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการจัดเก็บภาษี
และรายได้ต่างๆ
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส ารวจจัดเก็บรวบรวม
ข้อมูลผูท้ี่อยู่ในขา่ยตอ้ง
เสียภาษีประเภทต่างๆ
ในต าบลตะกรบและ
น าเข้าข้อมูลเพือ่จัดท า
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
พร้อมปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบัน 

50,000 
 

500,000 
 
 
 

100,000 100,000 100,000 
 

จ านวนที่
จัดท าแล้ว
เสร็จ 

อบต.มีฐานข้อมูลใน
การจัดเก็บภาษีและ
รายได้ต่างๆทีเ่ป็น
ปัจจุบันและทันสมัย 

กองคลัง 

2 โครงการอบรมและทัศนศึกษา
ดูงานในประเทศแกผู้้บริหาร/
สมาชิกสภาฯ/พนักงาน/
ลูกจ้าง/ผู้น าชุมชน 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้
และประสบการณ์
แก่ผู้บริหาร/
สมาชิกสภาฯ
พนักงาน/ลูกจ้าง
ผู้น าชุมชน/ 

จัดโครงการฝึกอบรม
และทัศนศึกษาดูงาน
ในประเทศ/
ต่างประเทศแก่
บุคลากรของ อบต.
และผู้น าท้องถิ่น 

100,000 
 

- 
 
 
 

150,000 - - 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้บริหารท้องถิ่น,
สมาชิกสภาฯ 
พนักงาน,ลูกจ้าง, 
ผู้น าชุมชนและผู้น า
ชาวบ้านได้เพิ่มพูน
ความรู้ประสบการณ ์

ส านักปลดั 

3 โครงการอบรม เพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน 

เพื่อให้บุคลากรใน
หน่วยงานมีความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน 

ผู้เข้ารับอบรม 50 คน 
- ผู้บริหาร 
- สมาชิกสภาฯ 
- พนักงานส่วนต าบล 
- พนักงานจ้าง 

30,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 
 

บุคลากรใน
หน่วยงานมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน 

ส านักปลดั 



  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  อ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน 
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๒  การส่งเสริมการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี 

    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 
   ๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

~ ๖๙ ~ 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔ โครงการเตรยีมความพร้อมเข้า
สู่ประชาคม “อาเซียน”  

เพื่อให้บุคลากรใน
หน่วยงาน/ชุมชน
รับรู้และเข้าใจ
เตรียมสู่ประชาคม
อาเซียน 
 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านภาษาอังกฤษแก่
บุคลากรในหน่วยงาน 

30,000 
 

30,000 
 
 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 
 

บุคลากรทีรู่้
ภาษาอังกฤษ 

บุคลากรใน
หน่วยงาน/ชุมชน
รับรู้และเข้าใจ
เตรียมสู่ประชาคม
อาเซียน 

ส านักปลดั 

5 โครงการจดัท าวารสาร
ประชาสมัพันธ์และรายงานผล
การปฏิบัติงาน 

เพื่อเป็นสื่อ
ประชาสมัพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆของ อบต. 

จัดท าวารสาร/แผ่น
พับ/ใบปลิว เพื่อ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
ต่างๆของ อบต. 

70,000 
 

70,000 
 
 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

ที่ได้รับข้อมลู
ข่าวสารตา่งๆ 

ประชาชนไดร้ับทราบ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
ของทางราชการ 

ส านักปลดั 

6 โครงการพัฒนาคณุธรรม
จริยธรรม 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้
และส่งเสรมิ
คุณธรรมจริยธรรม 

จัดกิจกรรมปีละ 1 
ครั้ง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

พนักงานส่วนต าบล
ได้เพิ่มพูนความรู้
และมีคณุธรรม
จริยธรรม 

ส านักปลดั 

 
 



  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  อ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน 
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๒  การส่งเสริมการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี 

    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 
   ๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

~ ๗๐ ~ 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

7 โครงการติดตั้งซุม้เฉลมิพระ
เกียรตสิมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว 
รัชกาลที่ 10 

เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 
10 

จ านวน 1 ซุ้ม บรเิวณ
ด้านหน้าถนนขาด  
โดยใช้รูปแบบของ
ส านักสถาปตัย 
กรรมกรมโยธาธกิาร 
และผังเมือง 

- 50,000 - - - จ านวนที่
จัดท าแล้ว
เสร็จ 

ได้แสดงความส านึก
ในพระมหา
กรุณาธิคณุ และ 
แสดงความ
จงรักภักด ี

ส านักปลดั 

8 โครงการฝึกอบรม เพิม่
ศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ผู้น า
ชุมชน และประชาคมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตะ
กรบ 

เพื่อส่งเสริมให้
ผู้แทนชุมชน 
ประชาคม และ
บุคลากรท้องถิ่น   
มีความรูต้ามพระ 
ราชบัญญตัิการ
จัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ 
2560 

จัดโครงการฝึกอบรม
เพิ่มศักยภาพบุคลากร
ท้องถิ่น ผู้น าชุมชน 
และประชาคม 
 

- - 100,000 - - จ านวน
ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 
 

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจ 
ในระเบียบต่างๆ 

กองคลัง 

รวม 8 โครงการ - - 290,000 700,000 520,000 270,000 270,000 - - - 

 



  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  อ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน 
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๒  การส่งเสริมการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี 

    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 
   ๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

~ ๗๑ ~ 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน(อปพร.) 

เพื่อฝึกอบรมและ
ทบทวน
อาสาสมัครดา้น
การป้องกันและ
บรรเทาฯ 

ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน 

100,000 
 

150,000 
 
 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม 
โครงกำร 
 

อบต.มีเจ้าหน้าท่ี
อาสาสมัครในการ
ท างานด้านการ
ป้องกันฯ 

ส ำนักปลดั 

2 โครงกำรจดัซื้ออุปกรณ์และ
เครื่องมือเครื่องใช้ในกำร
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณ
ภัย 

เพื่อให้มีอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้
ในกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณ
ภัย 

จัดซื้อรถกู้ภยัพร้อม
อุปกรณ์เรือยำงเรือ
ท้องแบนอุปกรณ์
ส ำหรับจรำจรฯลฯ 

20,000 
 

20,000 
 
 
 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 
 

จ ำนวนที่
จัดซื้อแล้ว
เสร็จ 

ประชำชนไดร้ับ
บริกำรดำ้นป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณ
ภัยที่มีคณุภำพ 

ส ำนักปลดั 

3 โครงกำรเสรมิสร้ำงศักยภำพ
ชุมชนด้ำนกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภยั 

เพื่อสนับสนุนให้
ชุมชนมีศักยภำพ
ในกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณ
ภัย 

ผู้สนับสนุนประชำชน
ด้ำนกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภยั 

20,000 
 

20,000 
 
 
 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 
 

จ ำนวนกำร
เบิกจ่ำย
งบประมำณ 

เพื่อสนับสนุนให้
ชุมชนมีศักยภำพใน
กำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภยั 

ส ำนักปลดั 

 



  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  อ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน 
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๒  การส่งเสริมการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี 

    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 
   ๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

~ ๗๒ ~ 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔ โครงการจดัตั้งศูนย์ป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

เพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงสงกรานต์ 

ตั้งจุดบริการ
ประชาชนในเขตพื้นท่ี
อบต. 

20,000 
 

20,000 
 
 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ ำนวนการ
เกิดอุบัติเหต ุ

สร้างความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

ส ำนักปลดั 

5 โครงการจดัตั้งศูนย์ป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม ่

เพื่อป้องกนั
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงปีใหม่ 

ตั้งจุดบริการ
ประชาชนในเขตพื้นท่ี
อบต. 

20,000 
 

20,000 
 
 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ ำนวนการ
เกิดอุบัติเหต ุ

สร้างความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

ส ำนักปลดั 

6 โครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน อปพร. 

เพื่อให้สมำชิก  
อปพร  มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจภำรกิจ
เกี่ยวกับงำน     
อปพร. 

จัดให้มีกำรฝึกอบรม
ป้องกันภัยฝ่ำยพล
เรือน(อปพร.)   
องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล   

30,000 
 

30,000 
 
 
 
 

50,000 
 

100,000 
 

100,000 
 
 

จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม 
โครงกำร 
 

เพื่อให้สมำชิก     
อปพร. มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจภำรกิจ
เกี่ยวกับงำนอปพร. 

ส ำนักปลดั 

 
 
 



  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  อ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน 
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๒  การส่งเสริมการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี 

    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 
   ๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

~ ๗๓ ~ 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗ โครงการศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนต าบลตะกรบ 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตาม
ระเบียบกระทรวง 
มหำดไทยว่ำด้วย
ค่ำใช้จ่ำยเพื่อ
ช่วยเหลือ
ประชำชนตำม
อ ำนำจหน้ำที่ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2560 

เป็นศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนและ
แก้ปัญหาความเดือน
ร้อนของประชาชนใน
ต าบลตะกรบ 

- 
 

100,000 
 
 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

จ านวนการ
ช่วยเหลือ
ประชาชน 

เพื่อบรรเทาปญัหา
ความเดือนร้อน 
ความต้องการของ
ประชาชน 

ส ำนักปลดั 

รวม 7 โครงกำร - - 210,000 360,000 450,000 500,000 500,000 - - - 

 

http://www.thongthinlaws.com/2010/10/2560_12.html
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  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  อ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน 
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๕  ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต 

    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 
   ๑.๓ แผนงานการศึกษา 

~ ๗๔ ~ 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนมี
ค่าอาหารกลางวัน
,ค่าจัดการเรียนการ
สอน,ค่าหนังสือเรียน
,ค่าอุปกรณ์การเรียน
,ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน,ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ฯลฯ 

จัดหาอาหารกลางวัน,
หนังสือเรียน,อุปกรณ์
การเรยีน,เครื่องแบบ
นักเรียนและรวมถึง
การจัดการเรยีนการ
สอน,การจดักิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ฯลฯ 
ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

470,000 
 

1,200,000 
 
 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

ร้อยละของ
นักเรียนท่ี
ได้รับ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 
 

เด็กนักเรยีนได้รับ
อาหารกลางวัน,
หนังสือเรียน,
อุปกรณ์การเรียน,
เครื่องแบบนักเรยีน 
และรวมถึงการ
จัดการเรียน,การจัด
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีนอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

ส านักปลดั 

2 โครงการจดังานวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการและ
ส่งเสริมให้เด็กได้
แสดงออกถึง
ความสามารถดา้น
ต่างๆ 

จัดงานวันเด็กให้เด็ก
และเยาวชนในเขต
ต าบลตะกรบ 

60,000 
 

70,000 
 
 
 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 
 

เด็ก เยาวชน 
เข้าร่วม
กิจกรรมครบ
ตามจ านวนที่
ก าหนดไว ้

เด็กนักเรียนได้เรียน
สาระทางวชิาการ
ได้รับความบันเทิง
สนุกสนานและได้
แสดงออกถึง
ความสามารถด้าน
ต่างๆ 

ส านักปลดั 



  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  อ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน 
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๕  ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต 

    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 
   ๑.๓ แผนงานการศึกษา 

~ ๗๕ ~ 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓ โครงการทัศนศึกษานอก
สถานท่ีด้านการศึกษาของ
ศพด. 

เพื่อให้เด็กนักเรยีน
และเด็กอนุบาลใน
เขตต าบลตะกรบ
ได้มีการเรียนรูโ้ดย
ทัศนศึกษานอก
สถานท่ีในพื้นที่
ต่างๆทั่วประเทศ 
 

จัดโครงการพาเด็ก
นักเรียนคณะครูใน
การเดินทางทัศน
ศึกษานอกสถานท่ี 

20,000 
 

25,000 
 
 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

เด็ก เยาวชน
เข้าร่วม
กิจกรรมครบ
ตามจ านวนที่
ก าหนดไว ้

เด็กนักเรยีนได้
ศึกษาเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆรอบตัวจาก
ประสบการณ์จริงท า
ให้มีความรู้และโลก
ทัศน์ที่กว้างขึ้น 

ส านักปลดั 

๔ โครงการเข้าค่ายพัฒนา
เยาวชนนอกห้องเรียน 

เพื่อให้เด็กนักเรยีน
ได้มีกิจกรรมการ
เรียนรู้นอก
ห้องเรียนในด้าน
ต่างๆ 

ฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านต่างๆแก่นักเรียน
นอกห้องเรียนได้แก่
ภาษาอังกฤษ,การ
อนุรักษ์ธรรมชาติ 
ฯลฯ 

30,000 30,000 40,000 40,000 40,000 เด็ก เยาวชน
เข้าร่วม
กิจกรรมครบ
ตามจ านวนที่
ก าหนดไว ้

เด็กนักเรยีนมี
ความรู้ในด้านต่างๆ
เพิ่มขึ้น ได้ท า
กิจกรรมต่างๆ
ร่วมกัน 

ส านักปลดั 

๕ โครงการและกิจกรรมต่างๆ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดกิจกรรมโครงการที่
เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของศพด. 

20,000 
 

20,000 
 
 
 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 
 

เด็ก เยาวชน
เข้าร่วม
กิจกรรมครบ
ตามจ านวน 

เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมให้เด็กเล็กมี
การพัฒนาในด้าน
ต่างๆ 

ส านักปลดั 



  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  อ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน 
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๕  ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต 

    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 
   ๑.๓ แผนงานการศึกษา 

~ ๗๖ ~ 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๖ โครงการพัฒนาปรับปรุง
ซ่อมแซมต่อเติมอาคาร
ปรับปรุงภูมิทัศน์และสถานท่ี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
สถานท่ีที่เพียบพร้อม
ในการรองรับเด็ก
นักเรียน 

ปรับปรุงอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

70,000 
 

70,000 
 
 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

จ านวนที่
ปรับปรุงแล้ว
เสร็จ 

เด็กนักเรยีนมี
สถานท่ีที่
เพียบพร้อมในการ
เรียนการสอน 

กองช่าง 

7 โครงการค่ายคิดวิเคราะห์
เหตุผลส าหรับเด็กและเยาวชน 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนมีความรู้
และตระหนักถึง
ปัญหาของเด็กและ
เยาวชนในปัจจุบัน 

จัดกิจกรรมเข้าค่ายแก่
เด็กเยาวชนเพื่อร่วม
วิเคราะห์และหาทาง
แก้ไขปัญหา จ านวน 
3-5 ครั้ง/ป ี

10,000 
 

10,000 
 
 
 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 
 

เด็ก เยาวชน 
เข้าร่วม
กิจกรรมครบ
ตามจ านวนที่
ก าหนดไว ้

เด็กสามารถคดิ
วิเคราะห์ถึง
สถานการณ์ของเด็ก
และเยาวชนใน
ปัจจุบัน 

ส านักปลดั 

8 โครงการเทพ้ืนคอนกรีตหน้า
มัสยดิยามาอะตุ้ลมุสลีมีน 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีในการออก
ก าลังกายและท า
กิจกรรม 

เทคอนกรีต กว้าง 20 
เมตร ยาว 70 เมตร
หนา 4 นิ้ว 

 

- - - - 230,000 จ านวนที่
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วในการสญัจร
ไป-มา 

กองช่าง 

 



  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  อ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน 
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๕  ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต 

    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 
   ๑.๓ แผนงานการศึกษา 

~ ๗๗ ~ 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๙ โครงการฝึกอบรมคณุธรรม
จริยธรรมแก่เยาวชนภาคฤดู
ร้อน 

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมน า
ความรู้ความเข้าใจใน
หลักค าสอนของ
ศาสนา 

จัดฝึกอบรมคณุธรรม
จริยธรรมแก่เยาวชน
จ านวน ๑  รุ่น 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการตาม
ก าหนด 

ผู้เข้าอบรมน า
ความรู้ความเข้าใจ
ในหลักค าสอนของ
ศาสนามาปฏิบัตไิด ้

ส านักปลดั 

๑๐ โครงการส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรมทางศาสนาอิสลาม 

เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจท่ี
ถูกต้องในการ
ปฏิบัติตนตามหลัก
ศาสนาอิสลาม 

สนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดการเรียน
การสอนฟัรดุอีน
และอัลกรุอาน 

30,000 
 

30,000 
 
 
 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการตาม
ก าหนด 

เด็กและเยาวชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับฟัรดุอีน
และอัลกรุอานตาม
หลักศาสนาอิสลาม 

ส านักปลดั 

11 โครงการก่อสร้างศาลาที่พัก
คอยผู้ปกครองของศพด.      
ตะกรบ 

เพื่อให้ผู้ปกครอง
นักเรียนมสีถานท่ี
ส าหรับนั่งรอบตุร
หลาน 

ก่อสร้างศาลาที่พัก
จ านวน 1 หลัง 

- 
 

- 
 
 
 

- 
 

- 
 

50,000 
 
 

จ านวนที่
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ 

ผู้ปกครองเด็ก
นักเรียนมสีถานท่ี
ส าหรับรอบุตรหลาน
กลับบ้าน 

ส านักปลดั 

12 โครงการจดังานทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้
โรงเรียนและศพด. 
มีการน าผลงานทาง
วิชาการมาเผยแพร ่

จัดกิจกรรมจัด
นิทรรศการต่างๆ 

20,000 
 

20,000 
 
 
 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

โรงเรียนและศพด. มี
การน าผลงานทาง 
วิชาการมาเผยแพร ่

ส านักปลดั 



  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  อ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน 
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๕  ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต 

    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 
   ๑.๓ แผนงานการศึกษา 

~ ๗๘ ~ 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๓ โครงการต่อเติมกันสาดหน้า
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ต่อเติมกันสาดหนา้
อาคาร ศพด. 

ต่อเติมกันสาดบริเวณ
หน้าศพด. 

- - - 80,000 - จ านวนที่
ปรับปรุง 

เด็กนักเรยีนมี
สถานท่ีที่
เพียบพร้อม 

กองช่าง 

๑๔ โครงการก่อสร้างหลังคา
ทางเดินอาคาร ศพด. 

เพื่อสร้างหลังคา
เชื่อมระหว่าง
อาคารเรยีนป้องกัน
แดดและฝนให้
นักเรียน 
 

ก่อสร้างหลังคาทาง
เชื่อมกว้าง 1.2 เมตร 
ยาว 10 เมตร 

- 
 

- 
 
 
 
 

- 
 

- 
 

100,000 
 
 

จ านวน
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ 

เด็กนักเรยีนมี 
สถานท่ีที่เพียบพร้อม 

กองช่าง 

๑๕ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน      
ตะกรบ  หมู่ที่ ๕ ต าบล      
ตะกรบ อ าเภอ ไชยา     
จังหวัดสุราษฏร์ธาน ี

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
สถานท่ีที่
เพียบพร้อมในการ
รองรับเด็กนักเรียน 
 

โดยท าการก่อสร้าง
อาคารเรยีนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้น  
ตะกรบ จ านวน 1 
หลัง 

 

- - 500,000 - - จ านวนที่
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ 

เด็กนักเรยีนมี
สถานท่ีที่
เพียบพร้อมในการ
เรียนการสอน 

ส านักปลดั 

 
 



  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  อ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน 
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๕  ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต 

    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 
   ๑.๓ แผนงานการศึกษา 

~ ๗๙ ~ 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๖ โครงการก่อสร้างปรับปรุง/ต่อ
เติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มัสยดิ หมู่ที่ ๓ ต าบลตะกรบ  
อ าเภอไชยา จังหวัด
สุราษฏร์ธาน ี

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
สถานท่ีที่
เพียบพร้อมในการ
รองรับเด็กนักเรียน 

โดยท าการก่อสร้าง
ปรับปรุง/ต่อเติมอาคาร 
2 อาคารเชื่อมต่อกัน 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
22.70 เมตร รวมพื้นที่
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 
90.80 ตร.ม. รายละ 
เอียดตามแบแปลน
องค์การบริหารส่วนต าบล 
 

- - - 249,000 - จ านวนที่
ปรับปรุงแล้ว
เสร็จ 

เด็กนักเรยีนมี
สถานท่ีที่
เพียบพร้อมในการ
เรียนการสอน 

ส านักปลดั 

๑๗ อุดหนุนครสูอนภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวดัวิชิตธาราราม 

เพื่อให้ครูผูส้อน
ภาษาอังกฤษและ
คอมพิวเตอรส์อน
ประจ าโรงเรยีน 

จัดจ้างครูสอน
ภาษาอังกฤษโรงเรียน
วัดวิชิตธาราราม 

84,000 
 

84,000 
 
 
 
 

84,000 
 
 

84,000 
 
 

84,000 

 
จ านวนเด็ก
นักเรียนท่ีรู้
ภาษาอังกฤษ 

ท าให้เด็กนักเรยีนมี
ทักษะและความรู้
ด้านภาษาอังกฤษ
และคอมพิวเตอร ์

ส านักปลดั 

๑๘ อุดหนุนอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กนักเรียนในเขต
พื้นที่ต าบลตะกรบ 

- เพื่อให้เด็ก
นักเรียนในระดับ
อนุบาลและ
ประถมศึกษามี
อาหารกลางวัน
รับประทานอยา่ง
ทั่วถึง 

-จัดหาอาหารกลางวัน
ให้แก่ รร.บ้านตะกรบ
,รร.บ้านห้วยพุน,รร.
วัดวิชิตธาราราม 

๘๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
นักเรียนท่ี
ได้รับประทาน
อาหาร 

เด็กนักเรยีนมี
อาหารกลางวัน
รับประทาน
เพียงพอและทั่วถึง 

ส านักปลดั 



  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  อ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน 
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๕  ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต 

    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 
   ๑.๓ แผนงานการศึกษา 

~ ๘๐ ~ 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๙ อุดหนุนอาหารเสรมิ(นม) 
ส าหรับเด็กนักเรียนในเขต
พื้นที่ต าบลตะกรบ 

-เพื่อให้เด็ก
นักเรียนมีอาหาร
เสรมิ(นม) 
รับประทานอยา่ง
ทั่วถึง 

-จัดซื้ออาหารเสรมิ
(นม) ให้แก่ ศพด. 
โรงเรียนบ้านตะกรบ 
โรงเรียนบ้านห้วยพุน 

,โรงเรยีนวัดวิชิตธารา
ราม 

๕๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
นักเรียนท่ี
ได้รับอาหาร
เสรมินม 

เด็กนักเรยีนมี
อาหารเสริม(นม)
รับประทานอยา่ง
เพียงพอและทั่วถึง 

ส านักปลดั 

๒๐ อุดหนุนโครงการสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (เครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ
พ่วง) โรงเรียบบ้านตะกรบ 

เพื่อพัฒนา
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ให้มี
สื่ออุปกรณส์ าหรับ
การจัดการเรยีน
การสอน 

มีเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง
การจัดการเรยีนการ
สอน จ านวน 5 
เครื่อง 

- - 80,000 - - เด็กนักเรยีน
มีพัฒนา
ความรู้
ทางการ
เรียน 

เด็กนักเรยีนมีสื่อ
อุปกรณ์ส าหรับการ
จัดการเรียนการ
สอน 

ส านักปลดั 

๒๑ อุดหนุนโครงการสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (เครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ
พ่วง) โรงเรียบบ้านห้วยพุน 

เพื่อพัฒนา
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ให้มี
สื่ออุปกรณส์ าหรับ
การจัดการเรยีน
การสอน 

มีเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง
การจัดการเรยีนการ
สอน จ านวน 5 
เครื่อง 

- - 80,000 - - เด็กนักเรยีน
มีพัฒนา
ความรู้
ทางการ
เรียน 

เด็กนักเรยีนมีสื่อ
อุปกรณ์ส าหรับการ
จัดการเรียนการ
สอน 

ส านักปลดั 

รวม 21 โครงการ - - 2,124,000 3,969,000 5,254,000 4,923,000 5,274,000 - - - 

 



  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  อ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน 
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๕  ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต 

    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 
   ๑.๔ แผนงานสาธารณสุข 
 

~ ๘๑ ~ 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการป้องกันและควบคุม
โรคไขเ้ลือดออก 

เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลตะกรบมีความ
ปลอดภัยจากโรค
ไข้เลือดออก 

จัดกิจกรรมรณรงค์
ก าจัดลูกน  ายุงลายยุง
ตัวแก่ ปีละ ๑๐ ครั ง 

20,000 
 

20,000 
 
 
 

๔0,000 
 

๔0,000 
 

๔0,000 
 

จ ำนวน
ประชำชนที่
ไม่เป็นโรค 

ประชาชนไดร้ับ
บริการในการ
ป้องกันและควบคุม
โรคไขเ้ลือกออก 

ส ำนักปลดั 

2 โครงกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพตดิ 

เพื่อให้ประชำชนมี
ควำมรู้และป้องกัน
กำรแพร่ระบำด
ของยำเสพติดและ
หลีกเลี่ยงจำก
อบำยมุขทุกชนิด 

อบรมรณรงค์ต่อต้ำน
ยำเสพตดิและ
อบำยมุขทุกชนิด 

20,000 
 

20,000 
 
 
 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 
 

จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ไม่ตดิยำเสพ
ติด 

กำรแพร่ระบำดของ
ยำเสพตดิมีจ ำนวนลด
น้อยลงและหมดไป 
ในที่สุด 

ส ำนักปลดั 

3 โครงกำรอบรมเพื่อกำร
คุ้มครองผู้บริโภค 

เพื่อให้ผู้ประกอบ 
กำรหน่วยงำนต่ำงๆ
มีควำมเข้ำใจใน
ระเบียบกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับกำร
คุ้มครองผู้บริโภค 

ฝึกอบรม
ผู้ประกอบกำร,
ประชำชนปีละ 2 ครั้ง 

10,000 
 

10,000 
 
 
 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 
 

จ ำนวน
ประชำชน
ได้รับควำม
ปลอดภัยใน
กำรบริโภค 

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัยในกำร
บริโภค 

ส ำนักปลดั 



  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  อ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน 
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๕  ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต 

    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 
   ๑.๔ แผนงานสาธารณสุข 
 

~ ๘๒ ~ 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔ โครงการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลตะกรบมีความ
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

จัดกิจกรรมรณรงค์ฉดี
วัคซีนโรคพิษสุนัขบา้
ปีละ ๑ ครั ง 

20,000 
 

20,000 
 
 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ ำนวน
ประชำชนที่
ไม่เป็นโรค 

ประชาชนไดร้ับ
บริการในการ
ป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า 

ส ำนักปลดั 

๕ โครงการจดัการขยะมลูฝอย
แบบบูรณาการ 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิ
การป้องกันและ  
แก้ไขปัญหาขยะ 
แบบบูรณาการ 

จัดกิจกรรมโครงการ
เกี่ยวกับการจดัการ
ขยะ 

30,000 
 

30,000 
 
 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ปริมำณขยะ
ในชุมชน 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับการป้องกัน
และแก้ไขปญัหา
ขยะ 

ส ำนักปลดั 

รวม 5 โครงกำร - - 100,000 100,0000 1๓0,000 1๓0,000 1๓0,000 - - - 

 



  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  อ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเชื่อมโยงทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics) ภาคใต้ตอนบน 
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๓  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 
   ๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

~ ๘๓ ~ 
 

แบบ ผ.0๒ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการบุกเบิกถนนสายเลียบ
ชายทะเลจากปากคลองบาง 
โฉลง –หาดทรายแก้วหมู่ท่ี 1-
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมสะดวกขึ้น 

กว้าง 5 เมตร ยาว 1 
กม. 

600,000 
 

600,000 
 
 
 

600,000 
 

- 
 

- 
 

จ านวนที่
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไป-มา 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
สายเลียบชายทะเลคลองปาก
กิ่วหมู่ที่ 1 - ต าบลวัง 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมสะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 500 
เมตร คอนกรีตหนา 
0.15 เมตร ตาม
รูปแบบและรายการ
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

- 
 

500,000 
 
 
 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 
 

จ านวนที่
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไป-มา 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
สายบางโฉลง  หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมสะดวกขึ้น 

กว้าง 4  เมตร  ยาว 
500 เมตร 

420,000 420,000 - - - จ านวนที่
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไป-มา 

กองช่าง 



  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  อ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเชื่อมโยงทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics) ภาคใต้ตอนบน 
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๓  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 
   ๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

~ ๘๔ ~ 
 

แบบ ผ.0๒ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บางโฉลง – บ้านดอนตลิ่งชัน 
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมสะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 500 
เมตร คอนกรีตหนา 
0.15 เมตร ตาม
รูปแบบและรายการ
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

- - 500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 
 

จ านวนที่
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไป-มา 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายห้วยเหรี้ย – ถนนไชยา 
ท่าชนะ หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมสะดวกขึ้น 

กว้าง 4  เมตร  ยาว 
500 เมตร 

- 
 

420,000 
 
 
 
 

420,000 
 

- 
 

- 
 
 

จ านวนที่
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไป-มา 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
สายบ้านนายเปลื้อง สุขสงค์
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กว้าง 4  เมตร  ยาว 
300 เมตร 

- - 720,000 720,000 720,000 ระยะทางที่
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไป-มา 

กองช่าง 



  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  อ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเชื่อมโยงทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics) ภาคใต้ตอนบน 
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๓  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 
   ๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

~ ๘๕ ~ 
 

แบบ ผ.0๒ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

7 โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง 
สายบ้านนายนคิม สองแก้ว – 
บ้านนางวิภาพร สอนเพชร 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมสะดวกขึ้น 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
700 เมตร 

- 
 

- 
 
 
 

300,000 
 

300,000 
 

- 
 

จ านวนที่
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไป-มา 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายไสแต้ว  หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมสะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 500 
เมตร คอนกรีตหนา 
0.15 เมตร ตาม
รูปแบบและรายการ
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

420,000 
 

500,000 
 
 
 
 

500,000 
 

500,000 
 

- 
 
 
 

จ านวนที่
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไป-มา 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายซอยมหาดไทย หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมอย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4  เมตร  ยาว 
150 เมตร 

- 
 

- 
 
 
 

126,000 
 

126,000 
 

- 
 

ความ
กว้างยาวของ
ถนน 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไป-มา 

กองช่าง 

  



  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  อ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเชื่อมโยงทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics) ภาคใต้ตอนบน 
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๓  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 
   ๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

~ ๘๖ ~ 
 

แบบ ผ.0๒ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายหาดนิยม – หาด
นายอ าเภอ หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมสะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 500 
เมตร คอนกรีตหนา 
0.15 เมตร ตาม
รูปแบบและรายการ
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

1,200,000 500,000 
 
 
 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 
 
 

จ านวนที่
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไป-มา 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายซอยสุขสันต์ หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมสะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 500 
เมตร คอนกรีตหนา 
0.15 เมตร ตาม
รูปแบบและรายการ
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

- 
 

500,000 
 
 
 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 
 
 
 

จ านวนที่
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไป-มา 

กองช่าง 



  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  อ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเชื่อมโยงทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics) ภาคใต้ตอนบน 
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๓  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 
   ๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

~ ๘๗ ~ 
 

แบบ ผ.0๒ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายห้วยพุน - เขาพนมแบก
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมสะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 500 
เมตร คอนกรีตหนา 
0.15 เมตร ตาม
รูปแบบและรายการ
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

420,000 - 
 
 
 
 

500,000 
 

- 
 

500,000 
 
 
 

จ านวนที่
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไป-มา 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายเลียบทางรถไฟ หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมสะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 500 
เมตร คอนกรีตหนา 
0.15 เมตร ตาม
รูปแบบและรายการ
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

- 500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

จ านวนที่
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไป-มา 

กองช่าง 



  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  อ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเชื่อมโยงทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics) ภาคใต้ตอนบน 
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๓  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 
   ๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

~ ๘๘ ~ 
 

แบบ ผ.0๒ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายห้วยพุน - เขาพนมแบก
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมสะดวกขึ้น 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
500 เมตร 

- 420,000 
 
 
 

420,000 - 
 

- 
 
 
 

จ านวนที่
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไป-มา 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายซอยเสนอ หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมสะดวกขึ้น 

โดยท าการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 
4 เมตร ระยะทางยาว 
345 เมตร รวมพื้นท่ี
ผิวคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,380 ตาราง
เมตร และไหล่ทางดิน
ลูกรังข้างละ 0.50 
เมตร พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์
โครงการ จ านวน  
1 ป้าย 

- 991,600 
 

- 
 

- 
 

- 
 

จ านวนที่
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไป-มา 

กองช่าง 

 



  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  อ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเชื่อมโยงทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics) ภาคใต้ตอนบน 
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๓  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 
   ๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

~ ๘๙ ~ 
 

แบบ ผ.0๒ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านนายรอน – กุโบว ์
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมสะดวกขึ้น 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
500 เมตร 

420,000 420,000 
 
 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 
 

จ านวนที่
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไป-มา 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายซอยอยุธยา 2 -หมู่ที่ 8  
ต าบลทุ่ง 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมสะดวกขึ้น 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
500 เมตร 

- 420,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

จ านวนที่
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไป-มา 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ บริเวณ อบต.
ตะกรบ 

เพื่อให้ประชาชน
ที่มาใช้บริการมี
สถานท่ีพักผ่อนเมื่อ
มาติดต่อราชการ 

ก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ 
1 หลัง 

- - 1,200,000 1,000,000 1,000,000 ศาลาทีส่ร้าง
แล้วเสร็จ 

ประชาชนท่ีมาใช้
บริการมสีถานท่ี
พักผ่อนเมื่อมา
ติดต่อราชการ 

กองช่าง 

19 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนทุกสายในต าบลตะกรบ
หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมอย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ซ่อมแซม ปรับปรุง
ถนนทุกสายใน
หมู่บ้าน 

100,000 100,000 
 
 

100,000 100,000 100,000 
 

ระยะทางที่
ซ่อมแซมแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีถนนใช้
ในการคมนาคม
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 



  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  อ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเชื่อมโยงทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics) ภาคใต้ตอนบน 
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๓  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 
   ๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

~ ๙๐ ~ 
 

แบบ ผ.0๒ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

20 โครงการบุกเบิกก่อสร้างถนน
สายหน้าวดัวิชิต –ชายทะเล 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมอย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,000 เมตร 

300,000 300,000 
 
 
 

- - - 
 
 

ระยะทางที่
บุกเบิกแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไป-มา 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
สายคลองยาว – ชายทะเล  
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมอย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
700 เมตร 

- - 
 

250,000 
 

250,000 
 

- 
 

ระยะทางที่
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไป-มา 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายซอยวิจติรพัฒนา หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมอย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
500 เมตร 

- 303,000 520,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ระยะทางที่
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไป-มา 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายหาดทรายแก้ว –ธนาคาร
ปูม้า  หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมอย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
500 เมตร 

- 420,000 
 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ระยะทางที่
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไป-มา 

กองช่าง 

 



  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  อ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเชื่อมโยงทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics) ภาคใต้ตอนบน 
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๓  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 
   ๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

~ ๙๑ ~ 
 

แบบ ผ.0๒ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

24 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
สายวัดวิชิต  หาดทรายแก้ว
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมอย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

กว้าง 5 เมตร ยาว 
300 เมตร 

325,000 325,000 
 
 

325,000 - - 
 
 

ระยะทางที่
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไป-มา 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สายบ้านนายโสภณ ยังอ้น- 
บ้านนางสมศรี หตีแก้ว หมู่ที่ 
5 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมอย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

กว้าง 5 เมตร ยาว 1 
กม. 

- - 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ระยะทางที่
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไป-มา 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านนางเรวดี  สีแสง    
หมู่ที่ 5 ต าบลตะกรบ อ าเภอ
ไชยา จังหวัดสรุาษฏร์ธาน ี

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมอย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 500 
เมตร คอนกรีตหนา 
0.15 เมตร ตาม
รูปแบบและรายการ
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

- 3,600,000 500,000 3,600,000 - ระยะทางที่
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไป-มา 

กองช่าง 



  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  อ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเชื่อมโยงทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics) ภาคใต้ตอนบน 
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๓  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 
   ๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

~ ๙๒ ~ 
 

แบบ ผ.0๒ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

27 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านนายขันธ์ คล้ายทอง
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมอย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
800 เมตร 

1,902,000 1,902,000 
 

1,902,000 
 

- - 
 

ระยะทางที่
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีถนนใช้
ในการคมนาคม
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

28 โครงการปรับปรุง/ต่อเตมิ/
ซ่อมแซมอาคารส านักงาน
อบต.ตะกรบ 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิ 
ภาพในการปฏิบตั ิ
งานราชการ และ
การให้บริการ แก่
ประชาชน 

ปรับปรุงก่อสร้าง/ต่อ
เติม/ซ่อมแซมอาคาร
ส านักงานต่างๆ 
ก าแพง ประตู ร่ัว ป้าย
ส านักงาน และอื่นๆ
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลตะกรบ 

100,000 100,000 380,000 
 

- 
 

- 
 

จ านวน
ปรับปรุง/
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกประชาชน
ที่มาระบบริการใน
ด้านต่างๆและเพื่อ
ความปลอดภัย 

กองช่าง 

29 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา
พร้อมติดตั้งไฟแสงสวา่ง 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีออกก าลัง
กายส่งเสริมสุขภาพ
พลานามัย 

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
(สปอร์ทไลท์)บริเวณ
สนามฟุตบอลและ
วอลเลย์บอล(อบต.) 

50,000 50,000 - 
 

- 
 

- 
 

จ านวน
ประชาชนท่ี
ใช้สนามกีฬา 

ประชาชนมีสถานท่ี
ออกก าลังกาย 

ส านักปลดั 

30 โครงการขยายเขตประปาทุก
หมู่บ้าน หมู่ที ่1 - หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ าใช้อุปโภค-
บริโภคอยา่ง
เพียงพอและทั่วถึง 

ขยายเขตให้บริการ
น้ าประปา 

100,000 100,000 
 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ระยะทาง
ขยายเขตแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีน้ า
สะอาดอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

กองช่าง 

 



  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  อ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเชื่อมโยงทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics) ภาคใต้ตอนบน 
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๓  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 
   ๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

~ ๙๓ ~ 
 

แบบ ผ.0๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

31 โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ าใช้อุปโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึง 

ก่อสร้างหอถังประปา
หมู่บ้านพร้อมเดินท่อ
ประปาทุกหมู่บา้น 

700,000 700,000 
 

700,000 - - 
 
 

ระยะทาง
ขยายเขตแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีน้ า
สะอาดอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน บริเวณถนนสาย
เครดติยูเนียน หมู่ที่ 2 ต าบล
ตะกรบ อ าเภอไชยา จังหวัด
สุราษฏร์ธาน ี

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ าใช้อุปโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึง 

ติดต้ังหอถังส าเร็จรูป 
ส่วนบนที่เก็บน้ าจะต้องท า
เหล็ก แผ่นขึ้นรูปแลว้
เช่ือมต่อเป็นลักษณะแกว้
แชมเปญมีขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 20 ลบ.ม. ความ
สูงหอถังประมาณ 20  
เมตร พร้อมถังกรองสนิม
เหล็ก จ านวน 1 ชุด พร้อม
ระบบควบคุมการท างาน 
ของเครื่องสูบน้ าทั้งระบบ
อัตโนมัติ และระบบควบคุม
ด้วยมือ ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า
ขนาด 15 แอมป์(A)  
จ านวน 1 แห่ง วางท่อ 
เมนต์ PVC ขนาด Ø 3 นิว้ 
ชั้นคุณภาพ 13.5  
ความยาว 42 เมตร 

700,000 700,000 
 

700,000 - - 
 
 

ระยะทาง
ขยายเขตแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีน้ า
สะอาดอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

กองช่าง 



  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  อ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเชื่อมโยงทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics) ภาคใต้ตอนบน 
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๓  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 
   ๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

~ ๙๔ ~ 
 

แบบ ผ.0๒ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

33 โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ าใช้อุปโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึง 

ก่อสร้างหอถังประปา
หมู่บ้านพร้อมเดินท่อ
ประปาทุกหมู่บา้น 

300,000 300,000 
 

300,000 - - 
 
 

ระยะทาง
ขยายเขตแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีน้ า
สะอาดอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ าใช้อุปโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึง 

ก่อสร้างหอถังประปา
หมู่บ้านพร้อมเดินท่อ
ประปาทุกหมู่บา้น 

700,000 700,000 
 

700,000 - - 
 
 

ระยะทาง
ขยายเขตแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีน้ า
สะอาดอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

กองช่าง 

35 โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ าใช้อุปโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึง 

ก่อสร้างหอถังประปา
หมู่บ้านพร้อมเดินท่อ
ประปาทุกหมู่บา้น 

700,000 700,000 
 

- - - 
 
 

ระยะทาง
ขยายเขตแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีน้ า
สะอาดอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

กองช่าง 

36 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน(ซ่อมแซม,ต่อ
เติมปรับปรุง,ขยายเขต 
ประปา ) 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ าใช้อุปโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึง 

ปรับปรุงระบบประปา
หมู่ที่ 1 ,2,3,4,5 

100,000 100,000 
 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
ครัวเรือนท่ีมี
น้ าประปา 

ประชาชนมีน้ า
สะอาดอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

กองช่าง 

37 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่
ที่ 1 ( บางโฉลง ) 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ าใช้อุปโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึง 

ขุดเจาะบ่อบาดาล - 320,000 
 
 

320,000 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
ครัวเรือนท่ีมี
น้ าประปา 

ประชาชนมีน้ า
สะอาดอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

กองช่าง 



  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  อ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเชื่อมโยงทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics) ภาคใต้ตอนบน 
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๓  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 
   ๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

~ ๙๕ ~ 
 

แบบ ผ.0๒ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

38 โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 
1-5 

เพื่อให้มีการถ่ายเท
ของ 

ท าการขุดลองคลอง
ในพื้นที่ต าบลตะกรบ 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 
 

การระบาย
ของน้ าท่ีดีขึ้น 

ท าให้การถ่ายเท
ของน้ าและการ
ระบายน้ าด ี

กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้างผนังกั้น
น้ าเค็ม หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2 

เพื่อให้มีการถ่ายเท
ของน้ าและการ
ระบายน้ าไดด้ีขึ้น 

ก่อสร้างผนังกั้น
น้ าเค็มจ านวน 2 จุด
หมู่ที่ 1 , 2 

- - 
 

100,000 100,000 100,000 
 

จ านวนที่
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ 

น้ าและการระบาย
ท าให้การถ่ายเท
ของน้ าดีขึ้น 

กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
สายหนองม้า หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางใช้ในการ
คมนาคมอย่าง
สะดวกขึ้น 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
500 เมตร 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ระยะทางที่
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไป-มา 

กองช่าง 

41 โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมฝายน้ าล้นคลองช้าง 

เพื่อด าเนินการ
ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมฝายน้ าล้น 

ซ่อมแซมฝายน้ าล้น 1 
แห่ง 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ลดปัญหาการ
พังทลายของ
หน้าดิน 

ฝายน้ าล้น มีความ
มั่นคง แข็งแรง 

กองช่าง 

42 โครงการก่อสร้างป้าย
ประชาสมัพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
หมู่ที่ 2 

เพื่อเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวใน
พื้นที่ต าบลตะกรบ 

ก่อสร้างป้าย
ประชาสมัพันธ์ 

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

จ านวน
ประชาชนท่ี
รู้จักแหล่ง
ท่องเที่ยว 

แหล่งท่องเท่ียวใน
พืน้ท่ีต าบลตะกรบ
เป็นท่ีรู้จักคนท่ัวไป
และนักท่องเท่ียว 

กองช่าง 



  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  อ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเชื่อมโยงทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics) ภาคใต้ตอนบน 
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๓  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 
   ๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

~ ๙๖ ~ 
 

แบบ ผ.0๒ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

43 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนายอ้ัน – ถนนชาญ
ด าริ หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมสะดวกขึ้น 

โดยท าการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผวิจราจร 
กว้าง ๕.๐๐ เมตร 
ระยะทางยาว ๑๙๕ 
เมตร คอนกรีตหนา 
๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่
ผิวคอนกรีตไม่น้อย
กว่า ๙๗๕ ตาราง
เมตร 

- 695,000 - - - 
 

ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไป-มา 

กองช่าง 

44 โครงการปรับปรุงประปา
หมู่บ้านหมู่ที่ ๕ บริเวณ
โรงเรียนวดัวิชิตธาราราม (รื้อ
โครงเหล็กประปาหมู่บ้าน)  

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ าใช้อุปโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึง 

โดยท าการปรับปรุง
หอถังประปาหมู่บ้าน 

- 80,000 - - - ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
ครัวเรือนท่ีมี
น้ าประปาใช้ 

ประชาชนมีน้ า
สะอาดอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

กองช่าง 

45 โครงการปรับปรุงประปา
หมู่บ้านหมู่ที่ ๕ บริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นตะกรบ 
(ติดตั้งถังกรองน้ าบาดาล)  

เพื่อให้ประชาชน
และเด็กนักเรยีนมี
น้ าใช้อุปโภค
บริโภคทีส่ะอาด
มากยิ่งข้ึน 

โดยท าการติดตั้งถัง
กรองน้ าบาดาล 
จ านวน 1 ถัง 

- 80,000 - - - ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
ครัวเรือนท่ีมี
น้ าประปาใช้ 
ที่สะอาด 

ประชาชนมีน้ า
สะอาดอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

กองช่าง 



  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  อ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเชื่อมโยงทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics) ภาคใต้ตอนบน 
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๓  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 
   ๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

~ ๙๗ ~ 
 

แบบ ผ.0๒ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

46 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน (ซ่อมแซมต่อ
เติมปรับปรุงขยายเขตประปา) 
หมู่ที่ ๔ ต าบลตะกรบ อ าเภอ
ไชยา จังหวัดสรุาษฏร์ธาน ี

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ าใช้อุปโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึง 

โดยท าการเปลีย่นท่อ
เมนต์จากเดิมเป็น ท่อ 
PVC ขนาด Ø 2 น้ิว 
ช้ันคุณภาพ 8.5 เป็น
ท่อเมนต์ PVC ขนาด 
Ø 3 น้ิว ช้ันคุณภาพ 
13.5 เป็นระยะทาง 
3,500 เมตร 

- - ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - 
 

จ านวนที่
ปรับปรุงแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีน้ า
สะอาดอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

กองช่าง 

47 โครงการก่อสร้างท่อเหลีย่ม
ขนาด ๑.๘๐×๑.๘๐×๘.๐๐ 
เมตร   บรเิวณสะพานคล้อง
ช้าง หมู่ที่ ๑ ต าบลตะกรบ 
อ าเภอไชยา  จังหวัด
สุราษฏร์ธาน ี

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนและ
แก้ปัญหาน้ าท่วม
ขัง 

โดยท าการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม คสล. 
ชนิดช่องเดี่ยว ขนาด 
๑.๘๐×๑.๘๐×๘.๐๐ 
เมตร  จ านวน ๑ แห่ง 
พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์
โครงการจ านวน ๑ 
ป้าย 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - - จ านวนที่
ปรับปรุงแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนไดร้ับการ
แก้ปัญหาความ
เดือดร้อนท่ัวถึงและ
ได้รับความ
สะดวกสบาย
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 



  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  อ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเชื่อมโยงทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics) ภาคใต้ตอนบน 
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๓  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 
   ๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

~ ๙๘ ~ 
 

แบบ ผ.0๒ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

48 โครงการก่อสร้างถนน คสล.    
สายบ้านนายนิ่ง  หมู่ที่ ๓ 
ต าบลตะกรบ  อ าเภอไชยา  
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมสะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 
500 เมตร คอนกรตี
หนา 0.15 เมตร 
ตามรูปแบบและ
รายการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - - 
 

จ านวนที่
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไป-มา 

กองช่าง 

49 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง 
พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. 
ถนนคลองช้าง  หมู่ที่ ๑  
ต าบลตะกรบ  อ าเภอไชยา  
จังหวัดสุราษฏร์ธาน ี

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมสะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนนดินลูกรัง 
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 650 เมตร ตาม
รูปแบบและรายการ
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
 
 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - - 
 

จ านวนที่
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไป-มา 

กองช่าง 



  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  อ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเชื่อมโยงทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics) ภาคใต้ตอนบน 
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๓  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 
   ๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

~ ๙๙ ~ 
 

แบบ ผ.0๒ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

50 โครงการก่อสร้างถนน คสล.    
สายบ้านป้าส้ม – คลองปาก
กิ้ว  หมู่ที่ ๑   ต าบลตะกรบ  
อ าเภอไชยา  
จังหวัดสุราษฏร์ธาน ี

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมสะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนนดินลูกรัง 
เสรมิเหล็ก กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 
500 เมตร คอนกรตี
หนา 0.15 เมตร 
ตามรูปแบบและ
รายการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

- - - 500,000 500,000 
 

จ านวนที่
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไป-มา 

กองช่าง 

51 โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน บริเวณสามแยก
ทางเข้าวัดดอนทรายทอง    
หมู่ที่ ๑ ต าบลตะกรบ    
อ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์
ธาน ี
 
 

เพื่อใหป้ระชาชนได้
มีน้ าใช้อุปโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึง 

ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน(ถังแชมเปญ) 
พร้อมถังกรองสนิม
เหล็ก 

- - - 700,000 - 
 

ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
ครัวเรือนท่ีมี
น้ าประปา 

ประชาชนมีน้ า
สะอาดอย่าง 
เพียงพอและทั่วถึง 

กองช่าง 

 



  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  อ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเชื่อมโยงทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics) ภาคใต้ตอนบน 
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๓  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 
   ๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

~ ๑๐๐ ~ 
 

แบบ ผ.0๒ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

52 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง 
สายชุมชนท่ามะเขื่อ – ซอย
หาดทรายแก้ว   หมู่ที่ 2  
ต าบลตะกรบ  อ าเภอไชยา  
จังหวัดสุราษฏร์ธาน ี

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมสะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนนดินลูกรัง 
กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 
ตามรูปแบบและ
รายการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

- - - 1,400,000 1,000,000 
 

จ านวนที่
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไป-มา 

กองช่าง 

53 โครงการก่อสร้างท่อเหลีย่ม 
บริเวณหน้าวัดตะกรบ หมู่ที่ 2  
ต าบลตะกรบ  อ าเภอไชยา  
จังหวัดสุราษฏร์ธาน ี

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนและ
แก้ปัญหาน้ าท่วม
ขัง 

ก่อสร้างท่อเหลีย่ม 
บริเวณหน้าวัดตะกรบ 
ตามรูปแบบและ
รายการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

- - - 500,000 - 
 

ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
ครัวเรือนท่ีมี
น้ าประปา 

ประชาชนมีน้ า
สะอาดอย่าง 
เพียงพอและทั่วถึง 

กองช่าง 

54 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง 
สายต าบลวัง – บ้านห้วยพุน   
หมู่ที่ 3  ต าบลตะกรบ  
อ าเภอไชยา   จังหวัด
สุราษฏร์ธาน ี

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมสะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนนดินลูกรัง 
กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 
ตามรูปแบบและ
รายการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

- - - 2,000,000 2,000,000 จ านวนที่
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไป-มา 

กองช่าง 

 



  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  อ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเชื่อมโยงทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics) ภาคใต้ตอนบน 
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๓  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 
   ๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

~ ๑๐๑ ~ 
 

แบบ ผ.0๒ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

55 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง 
สายกลางเขาพนมแบก –    
ทุ่งยูง หมู่ที่ 3  ต าบลตะกรบ  
อ าเภอไชยา   จังหวัด
สุราษฏร์ธาน ี

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมสะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนนดินลูกรัง 
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
ตามรูปแบบและ
รายการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

- - - 500,000 300,000 
 

จ านวนที่
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไป-มา 

กองช่าง 

56 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง 
สายบ้านนางสมบูรณ์  - บ้าน
นางพร้อม หมู่ที่ 5  ต าบล   
ตะกรบ  อ าเภอไชยา   
จังหวัดสุราษฏร์ธาน ี

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนและ
แก้ปัญหาน้ าท่วม
ขัง 

ก่อสร้างถนนดินลูกรัง 
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,300 เมตร 
ตามรูปแบบและ
รายการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

- - - 500,000 500,000 
 

จ านวนที่
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไป-มา 

กองช่าง 

57 โครงการก่อสร้างถนน คสล.    
สายบ้านนายจรญั – สวน
ปาล์มนายเริศพงศ์  หมู่ที่ ๕ 
ต าบลตะกรบ  อ าเภอไชยา  
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมสะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 
500 เมตร คอนกรตี
หนา 0.15 เมตร 
ตามรูปแบบและ
รายการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

- - - 500,000 500,000 จ านวนที่
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไป-มา 

กองช่าง 



  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  อ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเชื่อมโยงทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics) ภาคใต้ตอนบน 
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๓  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 
   ๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

~ ๑๐๒ ~ 
 

แบบ ผ.0๒ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕๘ โครงการขยายเขตไฟฟ้าและ
ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
บริเวณถนนสายพ่อตาถนน
ขาด – วัดวิชิตธาราราม หมู่ที่ 
๔ ต าบลตะกรบ  อ าเภอไชยา 
จังหวัดสุราษฏร์ธาน ี

เพื่อเพ่ิมแสงสว่าง
และความปลอดภัย 

ด าเนินการขยายเขต
ระบบจ าหน่ายไฟฟา้
และระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าสาธารณะ 
ระยะทาง 1,040 
เมตร  บริเวณถนนสาย
พ่อตาถนนขาด – วัด
วิชิตธาราราม หมู่ที่ ๔ 
ต าบลตะกรบ  อ าเภอ
ไชยา จังหวัด
สุราษฏร์ธานี 

- 
 

- 
 
 
 
 

180,000 
 
 

- 
 
 

- 
 

ด าเนินการ 
ตามโครงการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๕๙ โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
บริเวณถนนสายเครดติยูเนยีน 
หมู่ที่ ๒ ต าบลตะกรบ  อ าเภอ
ไชยา จังหวัดสรุาษฏร์ธาน ี

เพื่อแก้ไขกระแส 
ไฟฟ้าที่ไม่เพียงพอ
ต่อระบบควบคมุ
การท างานของ
เครื่องสูบน้ าแบบ
อัตโนมัติ (โครงการ
ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้านฯ) 

ด าเนินการขยายเขต
ไฟฟ้า   
( โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหมูบ่้าน 
บริเวณถนนสาย
เครดติยูเนียน หมู่ที่ ๒ 
ต าบลตะกรบ  
อ าเภอไชยา จังหวัด
สุราษฏร์ธาน)ี 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - - ด าเนินการ 
ตามโครงการ 

ประชาชนมีความ
สะดวกสบายมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

รวม 59 โครงการ - - 12,037,000 20,246,600 21,263,000 21,๖56,000 1๔,๙00,000 - - - 



  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  อ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน 
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๕  ส่งเสริม  พัฒนาคุณภาพชีวิต 

    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 
   ๑.๖ แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 
 

~ ๑๐๓ ~ 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการอบรมเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพองค์กรสตรี
ต าบลตะกรบ 

เพื่อเพ่ิมพูนทักษะ
พัฒนาศักยภาพของ
ผู้น าองค์กรสตรีให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

อบรมรมเพื่อพัฒนา
ทักษะความรู้ให้แก่
กลุ่มสตร ี

20,000 
 

20,000 
 
 
 

20,000 20,000 20,000 จ ำนวนสตรีที่
เข้าร่วม
กิจกรรม 

พัฒนาความรู้และ
ทักษะต่างๆให้แก่
สตร ี

ส ำนักปลดั 

2 โครงกำรด ำเนินกำรจัดเก็บ
ข้อมูล จปฐ 

เพื่อให้ได้ข้อมูลทีม่ี
คุณภำพ สำมำรถ
ทรำบคุณภำพชีวิต
ของหมู่บ้ำนในใน
ต ำบลตะกรบ 

จัดเก็บข้อมลูควำม
จ ำเป็นพื้นฐำนปีละ 1 
ครั้ง 

20,000 
 

20,000 
 
 
 
 

- 
 

- 
 

- 
 
 

จ ำนวน
ครัวเรือนท่ีได้
จัดเก็บ 

ครอบครัวที่ร่วมกำร
ฝึกอบรมมีควำมรัก
ควำมเข้ำใจควำม
ผูกพัน 

ส ำนักปลดั 

3 โครงกำรประชุมประชำคมเพื่อ
จัดท ำแผนชุมชนและ
แผนพัฒนำท้องถิ่น 

ประชำชนมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรท ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น 

จัดอบรมทุกหมู่บ้ำน
หมู่ละ 1 วัน 

20,000 
 

20,000 
 
 
 
 

- 
 

- 
 

- 
 
 

จ ำนวน
ประชำชน
ที่มำอบรม 

ประชำชนมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กำรท ำแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น 

ส ำนักปลดั 

 
 
 



  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  อ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน 
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๕  ส่งเสริม  พัฒนาคุณภาพชีวิต 

    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 
   ๑.๖ แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 
 

~ ๑๐๔ ~ 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔ โครงกำรก่อสร้ำงและติดตั้งหอ
กระจำยข่ำวหรือระบบเสยีง
ตำมสำยประจ ำหมูบ่้ำน(หมู่ที่ 
1 - หมู่ที่ 5 ),ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านต่างๆไดม้ีหอ
กระจายข่าว/ระบบ
เสียงตามสายที่อยู่ใน
สภาพที่สามารถใช้
งานได้ดีอยู่
ตลอดเวลา 

ก่อสร้าง/ปรับปรุงหอ
กระจายข่าว/ระบบ
เสียงตามสายประจ า
หมู่บ้าน จ านวน ๕ 
แห่ง 

70,000 
 

70,000 
 
 
 

70,000 70,000 70,000 กำรรับรู้
ข่ำวสำรของ
ประชำชนท่ี
มำกขึ้น 

ประชาชนได้
รับทราบข้อมลู 
ข่าวสารตา่งๆอย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

ส ำนักปลดั 

5 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้
เกี่ยวกับกฎหมำยทั่วไปท่ี
ประชำชนควรรู้ใน
ชีวิตประจ ำวัน 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชำชนมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกฎหมำย
ในชีวิตประจ ำวัน 

จัดโครงกำรฝึกอบรม
ให้ควำมรู้ด้ำนข้อมลู
ข่ำวสำร 

20,000 
 

20,000 
 
 
 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 
 

ผู้เข้ำร่วมมี
ควำมรู ้

เพื่อส่งเสริมให้
ประชำชนมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กฎหมำยใน
ชีวิตประจ ำวัน 

ส ำนักปลดั 

6 โครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนเนื่อง
ในโอกำสวันพ่อและวันแม่(หมู่
ที่ 1-5) 

เพื่อส่งเสริมควำม
ร่วมมือของ
ประชำชนในกำร
ร่วมกันพัฒนำ
หมู่บ้ำน/ชุมชน 

สนับสนุนงบประมำณ
หมู่บ้ำนในกำรพัฒนำ
หมู่บ้ำนโดยกำรตัด
หญ้ำ/เก็บกวำดขยะ
บริเวณสองข้ำงทำง 

20,000 
 

20,000 
 
 
 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 
 
 

จ ำนวน
หมู่บ้ำนที่เข้ำ
ร่วมโครงกำร 

ถนนในหมู่บ้ำนมีควำม
สะอำดเรียบร้อย
สวยงำมชุมชนมีควำม
รักสำมัคคีและมีควำม
เข้มแข็ง 

ส ำนักปลดั 

 



  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  อ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน 
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๕  ส่งเสริม  พัฒนาคุณภาพชีวิต 

    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 
   ๑.๖ แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 
 

~ ๑๐๕ ~ 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗ โครงกำรจดัตั้งโรงเรียน
ผู้สูงอำย ุ

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
กลุ่มของผู้สูงอายุใน
การท ากิจกรรม
ร่วมกัน 

ผู้สูงอำยุในเขตต ำบล
ตะกรบประมำณ  50 
คน 

50,000 
 

50,000 
 
 
 

60,000 60,000 60,000 ผู้สูงอำยมุี
ขวัญก าลังใจ 

ผู้สูงอายุมีความสุขมี
รอยยิ้ม มีก าลังใจไม่
เป็นโรคซึมเศร้า 
และสุขภาพดีมี
รายได้เพิ่ม 

ส ำนักปลดั 

8 โครงกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำควำมรุนแรงต่อเด็กสตรี 
และบุคคลในครอบครัว 

เพื่อให้สังคมและ
ชุมชนมีส่วนร่วมใน
กำรป้องกันและ
สร้ำงเครือข่ำยเฝ้ำ
ระวังในพื้นที ่

ประชำชนท่ัวไป 50,000 
 

50,000 
 
 
 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 
 

ควำมรู้ควำม
เข้ำใจ
ผลกระทบ
ควำมรุนแรง
ในครอบครัว 

สมำชิกครอบครัว
โดยเฉพำะผู้ชำยมี
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ผลกระทบของกำรใช้
ควำมรุนแรงใน
ครอบครัว 

ส ำนักปลดั 

รวม 8 โครงกำร - - 270,000 270,000 210,000 210,000 210,000 - - - 

 



  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  อ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน 
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๔ ส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 
   ๑.๗  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ 
 

~ ๑๐๖ ~ 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการจดังานประเพณีวัน
ลอยกระทง 

เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลตะกรบได้
ร่วมกันสืบทอด
กิจกรรมงาน
ประเพณีลอยกระทง 

จัดกิจกรรมงาน
ประเพณีลอยกระทง 

70,000 
 

70,000 
 
 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

จ ำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีการสืบ
ทอดกิจกรรมงาน
ประเพณีของ
ท้องถิ่น 

ส ำนักปลดั 

2 โครงการจดังานรดน  าด าหัว
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลตะกรบได้
ร่วมกันสืบทอด
กิจกรรมงานประ 
เพณีวันรดน  าด าหัว 

จัดกิจกรรมงาน
ประเพณีวันสงกรานต ์

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

จ ำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีการสืบ
ทอดกิจกรรมงาน
ประเพณีของ
ท้องถิ่น 

ส ำนักปลดั 

3 โครงการจดังานประเพณีวัน
เมาลดิ 

เพื่อให้ประชาชนได้
ร่วมสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

จัดงานประเพณีวัน
เมาลดิ 

30,000 
 

30,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

จ ำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนไดร้่วมกัน
สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ส ำนักปลดั 

 
 



  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  อ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน 
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๔ ส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 
   ๑.๗  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ 
 

~ ๑๐๗ ~ 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

4 โครงการจดังานประเพณีวัน
เข้าพรรษา 

เพื่อให้ประชาชนได้
ร่วมสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมงาน
ประเพณีเข้าพรรษา 

15,000 
 

15,000 
 
 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

จ ำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนไดร้่วมกัน
สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ส ำนักปลดั 

5 โครงกำรจดังำนประเพณี จบ
ปีจบเดือนหมู่ที่ 1,2,4,5 

เพื่อให้ประชาชนได้
ร่วมสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

จัดงานประเพณี จบปี
จบเดือน 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ ำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนไดร้่วมกัน
สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ส ำนักปลดั 

6 โครงกำรจดังำนพระรำชพิธี
งำนรัฐพิธี,งำนพิธี และงำน
ประเพณีอ ำเภอไชยำ 

เพื่อให้ประชาชนได้
ร่วมสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

จัดงานพระราชพิธี
งานรัฐพิธี,งานพิธี 
และงานประเพณี
อ าเภอไชยา 

8,000 
 

20,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ ำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการตำม
ก ำหนด 

ประชาชนไดร้่วมกัน
สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ส ำนักปลดั 

7 โครงกำรกิจกรรมวันส ำคญั
ทำงศำสนำอิสลำมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

เพื่อให้ประชาชนได้
ร่วมสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมงาน
ประเพณ ี

10,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ ำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการตำม
ก ำหนด 

ประชาชนไดร้่วมกัน
สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ส ำนักปลดั 



  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  อ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน 
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๔ ส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 
   ๑.๗  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ 
 

~ ๑๐๘ ~ 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

8 โครงการประเพณีชักพระ –
ทอดผ้าป่าอ าเภอไชยา 

เพื่ออนุรักษ์และสืบ
ทอดประเพณีชักพระ
และเข้าร่วมประเพณี
ชักพระของอ าเภอ
และจังหวัด 

เข้าร่วมกิจกรรมงาน
ประเพณีชักพระ
ทอดผ้าป่าอ าเภอ     
ไชยา 

120,000 
 

120,000 
 
 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

จ ำนวนผู้เข้ำ
เข้าร่วม
กิจกรรมครบ
ตามจ านวนที่
ก าหนดไว ้

ประชาชนไดร้่วมกัน
สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ส ำนักปลดั 

9 โครงการจดักิจกรรมวันส าคัญ
ทางศาสนาพุทธและประเพณี
ท้องถิ่น 

เพื่อให้ประชาชน
ต าบลตะกรบได้
ร่วมกันสืบทอดงาน
ประเพณีวันส าคญั
ศาสนาได้แก่วัน
เข้าพรรษาวัน 
วิสาขบูชา ฯลฯ 

จัดกิจกรรมงาน
ประเพณีเนื่องในวัน
ส าคัญทางศาสนาวัน
ต่างๆตลอดป ี

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ ำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการตำม
ก ำหนด 

ประชาชนท่ีนับถือ
ศาสนาพุทธได้
ร่วมกันสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณี
ที่ส าคัญทางศาสนา
คงอยู่ตลอดไป 

ส ำนักปลดั 

10 โครงการแข่งขันกีฬา อบต. 
ตะกรบคัพ  (ห้วยพุนเกมส์) 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้ออก
ก าลังกายใช้ให้เกิด
ประโยชน ์

จัดการแข่งขันอบต.
ตะกรบคัพ (ห้วยพุน
เกมส์) 

35,000 
 

35,000 
 

35,000 
 

35,000 
 

35,000 
 

จ ำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนได้ออก
ก าลังกายและใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

ส ำนักปลดั 



  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  อ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน 
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๔ ส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 
   ๑.๗  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ 
 

~ ๑๐๙ ~ 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

11 โครงการแข่งขันมหกรรมกีฬา 
อบต.ตะกรบ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้ออก
ก าลังกายใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์และ
สร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างกัน 

จัดการแข่งขัน
มหกรรมกีฬาปีละ ๑  
ครั ง 

120,000 
 

120,000 
 
 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

จ ำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนได้ออก
ก าลังกายและใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

ส ำนักปลดั 

12 โครงการจดัส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาประเภท        
ต่าง ๆ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดส่งนักกีฬา
เพื่อเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาประเภทต่าง ๆ 

สนับสนุนงบประมาณ
เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายใน
การเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬา 

20,000 
 

20,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ ำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนได้ออก
ก าลังกายและใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

ส ำนักปลดั 

13 โครงการแข่งขันกรีฑานักเรียน
,นักศึกษาและประชาชนของ
อ าเภอไชยา 

เพื่อให้เด็กนักเรยีน
เด็กอนุบาล
ประชาชนไดเ้ข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาใน
ระดับต่าง ๆ 

จัดการแข่งขันกีฬา
ระหว่างโรงเรียนและ
ส่งนักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาใน
ระดับอ าเภอ,จังหวัด 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ ำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กนักเรยีนได้
พัฒนาทักษะทาง 
ด้านกีฬาและมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับ
นักเรียนในพื นท่ีอื่นๆ 

ส ำนักปลดั 

 



  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  อ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน 
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๔ ส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 
   ๑.๗  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ 
 

~ ๑๑๐ ~ 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

14 โครงการแข่งขันกีฬากรีฑา
ต้านยาเสพติดของนักเรียน/
ประชาชนในต าบลตะกรบ 

เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีการออก
ก าลังกายสุขภาพ
พลานามัย 

จัดโครงการแข่งขัน
กีฬาระหว่างโรงเรียน
ในต าบลตะกรบ 

20,000 
 

40,000 
 
 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

จ ำนวน
ประชำชนที่
ใช้สนามกีฬา 

นักเรียนมีการออก
ก าลังกายสุขภาพ
พลานามัย 

ส ำนักปลดั 

15 โครงการอนุรักษ์ศลิปะและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ต าบลตะกรบ 

เพื่อส่งเสริม  
สนับสนุนให้เด็ก  
เยาวชน  และ
ประชาชน  อนุรักษ์ 
ศิลปะและภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

กลุ่มเยาวชน, กลุ่ม
ผู้สูงอาย,ุ กลุ่มสตรี
แม่บ้าน ไดร้่วมกัน
อนุรักษ์ศิลปะและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละของ
ผู้เข้ำร่วม
โครงกำรมี
ควำมรู้และมี
จิตส ำนักใจ
กำรอนุรักษ์
ศิลปะและภมูิ
ปัญญำ
ท้องถิ่น 

เด็ก  เยาวชน  และ
ประชาชน  ได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับ
ศิลปะ  และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น   

ส ำนักปลดั 

รวม 15 โครงกำร - - 698,000 7๕0,000 880,000 880,000 880,000 - - - 

 



  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  อ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน 
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๕  ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต 

    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 
   ๑.๘  แผนงานงบกลาง 

~ ๑๑๑ ~ 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย/ุคนพิการ/ผู้ป่วย
เอดส์ในเขตต าบลตะกรบ 

เพื่อช่วยเหลือ
สงเคราะห์ผูสู้งอายุท่ี
มีฐานะยากจน/คน
พิการ/ผู้ป่วยเอดส ์

ให้เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย/ุ
คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส ์

2,000,000 
 

6,000,000 
 
 
 

6,200,000 
 

6,200,000 
 

6,200,000 
 

จ ำนวน
ประชำชนผู้
ได้รับเบี้ยยัง
ชีพ 

ผู้สูงอาย/ุคนพิการ/
ผู้ป่วยเอดส์มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 

ส ำนักปลดั 

๒ โครงการเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดบั
ท้องถิ่น(กองทุนสปสช.) 

เพื่อส่งเสริมการ
จัดการสาธารณสุข 
ให้ครอบคลุม
ประชาชน ทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

สมทบเงินกองทุน
หลักประกันสุขภำพใน
อัตรำร้อยละ 40 ของ
งบประมำณที่ได้รับ
จำกกองทุนส ำนักงำน
หลักประกันสุขภำพ
แห่งชำต ิ

60,000 
 

70,000 
 
 
 
 

80,000 
 
 

80,000 
 
 

80,000 

 
จ านวน
ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้าน
สาธารณสุข 

ประชาชนได้รับบริการ
ด้านสาธารณสุขที่มี
คุณภาพและมีส่วนรว่ม
ในการบริหารจัดการใน
ทุกกระบวนการ 

ส านักปลดั 

๓ เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลตะกรบ 

เพื่อสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนของ
กองทุนสวัสดิกำร
ชุมชนให้มีควำม
เข็มแข็งมั่งคง 

จ่ำยเงินสมทบกองทุน
สวัสดิกำรชุมชนและ
ส่งเสริมกำรด ำเนินงำน
ชุมชน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ 

การด าเนินงานของ
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนมีความ
เข้มแข็งมั่งคง 

ส านักปลดั 

รวม           ๓  โครงการ - - 2,160,000 6,170,000 6,380,000 6,380,000 6,380,000 - - - 

 



  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  อ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันภาคเกษตร  และอุตสาหกรรมเกษตร 
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๕  ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต 

    ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
   ๒.๑  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

~ ๑๑๒ ~ 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ
ในต าบลตะกรบ (การท าปลา
ดุกร้า, บายศรี,การพับผ้า และ
อื่นๆ ) 

เพื่ออบรมความรู้
ทางด้านอาชีพแก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลตะกรบ 

ฝึกอบรมอาชีพต่างๆ
แก่ประชาชน 

30,000 
 

30,000 
 
 
 

30,000 
 

30,000 
 
 

30,000 
 

จ ำนวน
ประชำชนที่
เข้ำร่วม
โครงกำร 

ประชาชนมีความรู้
ด้านสามารถน าไป
เป็นอาชีพเสริมได ้

ส ำนักปลดั 

๒ โครงการฝึกอบรมการท าเหด็
ฟางในโรงเรือน 

เพื่อส่งเสริมการท า
เห็ดฟางในโรงเรือน
เพิ่มรายได้แก่ชุมชน 

ฝึกอบรม
กลุ่มเป้าหมาย 
 ๕๐ คน 

20,000 
 

20,000 
 
 
 

20,000 
 

20,000 
 
 

20,000 
 

จ ำนวน
ประชำชนท่ี
เข้ำร่วม
โครงกำร 

ประชาชนมีความรู้
ด้านสามารถน าไป
เป็นอาชีพเสริมได ้

ส ำนักปลดั 

๓ โครงการปกป้องสถาบันส าคญั
ของชาติ 

ปลูกฝัง ค่านิยม 
อุดมการณ์ความรัก
ภักดีต่อสถาบันชาต ิ

จัดกิจกรรมปีละ ๑
ครั้ง 

30,000 
 

30,000 
 
 
 

30,000 
 

30,000 
 
 

30,000 
 

จ ำนวน
ประชำชนท่ี
เข้ำร่วม
โครงกำร 

ประชาชนมี
จิตส านึก ค่านยิมใน
การป้องกันสถาบัน
ส าคัญของชาต ิ

ส ำนักปลดั 

รวม 3 โครงกำร - - 80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

- - - 

 



  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  อ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันภาคเกษตร  และอุตสาหกรรมเกษตร 
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๕  ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต 

    ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
   ๒.๒  แผนงานการเกษตร 
 

~ ๑๑๓ ~ 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการจดังานเทศกาลไข่
เค็มและของดีเมืองไชยา 

เพื่อเผยแพร่และ
ประชาสมัพันธ์สินค้า
และผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ของต าบล 

น าสินค้าและ
ผลิตภณัฑ์ของต าบล
ไปออกร้านใน
เทศกาลไขเ่ค็ม 

30,000 
 

30,000 
 
 
 

30,000 
 

30,000 
 
 

30,000 
 

จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม 
โครงกำร 

สินค้าและผลิตภัณฑ์
ของต าบลตะกรบ
เป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลาย 

ส ำนักปลดั 

๒ โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบล 

เพื่อด าเนินงานของ
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 

ด าเนินกิจกรรม
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ 

30,000 
 

30,000 
 
 
 

30,000 
 

30,000 
 
 

30,000 
 

จ ำนวน
โครงกำร
กิจกรรมที่
สามารถ
ด าเนินการ 

ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
สามารถด าเนิน
กิจกรรมได ้

ส ำนักปลดั 

๓ โครงการฝึกอบรมยุวเกษตรใน
โรงเรียน 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพ
การเกษตรในท้องถิ่น 

จัดฝึกอบรมเด็ก
นักเรียน 

100,000 
 

100,000 
 
 
 

100,000 
 

100,000 
 
 

100,000 
 

จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม
โครงกำรตำม
ก ำหนด 

เด็กนักเรยีนมีความรู้
เกี่ยวกับอาชีพ
การเกษตรในท้องถิ่น 

ส ำนักปลดั 

๔ โครงการจดัตั้งศูนยเ์รียนรู้การ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร 

เพื่อส่งเสริมให้
เกษตรกรสามารถลด
ต้นทุนในการผลิต
ปาล์มน้ ามัน 

เกษตรกรต าบลตะ
กรบ จ านวน ๘๑๗ 
ครัวเรือน 

39,000 
 

39,000 
 
 
 

39,000 
 

39,000 
 
 

39,000 
 

จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม
โครงกำรตำม
ก ำหนด 

เด็กนักเรยีนมีความรู้
เกี่ยวกับอาชีพ
การเกษตรในท้องถิ่น 

ส ำนักปลดั 

 
 



  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  อ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันภาคเกษตร  และอุตสาหกรรมเกษตร 
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๕  ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต 

    ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
   ๒.๒  แผนงานการเกษตร 
 

~ ๑๑๔ ~ 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕ โครงการพัฒนาศักยภาพกลุม่
เกษตรกรต าบลตะกรบ 

เพื่อส่งเสริมให้
เกษตรกรมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การบริหารกองทุน 

เกษตรกรต าบลตะ
กรบและคุณธรรมการ
บริหารกองทุน 
จ านวน ๒๖ คน 

64,000 
 

64,000 
 
 
 

64,000 
 

64,000 
 
 

64,000 
 

จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม
โครงกำรตำม
ก ำหนด 

เกษตรกรมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การบริหารกองทุน 

ส ำนักปลดั 

๖ โครงการศูนย์เรยีนรู้การเพาะ
เชื้อเห็ดฟาง 

เพื่อส่งเสริมให้
เกษตรกรสามารถลด
ต้นทุนในการในการ
เพาะเช้ือเห็ดฟาง 

สมาชิกกลุ่มเพาะเห็ด
ฟาง 

60,000 
 

60,000 
 
 
 

60,000 
 

60,000 
 
 

60,000 
 

จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม
โครงกำรตำม
ก ำหนด 

เกษตรกรสามารถลด
ต้นทุนในการในการ
เพาะเช้ือเห็ดฟาง 

ส ำนักปลดั 

รวม 6 โครงกำร - - 323,000 323,000 323,000 323,000 323,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  อ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียวที่ย่ังยืน 
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเท่ียว และ การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและวัฒนธรรม 
   ๓.๑  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ 

~ ๑๑๕ ~ 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างลานจอดรถ
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (หาด
นิยม,หาดนายอ าเภอ) 

เพื่อให้ที่จอดรถและ
มีศูนย์ส าหรับ
ให้บริการด้านต่างๆ
แก่นักท่องเที่ยว 

ก่อสร้างลานจอดรถ
อาคารศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยวขนาด
กว้าง ๖ เมตร ยาว 
๑๐ เมตร จ านวน ๑ 
หลัง 

300,000 
 

200,000 
 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จ ำนวนที่
จัดตั้งแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยว 

ส ำนักปลดั 

๒ โครงการก่อสร้างห้องน  า
นักท่องเที่ยว(หาดนิยม), (หาด
นายอ าเภอ) 

เพื่อให้มีห้องน  า
ส าหรับให้บริการแก่
นักท่องเที่ยว 

ก่อสร้ำงห้องน้ ำกว้ำง 
2 เมตร ยำว 6 เมตร 

50,000 
 

50,000 
 
 
 

50,000 
 

50,000 
 
 

50,000 
 

จ ำนวนที่
จัดตั้งแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางเข้าสูแ่หล่ง
ท่องเที่ยว 

ส ำนักปลดั 

๓ โครงการจดัท าเอกสารและ
ป้ายประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว 

เพื่อเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวในพื นท่ี
ต าบลตะกรบ 

จัดท าสื่อเอกสาร
ประชาสมัพันธ์แหล่ง
น  าท่องเที่ยว 

20,000 
 

20,000 
 
 
 

20,000 
 

20,000 
 
 

20,000 
 

จ ำนวน
ประชำชนท่ี
รู้จักแหล่ง
ท่องเที่ยว 

แหล่งทอ่งเที่ยวใน
พื นที่ต าบลตะกรบ
เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป
และนักทอ่งเที่ยว 

ส ำนักปลดั 

๔ โครงกำรพัฒนำปรับปรุงภมู-ิ
ทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยว
หำดนิยม หำดนำยอ ำเภอและ
หำดทรำยแก้ว (หมู่ที่ 2,5) 

เพื่อพัฒนาปรับปรุง
ภูมิทัศน์บริเวณแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มีความ
สะอาดสวยงามและ
ร่มร่ืน 

ปลูกต้นไม้ประเภทไม้
ไม้ดอก ไม้ประดับ จัด
สวน 

20,000 
 

20,000 
 
 
 

20,000 
 

20,000 
 
 

20,000 
 

จ ำนวนแหล่ง
ท่องเที่ยวท่ี
ได้รับกำร
ปรับปรุง 

แหล่งท่องเที่ยวมีภูมิ
ทัศน์ที่สะอาด
สวยงามและรม่รื่น 

ส ำนักปลดั 

รวม 4 โครงกำร - - 39๐,๐๐๐ 2๙๐,๐๐๐ 2๙๐,๐๐๐ 2๙๐,๐๐๐ 2๙๐,๐๐๐ - - - 



  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  อ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มั่งคงและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ส่งเสริม  สนับสนุนการท่องเท่ียว และ การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
   ๔.๑  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

~ ๑๑๖ ~ 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการจดัท าบ้านปลาศาลา
ปู 

เพื่อเป็นท่ีพักหลบ
ซ่อนของปลา-ปูวัย
อ่อนเพื่อขยายพันธุ์
และปล่อยลงสู่ทะเล
เพื่อให้ทรัพยากร
ยั่งยืนต่อไป 

ก่อสร้างบ้านปลาและ
ศาลาปู 

30,000 
 

30,000 
 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม
กิจกรรม 

ปลา-ปูวัยอ่อนที่
สถานท่ีหลบซ่อนเพื่อ
ขายพันธุ์ต่อไป 

ส ำนักปลดั 

๒ โครงการจดักิจกรรมรณรงค์
เก็บขยะบรเิวณชายหาด 

เพื่อรณรงค์ให้
ประชาชนช่วยกัน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ทิ้งขยะให้ลงถัง มีใจ
รักธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมรณรงค์
เก็บขยะบรเิวณ
ชำยหำด 

10,000 
 

10,000 
 
 
 

10,000 
 

10,000 
 
 

10,000 
 

จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนช่วยกัน
อนุรักษ์สิ่งแวดลอ้มทิ้ง
ขยะให้ลงถังมีใจรัก
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

ส ำนักปลดั 

๓ โครงการฝึกอบรมการคัดแยก
ขยะ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนสามารถ
คัดแยกขยะได ้

จัดโครงการฝึกอบรม
คัดแยกขยะ 

10,000 
 

10,000 
 
 
 

10,000 
 

10,000 
 
 

10,000 
 

จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม
กิจกรรม 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้ใน
การคัดแยกขยะ 

ส ำนักปลดั 

รวม 3 โครงกำร - - ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 - - - 

 
 
 



  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  อ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มั่งคงและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ส่งเสริม  สนับสนุนการท่องเท่ียว และ การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
   ๔.๒  แผนงานการเกษตร 

~ ๑๑๗ ~ 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการปล่อยพันธุ์สตัว์น ้า
เพื่อการอนุรักษ์ในแหล่งน ้า
ต่าง ๆ ในต้าบลตะกรบ 

เพื่อฟ้ืนฟูระบบนิเวศ
และคืนทรัพยากร
สัตว์น ้าท่ีเป็นสัตว์
เศรษฐกิจ 

จัดกิจกรรมปล่อย
พันธุ์สัตว์น ้า 

5,000 
 

5,000 
 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม
กิจกรรม 

ระบบนิเวศและ
ทรัพยากรสตัว์น ้า
ยังคงอยู่ต่อไป 

ส ำนักปลดั 

๒ โครงการปลูกป่าตาม
พระราชด้าร ิ

เพื่อเป็นการสนอง
พระราชด้าริด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

จัดกิจกรรมปลูกป่ำใน
พื้นที่ต ำบลตะกรบ 

10,000 
 

10,000 
 
 
 

20,000 
 

20,000 
 
 

20,000 
 

จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนมีจิตส้านึก
และใจรักต้นไม ้

ส ำนักปลดั 

๓ โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรต ิ

เพื่อเพ่ิมจ้านวนพื นท่ี
ป่าในชุมชนให้มาก
ขึ น 

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้
ปีละ 1-2  ครั้ง 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม
กิจกรรม 

มีพื นท่ีป่าในชุมชน
จ้านวนมากขึ น 

ส ำนักปลดั 

๔ โครงการส่งเสริมวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อส่งเสริม
ประชาชนน้าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ้าวัน 

จัดกิจกรรมปีละ1 -2 
ครั้ง 

50,000 
 

50,000 
 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนน้าหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ้าวัน 

ส ำนักปลดั 

รวม 4 โครงกำร - - 95,000 95,000 11๕,๐๐๐ 11๕,๐๐๐ 11๕,๐๐๐ - - - 



  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  อ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

 

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเชื่อมโยงทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics Hub) ภาคใต้ตอนบน 
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๓  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 
   ๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน   

~ ๑๑๘ ~ 
 

แบบ ผ.02/1 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย
ซอยอยุธยา ๒ – หมู่ที่ ๘  
ต าบลทุ่ง อ าเภอ  ไชยา 
จังหวัดสุราษฏร์ธาน ี

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก
ขึ้น 

โดยท าการยกระดับดินลูกรัง 
กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง
ยาว ๑,๗๘๐ เมตร หนา 
๐.๒๐ เมตร พร้อมก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผวิจราจร กว้าง ๖.๐๐ 
เมตร ระยะทางยาว ๑,๗๘๐ 
เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๕ 
เมตร และไหล่ทางดินลูกรัง
ข้างละ ๐.๕๐ เมตร  พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน ๑ ป้าย  

- 
 

- 
 
 

๙,๒๑๘,๐๐๐ 
 

- 
 

- 
 

ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน ๑ เส้น 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร
ไป-มา 

กองช่าง 

 
 
 



  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  อ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

 

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเชื่อมโยงทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics Hub) ภาคใต้ตอนบน 
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๓  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 
   ๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน   

~ ๑๑๙ ~ 
 

แบบ ผ.02/1 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย
หาดนิยม – หาดนายอ าเภอ  
หมู่ที่ ๒  ต าบลตะกรบ 
อ าเภอไชยา จังหวัด
สุราษฏร์ธาน ี

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก
ขึ้น 

โดยท าการยกระดับดินลูกรัง 
กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง
ยาว ๖๑๕.๐๐ เมตร หนา 
๐.๓๐ เมตร พร้อมก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผวิจราจร กว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ระยะทางยาว 
๖๑๕.๐๐เมตร คอนกรีต
หนา ๐.๑๕ เมตร และไหล่
ทางดินลูกรังข้างละ ๐.๕๐ 
เมตร  พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 
จ านวน ๑ ป้าย  

- 
 

- 
 
 
 

๒,๕๑๙,๐๐๐ 
 

- - 
 

ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน ๑ เส้น 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร
ไป-มา 

กองช่าง 

 
 



  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  อ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

 

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเชื่อมโยงทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics Hub) ภาคใต้ตอนบน 
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๓  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 
   ๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน   

~ ๑๒๐ ~ 
 

แบบ ผ.02/1 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓ โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน (ซ่อมแซม
ต่อเติมปรับปรุงขยายเขต
ประปา หมู่ท่ี ๕  
ต าบลตะกรบ อ าเภอไชยา 
จังหวัดสุราษฏร์ธาน ี

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีน้ าใช้อุปโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึง 

โดยท าการเปลีย่นท่อเมนต์
จากเดิมเป็นท่อ PVC ขนาด 
Ø ๒ นิ้ว ช้ันคุณภาพ ๘.๕ 
เป็นท่อเมนต์ PVC ขนาด Ø 
๔ นิ้ว  ช้ันคุณภาพ ๑๓.๕ 
เป็นระยะทาง ๑,๕๐๐ 
เมตร พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 
จ านวน ๑ ป้าย 

- 
 

- 
 
 
 

๕,๒๗๐,๐๐๐ 
 

- - 
 

ระยะทาง
ขยายเขต
แล้วเสร็จ 

ประชาชนม ี
น้ าสะอาด 
อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองช่าง 

รวม ๓ โครงการ - - - - ๑๗,๐๐๗,๐๐๐ - - - - - 

 
 
 
 



บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  อ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

~ ๑๒๑ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๓ 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร ๔ ลิ้นชัก  
จ านวน  2 ตู ้
คุณลักษณะพื้นฐาน    
- ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1  ส านักงบประมาณ 

- - 8,000 8,000 - ส ำนักปลดั 

2 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน เปิดกระจก  
 คุณลักษณะพื้นฐาน (ตามท้องตลาด โดยมี
รายละเอียดดังนี้     
(ปี ๖๓ : จ านวน ๑ ตู้) 
(ปี ๖๔ : จ านวน 1 ตู้) 
(ปี ๖๔ : จ านวน 1 ตู้) 

- - ๖,500 ๖,500 ๖,500 ส ำนักปลดั 

3 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน เปิดกระจก   
คุณลักษณะพื้นฐาน (ตามท้องตลาด โดยมี
รายละเอียดดังนี้     
(ปี ๖๓ : จ านวน ๑ ตู้) 
(ปี ๖๔ : จ านวน 1 ตู้) 
(ปี ๖๔ : จ านวน 1 ตู้) 

- - ๖,500 ๖,500 ๖,500 ส ำนักปลดั 

4 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานส านักงาน 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว)  จ านวน     
2 เครื่อง   คุณลักษณะพื้นฐาน    
- ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ของ
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร   

- - - ๑๗,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐ ส ำนักปลดั 



บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  อ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

~ ๑๒๒ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๓ 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

5 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โตะ๊ขาวอเนกประสงค์  
คุณลักษณะพื้นฐาน (ตามท้องตลาด  
๑) หน้าโตะ๊ผิวเคลือบโพเมก้า 
๒) หน้าโตะ๊ท าจากไม้อัด 
๓) ปิดขอบหน้าโต๊ะด้วยแผ่นความร้อน หนา 
๑ มม. 
๔) มีเหล็กคาดรับน้ าหนักหน้าโต๊ะ 
๕) ขาโต๊ะชุบโครเมี่ยม 
๖) ขาโต๊ะพับได้และมีปุม่ปรับระดบั 
๗) ขนาด X   X   เซนติเมตร 
(กว้าง X ยาว X สูง) 
(ปี ๖1-62 : จ านวน ๕ ตัว) (ปี ๖๔ : จ านวน 
๕ ตัว) 
 

- - 8,000 8,000 - ส ำนักปลดั 

6 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานส านักงาน 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว)  จ านวน ๑ 
เครื่อง   
คุณลักษณะพื้นฐาน    
- ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ของ
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร   

- - ๖,500 ๖,500 ๖,500 ส ำนักปลดั 



บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  อ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

~ ๑๒๓ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๓ 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

7 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เครื่องดูดฝุ่น จ านวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน (ตามท้องตลาด) 
1) สามารถดูดฝุ่น หรือสามารถดดูฝุ่นและน้า 
2) เป็นราคาพร้อมอุปกรณ ์

- - - - 13,000 ส ำนักปลดั 

8 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน เปิดกระจก  
คุณลักษณะพื้นฐาน (ตามท้องตลาด) 
โดยมรีายละเอียดดังนี้     
(ปี ๖๓ : จ านวน ๑ ตู้) 
(ปี ๖๔ : จ านวน 1 ตู้) 
(ปี ๖๔ : จ านวน 1 ตู้) 

- - ๖,500 ๖,500 ๖,500 กองคลัง 

9 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด 
คุณลักษณะพื้นฐาน    
- ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1  ส านักงบประมาณ  

- - - ๘,๕๐๐ - ส ำนักปลดั 

10 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 
จ านวน 2 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน    
- ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1  ส านักงบประมาณ 

- - - ๙,๕๐๐ ๙,๕๐๐ ส ำนักปลดั 



บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  อ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

~ ๑๒๔ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๓ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

11 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 
จ านวน 1 เครื่อง มีคณุลักษณะดังนี้ 
1) เป็นเครื่องตัดหญา้แบบสะพาย 
2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า 
3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซ ี
4) พร้อมใบมีด 

- 9,500 - - - ส ำนักปลดั 

12 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถยนต์ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ๙๐๐,๐๐๐ - - - - ส ำนักปลดั 

13 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน  จ านวน 3 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน    
- ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1  ส านักงบประมาณ 

- - ๕๙,๐๐๐ ๕๙,๐๐๐ ๕๙,๐๐๐ ส ำนักปลดั 

14 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้โพเดยีม/แท่นบรรยาย/แท่นประกาศ 
จ านวน 1 ชุด 
คุณลักษณะพื้นฐาน (ตามท้องตลาด) 
- สามารถเคลื่อนย้ายง่าย 
- ขนาด 60x63x113 ซม. 

- - - - 7,000 ส ำนักปลดั 

15 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เครื่องขยายเสียง แบบลากจูง จ านวน 1 เครื่อง 
โดยมรีายละเอียดดังนี ้
๑) ขนาดล าโพงไม่น้อยกว่า ๑๕ นิว้ 
๒) ก าลังขับไม่น้อยกว่า ๒๕๐ วัตต์ 
๓) ไมคล์อย ๒ ตัว 
๔) มี USB/SD เล่น MP๓/FM พรอ้มรีโมท
คอนโทรล 
๕) สามารถบันทึกเสยีงได ้
๖) มีล้อลากพร้อมมือจับง่ายในการเคลื่อนย้าย 

- 8,000 - - - ส ำนักปลดั 



บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  อ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

~ ๑๒๕ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๓ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

16 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การศึกษา เครื่องเล่นสนาม จ านวน 1 ชุด  
คุณลักษณะพื้นฐาน (ตามท้องตลาด) 
 

- - - ๒๐,๐๐๐ - ส ำนักปลดั 

17 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

กล้องถ่ายรูปดิจติอล  ความละเอยีดไม่น้อยกว่า
20.9 ล้านพิกเซล พร้อมเลนส ์
คุณลักษณะพื้นฐาน (ตามท้องตลาด) 
 

- - - 50,000 - ส ำนกัปลดั 

18 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

วิทยุสื่อสาร(VR)   - 25,000 - - - ส ำนกัปลดั 

19 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ าบาดาล (ซมัเมอร์ส) จ านวน 1 
เครื่อง 
- ขนาด 1.5 แรงมา้ 

- - - 17,000 - ส ำนกัปลดั 

20 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ าบาดาล (ซมัเมอร์ส) จ านวน 1 
เครื่อง 
- ขนาด 2 แรงม้า 

- - - - 25,000 ส ำนกัปลดั 

21 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เครื่องตัดแต่งพุ่มไม ้
จ านวน 1 เครื่อง มีคณุลักษณะดังนี้ 
ขนาด 22 นิ้ว 
1) เป็นเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้เครื่องยนต ์
แบบมอืถือ 
2) ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ 
3) ความจุกระบอกสูบขนาดไม่น้อยกว่า 21 ซีซ ี
4) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า 
5) ใบมีดตดัขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว 
6) ใบมีดตดัสามารถใช้ได ้2 ด้าน 

- ๑๐,๒๐๐ - - - ส ำนักปลดั 



บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  อ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

~ ๑๒๖ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๓ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

22 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)   จ านวน 2 เครื่องละ 
16,000 บาท 
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐาน   
- ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

- 32,000 - - - กองคลัง 

23 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออก
งาน 

- - - ๙,500 ๙,500 ส ำนักปลดั 

24 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จ ำนวน ๒ ตู้ๆ  ละ ๕,๕๐๐  
บำท 
- ตามบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านักงานประมาณ  

- 11,000 11,000 11,000 11,000 กองคลัง 

25 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมตดิตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จ ำนวน ๑ เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐำน   
- ตำมประกำศเกณฑ์รำคำกลำงและคณุลักษณะ
พื้นฐำนครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

- ๔,๓๐๐ - - - กองคลัง 

26 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมตดิตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จ ำนวน ๔ เครื่องๆละ 
๔,๓๐๐ บำท โดยมคีุณลักษณะพืน้ฐำน   
- ตำมประกำศเกณฑ์รำคำกลำงและคณุลักษณะ
พื้นฐำนครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

- 8,6๐๐ 8,6๐๐ - - ส านักปลดั 



บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  อ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

~ ๑๒๗ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๓ 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

27 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทีย ู
จ านวน 1 เครื่อง 
โดยมีคณุลักษณะเฉพาะสังเขป  
- ตามบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านักงานประมาณ  

- - 47,000 - - กองคลัง 

28 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)   จ านวน 1 เครื่อง 
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐาน   
- ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

- 16,0๐๐ - - - ส านักปลดั 

29 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด ๘๐๐kVA จ ำนวน ๒ 
เครื่องๆ ละ ๒,๕๐๐  บำท 
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐำน   
- ตำมประกำศเกณฑ์รำคำกลำงและคณุลักษณะ
พื้นฐำนครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

- ๕,๐๐๐ - - - กองคลัง 

30 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด ๘๐๐kVA จ ำนวน ๒ 
เครื่องๆ ละ ๒,๕๐๐  บำท 
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐำน   
- ตำมประกำศเกณฑ์รำคำกลำงและคณุลักษณะ
พื้นฐำนครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

- - - 5,000 - ส านักปลดั 



บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  อ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

~ ๑๒๘ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๓ 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

31 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)   จ านวน 2 เครื่อง 
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐาน   
- ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

- - 17,0๐๐ 17,0๐๐ - กองช่ำง 

32 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด ๘๐๐kVA จ ำนวน ๒ 
เครื่องๆ ละ ๒,๕๐๐  บำท 
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐำน   
- ตำมประกำศเกณฑ์รำคำกลำงและคณุลักษณะ
พื้นฐำนครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

- - - 5,000 - กองช่าง 

33 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมตดิตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จ ำนวน ๑ เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐำน   
- ตำมประกำศเกณฑ์รำคำกลำงและคณุลักษณะ
พื้นฐำนครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

- - - ๔,๓๐๐ - กองช่ำง 

34 แผนงานเคหะและชุมชน  
 

งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

เครื่องสูบน้ าบาดาล (ซัมเมอร์ส)  
จ านวน 1 เครื่อง  
- ขนาด 1.5 แรงมา้ 
ส าหรับใช้ในโครงกำรก่อสรำ้งระบบประปำ
หมู่บ้ำน บริเวณถนนสำยเครดิตยูเนียน หมู่ที่ ๒ 
ต าบลตะกรบ อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธาน ี
 

- - 17,000 - - กองช่าง 



บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  อ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

~ ๑๒๙ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๓ 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

35 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

ป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว จ านวน
ทั้งหมด  11 ป้าย 
คุณลักษณะพื้นฐาน (ตามท้องตลาด) 
ส าหรับใช้ในโครงกำรจัดท าเอกสารและปา้ย
ประชาสมัพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักปลดั 

36 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ชุดไมโครโฟน  แบบไร้สาย เป็นไมค์แบบคู ่ 
จ านวน 1 ชุด 
จัดหำโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด 

- - 5,000 - - ส านักปลดั 

37 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้ำอีท้ ำงำน จ ำนวน ๑๕ ตัวๆละ ๓,๐๐๐.- บำท 
โดยมีคณุลักษณะเฉพำะสังเขปดังนี้ 
๑) เก้ำอี้บฟุองน้ ำ หุ้มหนังสังเครำะห ์
๒) มีพนักผิงหลัง  
๓) ปรับระดับควำมสูงของเก้ำอี้ได ้
๔) มีที่พักแขนท้ังสองข้ำง  
จัดหำโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด 

- - 30,000 16,000 - ส านักปลดั 

38 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เครื่องควบคุมชุดไมค์ประชุม จ ำนวน ๑ เครื่อง  
โดยมีคณุลักษณะเฉพำะสังเขปดังนี้ 
1) เหมาะส าหรับห้องประชุมขนาดเล็ก 
2) มีวอลลุม่ควบคุมระดับความดังของเสียง
ประชุม 
3) มีระบบการท างานเป็นแบบดิจติอล 
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด 

- 15,000 - - - ส านักปลดั 



บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  อ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

~ ๑๓๐ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๓ 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

39 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader)  
จ านวน 2 เครื่องๆ ราคา 700 บาท  
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐาน   
- ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

- 700 700 - - ส านักปลดั 

40 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12,000 
บีทียู จ านวน 1 เครื่อง ส าหรับใช้ในห้องท างาน 
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน โครงกำร
จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรพัย์สิน 
โดยมีคณุลักษณะเฉพาะสังเขป  
- ตามบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านักงบประมาณ  

- - 17,000 - - กองคลัง 

41 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 จ านวน 1 ซุ้ม 
บริเวณด้านหน้าถนนขาด  โดยใช้รูปแบบ
ของส านักสถาปัตยกรรมกรมโยธาธิการ 
และผังเมือง 

- 50,000 - - - ส านักปลดั 

รวม 900,000 215,300 274,300 310,800 197,000  



๑๓๑ 
 

 

ส่วนที่ 4 
 
 

                   แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2561     
ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบมีอ านาหหนาาีี่ในการรายงาน
ผลและเสนอความเห็นซึ่งไดาหากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผูาบริหารีาองถิ่น เพ่ือใหาผูาบริหารีาองถิ่นเสนอ
ต่อสภาีาองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบโดยอย่างนาอยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของีุกปี  

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การบูรณาการร่วมกัน ให้
เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจั งหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  และในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติ ดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  
รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  
พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การติดตามและประเมนิผล 

ผูาบริหาร
ีาองถิ่น 

 

คณะกรรมกา
รพัฒนาของ 

อปี. 

เมษายน/ตุลาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผูาบริหาร
ีาองถิ่น 

สภาีาองถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งขาอสังเกต/รับีราบ/เสนอ
ความเห็น 

ผูาบริหาร
ีาองถิ่น 

 

เสนอ เสนอ 

เสนอ 



๑๓๒ 
 

 

4.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตาม

และประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕61  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  ในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการ
ประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗      
ลงวันที่ ๑0 ตุลาคม ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕61 เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ด าเนินการให้คะแนน ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย  

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน  
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน  
1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย  
     (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน  
     (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน  
     (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน  
     (4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน  
     (5) กลยุทธ์ 5 คะแนน  
     (6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน  
     (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน  
     (8) แผนงาน 5 คะแนน  
     (9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  
     คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ พัฒนา 

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 



๑๓๓ 
 

 

     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  



๑๓๔ 
 

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

 



๑๓๕ 
 

 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๖ 
 

 

4.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตาม

และประเมินโครงการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕61  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  ในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการ
ประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗      
ลงวันที่ ๑0 ตุลาคม ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕61 เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ด าเนินการให้คะแนน ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย  

2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน  
2.2 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
2.3 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน  
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย  
      (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน  
      (2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน  
      (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน  
      (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน  
      (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคม 

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน  
       (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
       (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน  
       (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน  
       (9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  
      (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
      (11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน            
      (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน คะแนนรวม 100 คะแนน  
เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 
 
 
 
 



๑๓๗ 
 

 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (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  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริง
ตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวน

๑๐  



๑๓๘ 
 

 

เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ินที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  



๑๓๙ 
 

 

  

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแน
นเต็ม 

คะแน
นที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(๕)  



๑๔๐ 
 

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 

 
  



๑๔๑ 
 

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  ( measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 

 
4.๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
     ๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
           (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ต าบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท า
แผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕61  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการ
จะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างนาอยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของีุกป ี 
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบประเมินแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นการพิจารณาตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 2931  ลงวันที่ ๑5 พฤษภาคม 2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 

http://www.dla.go.th/


๑๔๒ 
 

 

สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 
ล าดับ

ที ่
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (.......... 

โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 
๑ บรรหุในแผนพัฒนา

ีาองถิ่น   
  

   

๒ ตั้งในขาอบัญญัติ
งบประมาณ 

  

๓ หากเงินสะสม   

๔ หัดี าแผนการ
ด าเนินงาน 
- ขาอบัญญัติ = .......... +  
- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถด าเนินการไดา 
- ขาอบัญญัติ = ......... + 
- เงินสะสม = .......... 

  

 
   (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้
มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
                     แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบใน
ภาพรวม 

 
4.๔  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
        ๔.๑  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
            ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่านกระบวนการ
หลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
            ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น 

   ๓.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและบางเรื่องอาจ
ท าไม่ได้   
      ๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

   ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน   
             ๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นท้องถิ่น 



๑๔๓ 
 

 

             ๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถด าเนินการ
ได้ในปีงบประมาณนั้น   
             ๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ 
ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 

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


