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คํานํา 
 

การวางแผนเป็นกระบวนทัศน์การกําหนดการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างชาญฉลาดขององค์กร  
โดยกําหนดกิจกรรมให้บรรลุภารกิจ  วัตถุประสงค์  นโยบาย  และเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เก่ียวข้องกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนในท้องถิ่น การที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะพัฒนาไปใน
ทิศทางใด จําเป็นต้องมีการกําหนด วิสัยทัศน์ หรือยุทธศาสตร์มาเป็นแนวทางสู่การปฏิบัติ  
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่ง
แสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาจังหวัด  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด และนโยบายในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 

  การวางแผนยุทธศาสตร์จะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบ
ด้านและเป็นระบบ ซึ่งมีความสําคัญต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างย่ิง  ทั้งน้ี   เน่ืองจากแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา เป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต เป็นกรอบในการกําหนดทิศทางการ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์  โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับยุคและสถานการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นนําสู่การแก้ไขปัญหา  และ
สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างแท้จริง 
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บทนํา 
1. ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นที่กําหนดยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงวิสัยทัศน์ 
พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผน
บริหารราชการแผ่นดิน  นโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ตลอดถึงกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา จึงเป็นกระบวนการที่สําคัญอย่างย่ิงในการกําหนดทิศทาง
ในอนาคต  โดยคํานึงถึงสภาพการณ์ภายใต้แนวทางการพัฒนา  เพ่ือให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายที่ได้กําหนดไว้บน
พ้ืนฐานของการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ  โดยสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่นและสภาพ
ปัญหาความต้องการของประชาชน 

2. วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

2.1 เพ่ือเป็นการกําหนดแนวทางในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด   โดยสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติ  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัดให้เป็นในทิศทางเดียวกัน 

2.2  เพ่ือศึกษา  วิเคราะห์  กําหนดภารกิจหลักในประเด็นยุทธศาสตร์   วัตถุประสงค์และแนว 
ทางการดําเนินการของแผนยุทธศาสตร์ให้เหมาะสม   ชัดเจน   และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ  การเมือง  และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

2.3  เพ่ือให้มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสําหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความสําเร็จได้อย่างมั่นใจ 

2.4  เพ่ือให้บุคลากรในองคก์รและประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงทิศทาง   หรือกรอบการบริหาร 
ราชการขององค์การบริหารสว่นจังหวัดและมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
วัตถุประสงค์  และแนวทางการพัฒนาที่ได้กําหนดไว้ 
 

3. ขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  3.1 การเตรียมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  3.2 การรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญ 
  3.3 การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาของท้องถิ่นในปัจจุบัน 
  3.4 การกําหนด วิสัยทัศน์ และภารกิจการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.5 กําหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
  3.6 การกําหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่น 
  3.7 การกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 
  3.8 การกําหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.9 การอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
 
 



2 
 
4. ประโยชนข์องการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  4.1 สามารถช่วยให้การบริหารการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ได้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.2 เป็นเอกสารสําหรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 
  4.3 สามารถช่วยประหยัดเวลา  บุคลากรและงบประมาณในการบริหารภายใต้ข้อจํากัดของ
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
  4.4 สามารถพัฒนาท้องถิ่น  และแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของประชาชนได้อย่าง
แท้จริง                                                          
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

บทท่ี  2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตาน ี
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บทที่ 2   
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพืน้ฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
2.1 ความเป็นมา 

จังหวัดปัตตานี เป็นจังหวัดที่มีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และอารยธรรมเจริญรุ่งเรืองมาเป็นเวลานาน 
เน่ืองด้วยความเหมาะสมของที่ต้ังทางภูมิศาสตร์ โดยเฉพาะทําเลท่ีต้ังที่ติดทะเล มีอ่าวที่สามารถกําบังคลื่นลมและ
เป็นที่พักจอดเรือ จึงเป็นจุดนัดพบของพ่อค้าและนักเดินเรือจากโลกตะวันตกและตะวันออก ประกอบกับปัตตานีมี
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เช่น สินแร่ เครื่องเทศ ของป่า และพืชพรรณธัญญาหารอ่ืนๆ สามารถติดต่อค้าขาย
ทางทะเลกับเมืองท่าอ่ืนๆ บนคาบสมุทรมลายูและภูมิภาคใกล้เคียง โดยเป็นที่รู้จักในนามอาณาจักร ลังกาสุกะ หรือ 
หลังหยาซูว ซึ่งปรากฏในเอกสารจีนมาต้ังแต่ปลาย คริสต์ศตวรรษที่ 1 หรือประมาณเกือบ 2,000 ปีที่ผ่านมา ระหว่าง
พุทธศตวรรษ 12–16 ศูนย์กลางการปกครองของลังกาสุกะ อยู่บริเวณเมืองโบราณยะรัง โดยมี เมืองโกตามหลิฆัย 
เป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางการปกครอง มีความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดดังปรากฏร่องรอยฐานเจดีย์ในพุทธศาสนา
จํานวนมากกว่า 30 แห่ง ในพ้ืนที่ประมาณ 9 ตารางกิโลเมตร 

จนมาถึงพุทธศตวรรษที่ 18-19 ปรากฏเมืองท่าแห่งใหม่ช่ือ ปะตานี มีเรือสินค้าจากชาติต่างๆ ได้แก่ 
โปรตุเกส ฮอลันดา อังกฤษ สเปน ญี่ปุ่น จีน อินเดีย ชวา อาหรับ และ เปอร์เซีย ฯลฯ มาจอดแวะพักและทําการ
ค้าขายเป็นจํานวนมาก ประกอบกับอาณาจักรลังกาสุกะเริ่มเสื่อมลง ชายฝั่งทะเลต้ืนเขินแม่นํ้าเปลี่ยนทางเดิน 
ศูนย์กลางความเจริญแห่งใหม่จึงย้ายมาอยู่ที่ ปะตานี (ต่อมาเรียก ปาตานี และ ปัตตานี ในที่สุด) ในเวลาน้ัน
ปัตตานี เป็นศูนย์กลางของการศึกษาและเผยแพร่ศาสนาอิสลามที่สําคัญของภูมิภาคน้ี และเป็นที่รู้จักในช่ือ “ปา
ตานีดารุสลาม”  จนได้รับการเรียกขานกันว่า“ระเบียงเมกกะ”  

ต่อมาในปี พ.ศ.2351 ปัตตานี แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หัวเมือง ได้แก่ เมืองตานี ยะหร่ิง            
หนองจิก สายบุรี ระแงะ รามันห์ และยะลา ในปี 2388 ศูนย์กลางการปกครองของเมืองปัตตานีย้ายมาอยู่ที่จะบัง
ติกอ ติดกับแม่นํ้าปัตตานีในปัจจุบัน ส่วนศูนย์กลางการค้าในระยะแรกอยู่ใกล้ปากแม่นํ้าบริเวณหัวตลาด เป็นย่าน
ชาวจีนหรือไชน่าทาวน์ในสมัยน้ัน เมืองปัตตานีแห่งใหม่จึงเจริญเติบโตสืบต่อมากระทั่งบัดน้ี สําหรับหัวเมืองอ่ืน
สมัยเดียวกัน ได้แก่ สายบุรี หนองจิก และยะหริ่ง ปัจจุบันเป็นอําเภอหนึ่งของจังหวัดปัตตานี ระแงะเป็นอําเภอหน่ึง
ของจังหวัดนราธิวาส และรามันห์ (ปัจจุบันใช้ช่ือรามัน) เป็นอําเภอหน่ึงของจังหวัดยะลา 
 

2.1.1 ลักษณะทางกายภาพ 
         1) ที่ต้ัง จังหวัดปัตตานี ต้ังอยู่ภาคใต้ของประเทศไทย เป็นจังหวัดเดียวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดนที่ไม่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซีย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 1,055 กม. มีพ้ืนที่ประมาณ  
1,940.35 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,212,723 ไร่  
        2) อาณาเขต ด้านทิศเหนือติดต่อกับอ่าวไทย ด้านทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดยะลา และจังหวัด
นราธิวาส ด้านทิศตะวันออกติดต่อกับอ่าวไทย และด้านทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดสงขลา   
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แผนทีแ่สดงทีต้ั่งและอาณาเขต 
 
 

 
  

 3) สภาพภูมิประเทศ  แบ่งออกเป็น 
-พ้ืนราบชายฝั่งทะเล   เป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่ ประมาณ 1 ใน 3 ของพ้ืนที่จังหวัด ได้แก่ทางตอน

เหนือและทางตะวันออกของจังหวัด มีหาดทรายยาว และเป็นที่ราบชายฝั่ง กว้างประมาณ 10 -30  กิโลเมตร  มี
ความยาวชายฝั่งทั้งหมด 116.40 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่อําเภอชายทะเล  6 อําเภอ ประกอบด้วยอําเภอหนองจิก 
อําเภอเมืองปัตตานี อําเภอยะหร่ิง อําเภอปะนาเระ อําเภอสายบุรี และอําเภอไม้แก่น    

-พ้ืนที่ราบลุ่ม บริเวณตอนกลาง และตอนใต้ของจังหวัด มีแม่นํ้าปัตตานีไหลผ่านที่ดินมีความ
เหมาะสมในการเกษตรกรรม  ปลูกข้าว  ยางพารา   ได้แก่  พ้ืนที่ในเขตอําเภอแม่ลาน อําเภอยะรัง อําเภอ         
ยะหร่ิง  อําเภอมายอ  และอําเภอปะนาเระ 

-พ้ืนที่ภูเขา  เป็นพ้ืนที่ส่วนน้อยอยู่ทางตอนใต้ของอําเภอโคกโพธ์ิ อําเภอกะพ้อ และทาง
ตะวันออกของอําเภอสายบุรี  บริเวณดังกล่าวเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ  และเป็นพ้ืนที่ปลูกลองกอง ยางพารา   
   4) สภาพภูมิอากาศ     

-ปริมาณน้ําฝน ปัตตานีเป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันออก จัดว่าเป็นจังหวัดที่มีฝนตก
ตลอดทั้งปี ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีฝนตกชุกกว่าในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เพราะอยู่ทางด้าน
ตะวันออกไม่มีภูเขาสูงใดกั้น  จึงได้รับอิทธิพลจากมรสุมน้ีเต็มที่ ทําให้มีฝนตกชุกโดยเฉพาะเดือนตุลาคมและ
พฤศจิกายน ส่วนในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีฝนตกน้อยกว่าฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะภูมิประเทศมี
แนวเทือกเขาตะนาวศรีปิดก้ัน ทําให้ได้รับกระแสลมจากมรสุมน้ีไม่เต็มที่ ปริมาณฝนเฉลี่ยของจังหวัดปัตตานีอยู่
ในเกณฑ์ดี แต่หากเปรียบเทียบภายในภาคเดียวกันมีฝนอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ในช่วงระหว่างปี 2552 – 2556 
ปริมาณนํ้าฝนจะอยู่ในช่วง 1,562.7 มิลลิเมตร ถึง 2,449.9 มิลลิเมตร โดยมีค่าเฉล่ียปริมาณนํ้าฝนในรอบ 5 ปีอยู่ 

   ทิศเหนือ 
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ที่ 1,893.5 มิลลิเมตร มีฝนตกเฉลี่ย 153 วัน ปีที่มีฝนตกมากที่สุดคือ ปี พ.ศ. 2545 วัดได้ 
2,449.9 มิลลิเมตร มีฝนตก 180 วัน ปีที่มีฝนตกน้อยที่สุดคือปี พ.ศ.2552 วัดปริมาณได้ 1,562.7 มิลลิเมตร มี
ฝนตก 140 วัน เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือ เดือนพฤศจิกายน 2553 วัดได้ 627.2 มิลลิเมตร เดือนที่มีฝนตกน้อย
ที่สุด คือ เดือนกุมภาพันธ์ 2555 วัดได้ 3.9 มิลลิเมตร   ปริมาณนํ้าฝนสูงที่สุดใน 1 วัน  วัดได้ 274.3 มิลลิเมตร 
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ซึ่งเป็นวันที่เกิดพายุดีเปรสช่ันพัดผ่านจังหวัดปัตตานีและพัดเข้าฝั่งที่ อ.สทิงพระ 
จ.สงขลา 

-อุณหภูมิ  เน่ืองจากจังหวัดปัตตานีต้ังอยู่ในคาบสมุทรที่เป็นแหลมย่ืนออกไปในทะเลจึงได้รับ
อิทธิพลจากลมมรสุมอย่างเต็มที่ คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใ ต้จากมหาสมุทรอินเดียและลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพัดผ่านอ่าวไทย   ทําให้ได้รับไอนํ้าและความชุ่มช้ืนมาก อุณหภูมิเฉลี่ยจึงไม่สูงมากและ
อากาศไม่ร้อนจัดในฤดูร้อนและจะมีอากาศเย็นได้ในบางคร้ัง อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีในช่วงระหว่างปี 2552 – 2556 
มีค่าอยู่ที่ 27.6 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 32.9 องศาเซลเซียส อุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย 23.9 องศาเซลเซียส 
ในปีพ.ศ. 2556 มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 32.6 องศาเซลเซียส  มีอุณหภูมิเฉลี่ยตํ่าสุดมีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 
23.95 องศาเซลเซียสในรอบ 5 ปี วันที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดวัดได้ 37.9 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2553 
และตรวจวัดอุณหภูมิตํ่าสุดได้ 19.6 องศาเซลเซียสเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2554 
 

2.1.2 การปกครองและประชากร 
1) การปกครอง  แบ่งหน่วยการปกครองออกเป็น 12  อําเภอ 115  ตําบล  642  หมู่บ้าน  โดยมี 

หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วย  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง  เทศบาลเมือง  2  เมือง  
เทศบาลตําบล 15  แห่ง  และองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.)  96  แห่ง  

 

ตารางที่ 1 ขนาดพืน้ที่และหน่วยการปกครองจังหวัดปตัตานี  
 

อําเภอ เนื้อที ่
(ตร.กม.) ตําบล หมู่บ้าน อบต. เทศบาล ชุมชน ร้อยละของ

พื้นที่จังหวัด 
1.เมืองปัตตานี 96.837 13 66 9 2 19 4.99 
2.ยะรัง 183.952 12 72 12 1 - 9.48 
3.หนองจิก 231.526 12 76 11 2 - 11.93 
4.โคกโพธ์ิ 339.414 12 82 11 3 - 17.49 
5.ยะหร่ิง 196.829 18 81 14 4 - 10.14 
6.ปะนาเระ 144.058 10 53 8 2 - 7.42 
7.มายอ 216.136 13 59 10 1 - 11.14 
8.สายบุรี 178.424 11 64 8 2 20 9.20 
9.ทุ่งยางแดง 114.970 4 23 4 - - 5.93 
10.กะพ้อ 93.815 3 27 3 - - 4.83 
11.แม่ลาน 89.194 3 22 3 - - 4.60 
12.ไม้แก่น 55.201 4 17 3 - - 2.84 

รวม 1,940.356 115 642 96 17 39 100 
ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดปัตตานี  ณ วันที่  21 มกราคม  2558       
 



6 
 
  2) โครงสร้างบริหารราชการส่วนภูมิภาคและท้องถ่ินในจังหวัด 
  การจัดองค์กรราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีหน่วยงานท่ีอยู่ในความควบคุมดูแลของ              
ผู้ว่าราชการจังหวัด คือ ส่วนราชการต่างๆ ในระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล และหมู่บ้าน 
  หน่วยงานในจังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย หน่วยงานผู้แทนกระทรวงทุกกระทรวง ยกเว้น   2 
กระทรวง ที่ไม่มีหน่วยงานผู้แทนกระทรวงในจังหวัด คือ กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี หน่วยงานที่มีที่ต้ังสํานักงานในจังหวัดปัตตานี จําแนกได้ 5 ประเภท ดังน้ี 

1. หน่วยงานส่วนภูมิภาค จํานวน  33 หน่วยงาน  อยู่ในการกํากับควบคุมดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด 
2. หน่วยงานส่วนกลาง จํานวน 65 หน่วยงาน ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง (กรมต้นสังกัด) 
3. หน่วยงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 114 หน่วยงาน ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด  1  แห่ง                   
   เทศบาล 17 แห่ง องค์การบริหารส่วนตําบล 96 แห่ง 
4. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  จํานวน  17  หน่วยงาน 
5. หน่วยงานอิสระ  จํานวน 7  หน่วยงาน 
 

         3) ประชากร ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 จํานวนประชากรทั้งสิ้น 686,186 คน เป็นชาย               
339,872 คน  เป็นหญิง  346,314 คน อําเภอที่มีประชากรมากที่สุด คือ อําเภอเมืองปัตตานี จํานวน            
127,531 คน รองลงมาได้แก่ อําเภอยะรัง จํานวน  90,120 คน และอําเภอยะหร่ิง จํานวน 84,655 คน อัตรา
ความหนาแน่นของประชากรของจังหวัดปัตตานี เท่ากับ 350 คน/ตารางกิโลเมตร อําเภอที่มีความหนาแน่นของ
ประชากรมากที่สุด คือ อําเภอเมืองปัตตานี  โดยมีอัตราเฉลี่ย 1,307 คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร รองลงมา ได้แก่ 
อําเภอยะรัง มีอัตราเฉลี่ย 484 คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร อําเภอยะหริ่ง มีอัตราเฉล่ีย 426 คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร 
และอําเภอที่มีความหนาแน่นของประชากรน้อยที่สุด คือ อําเภอไม้แก่น มีอัตราเฉล่ีย 179 คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร 

 

ตารางที่ 2  แสดงจํานวนประชากรรายอําเภอในปี 2557  (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2557) 
 
 

ที่ อําเภอ จํานวนประชากร (คน) ครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

1 อําเภอเมืองปัตตานี 62,509 65,022 127,531 41,669 
2 อําเภอยะรัง 44,901 45,219 90,120 20,153 
3 อําเภอหนองจิก 39,640 36,990 76,630 18,638 
4 อําเภอโคกโพธ์ิ 32,597 34,243 66,840 19,344 
5 อําเภอยะหร่ิง 42,041 42,615 84,655 18,455 
6 อําเภอปะนาเระ 22,411 23,092 45,503 11,252 
7 อําเภอมายอ 28,6131 29,565 58,200 12,633 
8 อําเภอสายบุรี 33,269 34,553 67,822 16,195 
9 อําเภอทุ่งยางแดง 11,147 11,647 22,794 5,082 
10 อําเภอกะพ้อ 8,784 8,906 17,690 3,946 
11 อําเภอแม่ลาน 7,923 8,226 16,149 4,031 
12 อําเภอไม้แก่น 6,015 3,237 12,252 3,082 

รวม 339,872 346,314 686,186 174,480 
 ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดปัตตานี   ข้อมูล ณ วันที่  23  มีนาคม  2558 
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2.1.3 ลักษณะทางสังคม  
        1) ด้านสาธารณสุข  จังหวัดปัตตานี มีสถานบริการสาธารณสุข เพ่ือรองรับในการให้การบริการ

ประชาชนครอบคลุมทุกอําเภอ และทุกตําบล เป็นสถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 140  แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 91.67 สูงกว่าประเทศ 25.99 ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลจํานวน  128  แห่ง  โรงพยาบาล
ทั่วไป จํานวน 1 แห่ง  คือ โรงพยาบาลปัตตานี ขนาด 466 เตียง โรงพยาบาลชุมชน จํานวน 11 แห่ง แยกเป็นขนาด 
60 เตียง 3 แห่ง ขนาด 30 เตียง 8 แห่ง  นอกจากน้ีมีโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม คือ โรงพยาบาลค่ายอิงค
ยุทธบริหาร จํานวน 30 เตียง และสังกัดกรมการแพทย์ คือ ศูนย์บําบัดรักษายาเสพติด ขนาด 110  เตียง  โดยมี
อัตราส่วนแพทย์ 1 คนต่อประชากร  6,458  คน  ซึ่งมีสัดส่วนที่ตํ่ากว่าเกณฑ์ระดับประเทศ คือ แพทย์ 1 คนต่อ
ประชากร  5,000  คน   แสดงให้เห็นว่า จังหวัดปัตตานียังขาดบุคลากรแพทย์จํานวนมาก  ทําให้ประชาชนได้รับ
การบริการไม่ทั่วถึง  

ตารางที่  3  แสดงจํานวนสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสขุ  ปี พ.ศ.2556 
 

ชื่อสถานบริการ จํานวน
ประชากร 

ขนาดเตียง อัตราเตียงต่อ
ประชากร 

จํานวนศูนย์ 
สุขภาพชุมชน 

รพ.ปัตตานี,รพท. 126,575 466 272 10 
รพ.ยะรัง,รพช. 88,981 30 2,966 15 
รพ.หนองจิก,รพช. 74,743 30 2,491 15 
รพ.โคกโพธ์ิ,รพช. 66,642 60 1,110 12 
รพ.ยะหร่ิง,รพช. 83,900 60 1,398 18 
รพ.ปะนาเระ,รพช. 45,240 30 1,508 14 
รพ.มายอ,รพช. 57,565 30 1,918 12 
รพ.สายบุรี,รพร. 67,179 60 1,119 13 
รพ.ทุ่งยางแดง,รพช. 22,467 30 748  3 
รพ.กะพ้อ,รพช. 17,447 30 581  6 
รพ.แม่ลาน,รพช. 15,965 30 532 5 
รพ.ไม้แก่น,รพช. 12,134 30 404  5 

รวม 678,838 886 766 128 
ที่มา :  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดปัตตานี 
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ตารางที่ 4  เปรียบเทียบสดัส่วนบคุลากรสาธารณสุขต่อประชากรป ีพ.ศ. 2552-2555 

 

 

ที่มา :  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดปัตตานี 
 

2) การศึกษา การจัดการศึกษาของจังหวัดปัตตานี ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 
และตามโครงสร้างใหม่ของการปฏิรูปกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2542  และตามโครงสร้างใหม่ของการปฏิรูป
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  มีการจัดการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบการศึกษา
นอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  มีหน่วยงานรับผิดชอบการดําเนินงานด้านการศึกษา  ดังน้ีสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1,2,3  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับการศึกษาก่อนประถม ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น 
(โรงเรียนขยายโอกาส) นอกจากน้ีมีหน่วยงานต่างสังกัด ที่ต้ังอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 
1,2,3 ร่วมจัดการศึกษา  จังหวัดปัตตานี  มีสถานศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบโรงเรียน  จํานวน 1,324   
แห่ง  จํานวนครู/อาจารย์/ผู้สอน จํานวน  16,629  คน   นักเรียน/นักศึกษาและผู้เรียน  จํานวน  284,337  คน   
อัตราส่วนของครู/อาจารย์/ผู้สอน 1 คน ต่อนักเรียน  17  คน  รายละเอียดจําแนกได้ดังน้ี  ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประเภท
บุคลากร 

 
ปี 2552 

 
ปี2553 

 
ปี2554

 
ปี2555

สัดส่วน  :
ประชากร 
ปี 2552 

สัดส่วน :
ประชากร 
ปี 2553 

สัดส่วน :
ประชากร 
ปี 2554 

สัดส่วน :
ประชากร 
ปี 2555 

แพทย์ 101 118 119 122 1:6,322 1:5,519 1:5,702 1:5,470 

ทันตแพทย์ 37 44 46 50 
1 : 

17,256 
1 : 

14,802 
1 : 14,750 1 : 13,347 

เภสัชกร 68 69 51 71 1 : 9,390 1 : 9,439 1 : 13,304 1 : 9,399 
พยาบาล
วิชาชีพ 

829 844 
1,852 

1,861 1 : 770 1 : 772 
1 : 366 1 : 359 

พยาบาล
เทคนิค 

        

จพง.
สาธารณสุข
ชุมชน 

269 241 224 224 
1 : 2,374 1 : 2,702 1 : 3,029 1 : 2,979 
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ตารางที่ 5  แสดงสถานศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบโรงเรียนจังหวัดปัตตาน ี
 

สังกัด 
จํานวน

สถานศึกษา 
จํานวน (คน)  

อัตราส่วน
นักเรียน/ครูจํานวนครู/

อาจารย์ 
จํานวนนักเรียน/

นักศึกษา 
1 .  สั ง กั ด สํ า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 
1,2,3 

321 4,070 67,443 16:1 

2 .  สั ง กั ด  สํ า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 

17 532 9,708 18:1 

3. สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน     
- โรงเรียนเอกชนสอนสามัญ       35 1,982 26,741 13:1 
- โรงเรียนเอกชนสามัญควบคู่ศาสนา 52 4,095 81,032 19:1 
- โรงเรียนสอนศาสนาอย่างเดียว 29 133 1,830 13:1 
- โรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา 1 11 65 6:1 
- สถาบันปอเนาะ  214 686 17,504 25:1 
- ศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด
(ตาดีกา)      

636 4,064 57,386 14:1 

4. สังกัดกรมอาชีวศึกษา 6 257 4,859 19:1 
5. สังกัดอุดมศึกษา 4 549 12,856 23:1 
6. สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ 

2 27 524 19:1 

7. สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 223 4,389 19:1 
รวม 1,324 16,629 284,337 17:1 

 
3) การนับถือศาสนาและศาสนสถาน ปี พ.ศ.2556 จังหวัดปัตตานีมีประชากรท้ังสิ้น 676,399  คน 

ประชากรส่วนใหญ่ในจังหวัดปัตตานี นับถือศาสนาอิสลาม จํานวน 583,725  คน คิดเป็นร้อยละ 86.25  
รองลงมาคือศาสนาพุทธ จํานวน 92,721 คน คิดเป็นร้อยละ 13.70  และนับถือศาสนาคริสต์/อ่ืน ๆ จํานวน 353 
คน คิดเป็นร้อยละ 0.05  มีมัสยิด จํานวน 675 แห่ง  วัด จํานวน 83 แห่ง  ที่พักสงฆ์ จํานวน  9 แห่ง และโบสถ์
คริสต์ จํานวน 5 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556) 

 

ตารางที่  6  การนับถือศาสนาของประชากรในจังหวัดปัตตานี  ระหว่างปี 2555 – 2557 
 

 ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาครสิต์/อ่ืน ๆ 
ปี พ.ศ. จํานวน 

ประชากร 
ร้อยละ จํานวน 

ประชากร 
ร้อยละ จํานวน 

ประชากร 
ร้อยละ 

2555 84,107 12.72 576,910 87.25 201 0.03 
2556 91,791 13.70 577,811 86.25 359 0.05 
2557 92,721 13.70 583,725 86.25 353 0.05 
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แผนภูมิแสดงสัดส่วนของผูน้ับถือศาสนาต่างๆ ในจังหวัดปัตตานปีระจําปี 2557 
 

 
ที่มา : สนง.วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556) 

ตารางที่ 7   แสดงการนบัถือศาสนาและศาสนสถานจังหวัดปัตตานี (แยกตามรายอําเภอ) 
 

อําเภอ 
ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาครสิต์/อ่ืน ๆ จํานวนศาสนสถาน 

ประชากร ร้อยละ ประชากร ร้อยละ ประชากร ร้อยละ วัด ที่พัก
สงฆ ์

มัสยิด 
 

โบสถ์
คริสต์

1. เมืองปัตตานี 23,448 18.59 102,333 81.13 353 0.28 8 1 66 5 
2. หนองจิก 9,009 12.08 65,570 87.92 - - 6 - 79 - 
3. โคกโพธ์ิ 47,221 70.99 19,297 29.01 - - 24 1 60 - 
4. ยะรัง 1,773 2.00 86,877 98.00 - - 5 - 107 - 
5. ยะหร่ิง 4,695 5.61 79,001 94.39 - - 7 - 91 - 
6. มายอ 1,148 2.00 56,239 98.00 - - 2 1 68 - 
7. สายบุรี 7,383 11.02 59,610 88.98 - - 8 2 78 - 

8. ปะนาเระ 9,509 21.09 35,578 78.90 - - 15 - 36 - 
9. ไม้แก่น 3,207 26.53 8,882 73.47 - - 4 - 18 - 
10. กะพ้อ 845 4.87 16,506 95.13 - - - 1 26 - 
11. ทุ่งยางแดง 41 0.18 22,352 99.82 - - - 1 29 - 
12. แม่ลาน 5,989 37.62 9,933 62.38 - - 6 2 17 - 

รวม 92,721 13.70 583,725 86.25 353 0.05 85 9 675 5 

ที่มา สนง.วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี 
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2.1.4 โครงสร้างพื้นฐาน 
  1) ไฟฟ้า  จังหวัดปัตตานีมีสํานักงานการไฟฟ้า 2 สํานักงาน คือ 1) สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดปัตตานี รับผิดชอบพ้ืนที่อําเภอเมืองปัตตานี ยะรัง ยะหร่ิง โคกโพธ์ิ หนองจิก และแม่ลาน และ 2) 
สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสายบุรี รับผิดชอบพ้ืนที่อําเภอสายบุรี ปะนาเระ มายอ ทุ่งยางแดง ไม้แก่น 
กะพ้อ  มีที่ทําการไฟฟ้าทั้งหมด 12 แห่ง ปี พ.ศ.2556 ใช้กระแสไฟฟ้าทั้งสิ้น 411,721,753.46 หน่วย และมี
จํานวนผู้ ใ ช้ ไฟฟ้าทั้ งสิ้น 158,928 ราย   มีการใช้กระแสไฟฟ้าในพ้ืนที่ควบคุม กฟจ .ปัตตานี จํานวน 
338,781,308.50 หน่วย จํานวนผู้ใช้ไฟฟ้า 103,082 ราย  และการใช้กระแสไฟฟ้าในพ้ืนที่ควบคุม กฟอ.สายบุรี 
จํานวน 72,940,444.96 หน่วย จํานวนผู้ใช้ไฟฟ้า 55,846 ราย 

2) โทรศัพท์ จังหวัดปัตตานีมี 2 หน่วยงานที่ให้บริการโทรศัพท์แก่ประชาชนในพ้ืนที่  ได้แก่บริษัท ทีโอ
ที  จํากัด (มหาชน)  และบริษัททีทีแอนด์ที จํากัด (มหาชน) มีจํานวนเลขหมายโทรศัพท์ในปี พ.ศ.2556 ทั้งสิ้น 
29,484 เลขหมาย เป็นเลขหมายที่มีผู้เช่าจาก บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) จํานวน 17,912 เลขหมาย ใน
จํานวนน้ีการใช้โทรศัพท์บ้านมีการเช่าเลขหมายมากท่ีสุด 12,840 เลขหมาย คิดเป็นร้อยละ 71.69 (ลดลงจากปี 
2555 ร้อยละ 0.85) ของจํานวนเลขหมายท้ังหมด รองลงมาเป็นส่วนราชการ หน่วยธุรกิจ เลขหมายสาธารณะ 
และเลขหมาย ท.ศ.ท. ตามลําดับ และมีเลขหมายของผู้ได้รับสัมปทาน คือ บริษัท ทีทีแอนด์ที จํากัด (มหาชน) 
จํานวน 3,949 เลขหมายเลขหมายสําหรับการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีการให้บริการเครือข่ายครอบคลุมทั้ง
เครือข่าย AIS  DTAC TRUE  และ CDMA ทําให้ประชาชนในจังหวัดปัตตานีมีโทรศัพท์ติดต่อสื่อสารอย่างสะดวก
และรวดเร็ว 

3) ประปา  จังหวัดปัตตานีมีหน่วยงานหลักที่ให้บริการประปา จํานวน  2 แห่ง คือ เทศบาลเมืองปัตตานี มี
กําลังการผลิตนํ้าประปา 32,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน ให้บริการผู้ใช้นํ้า จํานวน 16,419 ราย  ครอบคลุมเขตเทศบาล
เมืองปัตตานีและพ้ืนที่นอกเขตเทศบาล ได้แก่ ผู้ใช้นํ้าในพ้ืนที่ตําบลรูสะมิแล ตําบลบานา และตําบลตะลุโบะ  อําเภอ
เมืองปัตตานี และสํานักงานการประปาสายบุรี มีกําลังการผลิตนํ้าประปา 1,920 ลูกบาศก์เมตร/วัน ให้บริการผู้ใช้นํ้า 
จํานวน 2,271 ราย ให้บริการผู้ใช้นํ้าในเขตเทศบาลตะลุบัน และพ้ืนที่บางส่วนของตําบลปะเสยะวอ อําเภอสายบุรี  
จังหวัดปัตตานีมีครัวเรือนที่เข้าถึงประปามีเพียงร้อยละ 11.55  ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศ 20.41  นอกจากน้ี พ้ืนที่
จังหวัดปัตตานียังมีการขุดเจาะน้ําบาดาลเพ่ือใช้ในการอุปโภคบริโภค จํานวน 428 บ่อ และมีระบบประปาหมู่บ้าน 
จํานวน 276 แห่ง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การให้บริการนํ้าประปาของ
การประปาทั้ง 2 แห่ง และประปาหมู่บ้านยังไม่ครอบคลุมครัวเรือนทุกหมู่บ้านชุมชน โดยมีอัตราการครอบคลุมการ
ให้บริการ ร้อยละ 38.60 ซึ่งใกล้เคียงกับจังหวัดยะลา และนราธิวาส ที่มีอัตราการครอบคลุมร้อยละ 37.8 และ 36.7 
ตามลําดับ  

4) การคมนาคมขนส่ง   ประกอบด้วย 
ถนน  จังหวัดปัตตานีมีระยะทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสํานักงานทาง

หลวงชนบทจังหวัดปัตตานี และแขวงการทางปัตตานี รวมทั้งสิ้น 846.765 กม. โดยเป็นถนนในความรับผิดชอบ
ของสํานักงาน  ทางหลวงชนบทจังหวัดปัตตานี 503.791 กม. เป็นถนนลาดยาง 447.937 กม. เป็นถนนลูกรัง 
46.459 กม.เป็นถนนคอนกรีต 9.395 กม. และเป็นถนนในความรับผิดชอบของแขวงการทางปัตตานี 342.974 กม. 
ซึ่งเป็นถนนลาดยาง 317.924 กม. และเป็นถนนลูกรัง 25.050 กม. ในปี 2556 ระยะทางในความรับผิดชอบของ
สองหน่วยงานไม่เปลี่ยนแปลงแต่ประการใด  โดยมีถนนสายหลักที่สําคัญเช่ือมต่อกับจังหวัดใกล้เคียง คือถนน 
สาย 43 เช่ือมต่อกับจังหวัดสงขลา ถนนสาย 410  และ 419 เช่ือมต่อกับจังหวัดยะลา และถนนสาย 42 เช่ือมต่อ
กับจังหวัดนราธิวาส   ซึ่งถนนอยู่ในสภาพดีใช้การได้ดีและมีความสะดวกในการสัญจร 
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ตารางที่ 8 แสดงระยะทางถนนของจังหวัด  จําแนกตามหน่วยงานท่ีรับผิดชอบและประเภทผิวจราจร 

ความ
รับผิดชอบ 

ระยะทาง 
(กม.) 

ปี 2555 ระยะทาง 
(กม.) 

ปี 2556 
ชนิดผิวทาง (กม.) ชนิดผิวทาง (กม.) 

ลาดยาง ลูกรัง คอนกรีต ลาดยาง ลูกรัง คอนกรีต
สนง.ทาง
หลวงชนบท
จังหวัด 

503.791 447.937 46.459 9.395 503.791 447.937 46.459 9.395 

แขวงการ
ทางปัตตานี 

342.974 342.974 - - 342.974 317.942 25.050 - 

รวม 846.765 790.911 46.459 9.395 846.765 765.861 71.509 9.395 
 

ที่มา  :  สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปัตตานี/ แขวงการทางปัตตานี   
 

รถไฟ  จังหวัดปัตตานีมีเส้นทางรถไฟวิ่งผ่านที่อําเภอโคกโพธ์ิ และอําเภอแม่ลาน โดยมีสถานีรถไฟสําหรับ
บริการจํานวน 6 สถานี โดยที่ต้ังของสถานีรถไฟปัตตานี ต้ังอยู่ที่อําเภอโคกโพธ์ิ ระยะห่างจากตัวเมืองจังหวัดปัตตานี 
ประมาณ 26 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที 
 สนามบิน  จังหวัดปัตตานีมีสนามบินพาณิชย์ 1 แห่ง ขนาดทางว่ิง 40x1,400 เมตร ซึ่งเป็นสนามบิน
ขนาดกลาง อยู่ที่อําเภอหนองจิก ปัจจุบันใช้ในราชการทหาร สําหรับการเดินทางโดยเครื่องบินจะใช้               
ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และท่าอากาศยานจังหวัดนราธิวาส (สนามบินบ้านทอน)  

ท่าเทียบเรือ  จังหวัดปัตตานีมีท่าเทียบเรือทางทะเลที่สําคัญต้ังอยู่ในเขตอําเภอเมืองปัตตานี จํานวน 2 
ท่า  คือ  ท่าเทียบเรือประมงปัตตานีขององค์การสะพานปลา ท่าเทียบเรือชายฝั่งปัตตานีของกรม   เจ้าท่า (เป็นท่า
เทียบเรือนํ้าลึก) และที่จอดพักเรือของกรมธนารักษ์ ซึ่งในอดีตมีความสําคัญทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
มีเรือประมงและเรือบรรทุกสินค้าชายฝั่งจากจังหวัดต่างๆ ทั้งภาคใต้ และภาคอ่ืน ๆ เข้ามาขนถ่าย สัตว์นํ้า และขน
ถ่ายสินค้า ตลอดจนจอดพักเรือ ปัจจุบันเกิดปัญหาการต้ืนเขินของร่องนํ้า ทําให้เรือบรรทุกสินค้า เรือประมงขนาด 
180 ตันกรอส ไม่สามารถเข้าเทียบท่าได้อย่างสะดวกและปลอดภัย  

ไปรษณีย์ จังหวัดปัตตานี มี 13 ที่ทําการไปรษณีย์ (ยกเว้นอําเภอ.แม่ลาน) ให้บริการ ครอบคลุมพ้ืนที่ทุก
ตําบล/หมู่บ้านของจังหวัด ซึ่งปัจจุบันได้ปรับบทบาทมาให้บริการในด้านสื่อสารโทรคมนาคม  (CAT Telecom) 
และบริการส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ทําให้ช่องทางการขนส่งสินค้าและการจําหน่ายสินค้าเพ่ิมขึ้น   
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เส้นทางรถโดยสารประจําทางระหว่างจังหวัดและภายในจังหวัดปัตตานี 

 

ลําดับที่ หมวด สายที่  ชื่อเส้นทาง - ช่วง   
ระยะทาง 

(กม.)   

1 2 986 กรุงเทพฯ - สุไหงโกลก   1,266   

      ช่วงกรุงเทพฯ - ปัตตานี   1,100   

2 3 454 หาดใหญ่ - ปัตตานี   136   

      ช่วงปัตตานี - นาทวี - ด่านบ้านประกอบ   106   

3 3 455 หาดใหญ่ - ยะลา   178   

4 3 456 หาดใหญ่ - นราธิวาส   236   

5 3 457 ปัตตานี - สุไหงโกลก   166   

      ช่วงปัตตานี - นราธิวาส   100   

      ช่วงปัตตานี - ยะหร่ิง   15   

      ช่วงปัตตานี - บ้านปาลัส   30   

      ช่วงปัตตานี - สายบุรี   50   

      ช่วงสายบุรี - สนามบินบ้านทอน   30   

      ช่วงสายบุรี - นราธิวาส   50   

6 3 458 ปัตตานี - ยะลา   39   

7 3 459 หาดใหญ่ - ยะลา  (ข)   144   

8 3 460 โคกโพธ์ิ - ยะลา     40   

9 3 468 ยะลา - ปะนาเระ   61   

10 3 470 ยะลา - บ้านดอนยาง - หาดใหญ ่   132   

11 3 480 ปัตตานี - ยะลา (ข) 56 
ช่วงปัตตานี - นาประดู่ 30 

12 3 489 สายบุรี - รือเสาะ 42 
13 3 491 หาดใหญ่ - จะนะ - ปัตตานี 110 
14 3 713 ยะลา - แม่ลาน - สงขลา 127 

ช่วงสงขลา - ปัตตานี 107 
ช่วงยะลา - บ้านคลองขุด - ปัตตานี 39 
ช่วงยะลา - โคกโพธ์ิ - สงขลา 133 
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ลําดับที่ หมวด สายที่  ชื่อเส้นทาง - ช่วง   
ระยะทาง 

(กม.)   
15 3 714 หาดใหญ่ - สุไหงโกลก  276  
   ช่วงหาดใหญ่ - นราธิวาส  210  

16 3 715 ยะลา - สายบุรี  53  
17 3 723 รามัน - บ้านปาลัส  45  
18 3 730 ยะลา - สะบ้าย้อย  56  
   ช่วงสะบ้าย้อย - โคกโพธ์ิ  32  

19 3 731 ปัตตานี - สะบ้าย้อย  59  
20 3 744 ยะลา - ยะหร่ิง  37  
21 3 745 ยะลา - นราธิวาส  94  
22 3 746 ภูเก็ต - สุไหงโกลก  766  
23 3 762 สุไหงโกลก - เกาะสมุย   631   
24 3 763 นครศรีธรรมราช - สุไหง-โกลก   461   
25 3 766 ปัตตานี - จะนะ - ด่านนอก   150   
26 3 775 ภูเก็ต - เบตง   758   
27 4 8265 ปะนาเระ - สายบุรี   26   
28 4 8297 ปัตตานี - โคกโพธ์ิ   26   
29 4 8486 ปัตตานี - สายบุรี   51   
30 4 8488 ปัตตานี - ปากล่อ   36   
      ช่วงปัตตานี - ทรายขาว   32   

31 4 8487 ปัตตานี - มายอ (ข),    29   
      ช่วงปัตตานี - แบเมาะ   36   

 

หมายเหตุ 1. เส้นทางรถโดยสารประจําทาง หมวด 2 คือ เส้นทางที่มีจุดต้นทางจากกรุงเทพฯ ไป 
      ต่างจังหวัด     
   2. เส้นทางรถโดยสารประจําทาง หมวด 3 คือ เส้นทางระหว่างจังหวัด   
  3. เส้นทางรถโดยสารประจําทาง หมวด 4 คือ เส้นทางภายในจังหวัด   
  4. ในเขตตัวเมืองปัตตานีและชุมชนต่อเน่ือง มีรถโดยสารไม่ประจําทางว่ิงให้บริการ  
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2.1.6 ทรัพยากรธรรมชาติ         
ป่าไม้   สภาพป่าส่วนใหญ่ของจังหวัดปัตตานีเป็นป่าดิบช้ืน ป่าชายเลน และป่าพรุ มีเน้ือที่ป่าตาม

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ทั้งสิ้น  99,649 ไร่ ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี 25,995.375 
ไร่  อุทยานแห่งชาติ  2  แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี มีเน้ือที่ประมาณ 213,125 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ 
3 จังหวัด คือ จังหวัดปัตตานี (อําเภอกะพ้อ เน้ือที่ 9,607 ไร่) จังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาส และอุทยาน
แห่งชาตินํ้าตกทรายขาว มีเน้ือที่ประมาณ 43,492 ไร่ ครอบคลุม 3 จังหวัด คือจังหวัดปัตตานี (อําเภอโคกโพธ์ิ 
เน้ือที่ 16,312.50 ไร่)  จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 1 แห่ง คือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่า
รังไก่   

อ่าวปัตตานี เป็นมรดกธรรมชาติที่สําคัญทั้งในอดีตและปัจจุบัน ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี 
เศรษฐกิจ สังคม และนิเวศวิทยา ฯลฯ เน่ืองจากมีความอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพสูงแห่งหน่ึงของโลก เป็นพ้ืนที่ลุ่ม
นํ้าขังชายฝั่งทะเลท่ีควรแก่การอนุรักษ์จากองค์การสากลเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรแห่งโลก หรือ 
IUCN ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี 

อ่าวปัตตานีถือว่าเป็น “อ่าวประวัติศาสตร์” เน่ืองจากปรากฏหลักฐานนักเดินเรือได้ใช้เป็นที่แวะพักหลบ
ลมมรสุม ซ่อมแซมเรือ และเป็นที่ค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าของพ่อค้าชาติต่างๆ มาต้ังแต่สมัยลังกาสุกะจนถึงพุทธ
ศตวรรษที่ 21-22 เมื่อพ่อค้าชาวตะวันตก เช่น โปรตุเกส ฮอลันดา อังกฤษ สเปน ได้เข้ามาค้าขายต้ังสถานีการค้า 
ทําให้อ่าวปัตตานีมีช่ือเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและมีท่าเรือที่ได้รับความนิยมจากนักเดินเรือมากมายเป็น
เวลานาน 

อ่าวปัตตานีได้อํานวยประโยชน์ให้กับชุมชนชายฝั่งในหลากหลายรูปแบบ เช่น การประมงพ้ืนบ้าน การ
เพาะเล้ียงสัตว์นํ้า ท่าเทียบเรือ เพ่ือการคมนาคมขนส่ง การพักผ่อนเพ่ือนันทนาการ การเป็นที่ต้ังเขตอุตสาหกรรม
และชุมชนรอบอ่าวปัตตานี กล่าวได้ว่า อ่าวปัตตานีเป็นมรดกธรรมชาติที่ควรแก่การอนุรักษ์และส่งเสริมให้เกิด
คุณค่าแก่ชุมชนอย่างย่ังยืนสืบไป 

แหล่งน้ําธรรมชาติ   จังหวัดปัตตานีมีแหล่งนํ้าตามธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  ซึ่งมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจ
และการดํารงชีพของประชากร   ได้แก่  แม่นํ้าปัตตานี  แม่น้ําสายบุรี   คลองท่าเรือ และคลองสุไหงบารู และชายฝั่ง
ทะเลที่มีความยาวตลอดจังหวัดปัตตานี 116 กิโลเมตร 

 แหล่งน้ําชลประทาน   จังหวัดปัตตานีมีแหล่งนํ้าขนาดใหญ่  1  แห่ง คือ โครงการเขื่อนปัตตานีของ
กรมชลประทาน  ซึ่งเป็นเขื่อนทดนํ้าเพ่ือส่งนํ้าให้กับพ้ืนที่การเกษตร  มีบานระบายนํ้า จํานวน 7 ช่อง สามารถ
ระบายนํ้าสูงสุดได้ 1,750 ลูกบาศก์เมตร/วินาที  ทําการบริหารจัดการนํ้าร่วมกับเขื่อนเก็บกักนํ้าบางลางของการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่อําเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา ในการจัดสรรนํ้าในลุ่มนํ้า เพ่ือการเกษตร การ
อุปโภค-บริโภค และการรักษาสภาพแวดล้อม ให้กับพ้ืนที่ทางการเกษตรของจังหวัดปัตตานี ประมาณ 300,000 
ไร่  นอกจากน้ียังมีการพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดเล็ก (อ่างเก็บนํ้า) จํานวน 5 แห่ง ปริมาณนํ้าประมาณ 1.5 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร เพ่ือสนับสนุนการใช้นํ้าในพ้ืนที่เกษตรกรรม 

 

2.1.7 การท่องเท่ียว    
 จังหวัดปัตตานี เป็นศูนย์รวมของประชากรหลากหลายเช้ือชาติ ศาสนา โดยสืบเน่ืองมาจากความ
เจริญรุ่งเรืองทางการปกครองและการค้าในอดีต จึงมีการรับเอาอารยธรรมจากชนชาติต่างๆ มาผสมผสานจนเป็น
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นและกลมกลืน 
 แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม    ปัตตานีมีมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่น่าศึกษามากมาย  
ได้แก่  เมืองโบราณยะรัง  เมืองเก่ากรือเซะ–บานา วังเก่าสมัย 7 หัวเมือง กริชสกุลช่างปัตตานี  จิตรกรรมบนเรือ
กอและ (นาวาแห่งจิตวิญญาณ) จิตรกรรมฝาผนังวัดโบราณที่สวยงามวิจิตร จังหวัดปัตตานี    ยังมีศาสนสถานที่
สวยงามทรงคุณค่า ได้แก่ วัดราษฎร์บูรณะ หรือ วัดช้างให้ (วัดหลวงปู่ทวดเหยียบนํ้าทะเลจืด)  ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอ
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เหน่ียว  มัสยิดกรือเซะ (มัสยิดคู่พระราชวังโกตาอีสตานา)  มัสยิดดาโต๊ะ (มัสยิดร่วมสมัยกับมัสยิดกรือเซะ)  
มัสยิดกลางปัตตานี (ที่มีสถาปัตยกรรมคล้ายคลึงทัชมาฮาลในอินเดีย) เป็นต้น   

เมืองโบราณยะรัง เป็นชุมชนสมัยแรกเร่ิมประวัติศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภาคใต้              
ตามหลักฐานเอกสารเช่ือว่าเป็นที่ต้ังของอาณาจักรโบราณ “ลังกาสุกะ” เป็นเมืองโบราณที่มีผังเมืองรูปวงรีขนาด
ใหญ่ พ้ืนที่ประมาณ 9 ตารางกิโลเมตร  ลักษณะเมืองมีการสร้างทับซ้อนกันถึง 3 เมือง คือ เมืองโบราณบ้านวัด  
เมืองโบราณบ้านจาเละ  และเมืองโบราณบ้านปราแว  

มัสยิดกรือเซะ  ต้ังอยู่ริมถนนสายปัตตานี-นราธิวาส  สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช  คือ ระหว่าง พ.ศ.2121 ถึง 2136 ก่อสร้างเป็นแบบเสากลม ก่ออิฐถือปูนแบบตะวันออกกลาง              
มีหลังคาโดมซึ่งยังสร้างไม่แล้วเสร็จ 

มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี   ต้ังอยู่ริมถนนสายยะรัง-ปัตตานี ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี เริ่มก่อสร้าง
ในปี พ.ศ.2497 ใช้้เวลาก่อสร้างประมาณ 9 ปี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ ทําพิธีเปิดใช้มัสยิด
กลางปัตตานี  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2506  โครงสร้างมัสยิดมีลักษณะสวยงามย่ิง ต้ังอยู่บนฐานรูปทรงคล้
ายกับวิหารที่ทัชมาฮาลของอินเดีย ตรงกลางเป็นอาคารมียอดโดมขนาดใหญ่และมีโดมบริวาร 4 ทิศ มีหอคอยอยู่
สองข้างสูงเด่นเป็นสง่า และปัจจุบันได้ขยายด้านข้างออกไปทั้ง 2 ด้าน และสร้างหออาซาน พร้อมขยายสระน้ํา
และที่อาบนํ้าละหมาด ทําให้ดูสง่างามย่ิงขึ้น 

ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหน่ียวหรือศาลเล่งจูเกียง เป็นศาลที่ประดิษฐานรูปแกะสลักของเจ้าแม่ลิ้มกอเหน่ียว 
พระหมอ เจ้าแม่ทับทิม ต้ังอยู่่ที่ถนนอาเนาะรู อําเภอเมืองปัตตานี ทุกๆ ปีในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 3 จะมีงาน
สมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหน่ียว โดยแห่องค์เจ้าแม่ฯ ไปตามถนนต่างๆ ทั่วเมืองปัตตานี มีการทําพิธีลุยไฟและแห่องค์
เจ้าแม่ฯ ลุยนํ้าข้ามแม่นํ้าปัตตานี ผู้คนที่เลื่อมใสศรัทธาจากทั่วสารทิศจะแหนมาร่วมงานกันคับคั่งทุกปี 

วัดช้างให้ หรือวัดราษฎร์บูรณะ  ต้ังอยู่ริมทางรถไฟสายหาดใหญ่-สุไหงโก-ลก หรือทางรถยนต์์ สาย              
ปัตตานี -นาประดู่-ยะลา สร้างขึ้นมากว่า 300 ปี ภายในวิหารมีรูปป้ันหลวงปู่ทวดขนาดเท่าองค์จริง ตามประวัติ
เล่าว่า ท่านได้แสดงปาฏิหาริย์ในครั้งที่เดินทางด้วยสําเภาไปกรุงศรีอยุธยา ระหว่างทางเกิดพายุ ทําให้อาหารและ
นํ้าด่ืมถูกลมพัดตกทะเล ท่านจึงแสดงปาฏิหาริย์หย่อนเท้าลงไปในทะเล นํ้าในบริเวณน้ันได้กลายเป็นนํ้าจืด ทําให้
ช่ือเสียงขจรขยายไปทั่ว ผู้มานมัสการยังสามารถเย่ียมชมสถาปัตยกรรมของสถูปมณฑป  เจดีย์ และหอระฆัง  ซึ่ง
งดงามเป็นอย่างย่ิง 
 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ   ปัตตานีมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลายจากทะเลจรด
ขุนเขา อาทิ หาดตะโละกาโปร์ หาดแฆแฆ ที่มีโขดหินเป็นประติมากรรมทางธรรมชาติที่สวยงามและมีเสน่ห์  
แหลมตาชี  ซึ่งเป็นแหลมท่ีสามารถสัมผัสแสงแรกและแสงสุดท้ายของพระอาทิตย์โดยยืนตรงจุดเดียวกัน  
ตลอดจนสามารถสัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านที่เรียบง่าย สําหรับแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน้ัน ปัตตานีมี
กิจกรรมการท่องไพรเชิงอนุรักษ์พิชิตยอดเขาสันกาลาคีรี ณ อุทยานแห่งชาตินํ้าตกทรายขาว  กิจกรรม     
“พายเรือแคนู–ซีคายัก ลายกอและ  ลอดอุโมงค์ธรรมชาติกลางป่าชายเลนยะหริ่ง” ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ    
ป่าชายเลนยะหร่ิง   

งานประเพณีและกิจกรรมท่องเท่ียวที่สําคัญของจังหวัด  ได้แก่ งานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหน่ียว    ใน
วันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 3 ของทุกปี เทศกาลสรงน้ําหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี   
ประเพณีชักพระ อําเภอโคกโพธ์ิ ซึ่งจัดในช่วงวันออกพรรษาของทุกปี ประเพณีของชาวไทยมุสลิม ซึ่ง
ประกอบด้วย พิธีการเกิด และการโกนผมไฟ การเข้าสุหนัต หรือ มาโซะยาวี ซึ่งเป็นพิธีกรรมอย่างหน่ึงของ
อิสลามที่มุสลิมทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่มีช่ือเสียงอีกหลายกิจกรรม 
เช่น การแข่งขันตกปลาสายบุรี ซึ่งมีการจัดแข่งขันต่อยาวนานกว่า 2 ทศวรรษ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งชาวไทย
และต่างประเทศ และการแข่งขันว่ิงป่าตานี จักรยานเสือภูเขาพิชิตยอดเขาสันกาลาคีรี   
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การละเล่นพื้นเมืองที่สําคัญ  คือ  ดิเกร์ฮูลูหรือลิเกฮูลู  ร็องเง็ง  มะโย่ง 
อาหารประจําถ่ินที่สําคัญ  คือ  นาซิดาแฆ เป็นอาหารพ้ืนเมืองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและอร่อย               

ไก่กอและ สะเต๊ะเน้ือ ซอเลาะพริกหยวก รอเยาะ ข้าวยํา โรตีมะตะบะ โรตีปาแย  ชาชัก ซัมบูซะ กรือโป๊ะ               
(ข้าวเกรียบปลาสด) และบูดู 
 

2.2 ข้อมูลเก่ียวกับศักยภาพของท้องถ่ิน 
      2.2.1 โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล  ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ฉบับที่  3  พ.ศ. 2546  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ประกอบด้วย  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

1) สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด  จํานวน 30  คน  ซึ่งมาจากการเลือกต้ังของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  และให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลือกสมาชิกสภาฯ เป็นประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด   จํานวน  1  คน   และรองประธานสภาจํานวน  2  คน   อยู่ในวาระคราวละ  4  ปี     

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดดําเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  และ          
ดําเนินการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด   

      รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จํานวน 2 คน  ทําหน้าที่ช่วยประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ปฏิบัติตามหน้าที่และกระทํากิจการตามท่ีประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มอบหมาย                                                                                                              

อํานาจหน้าทีข่องสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด    
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ทําหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ   และมีอํานาจ ดังน้ี 
1.  เลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นคณะกรรมการสามัญ  และบุคคลซึ่ง 

มิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมเป็นคณะกรรมการวิสามัญ 
2.  ต้ังคณะกรรมการสามัญประจําสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุดหน่ึง  เพ่ือทําหน้าที่ให้ 

ความเห็นชอบในการออกข้อบัญญัติช่ัวคราว                                                                                            
2) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนตาม 

กฎหมาย  ว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น   มีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
2  คน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จํานวน  5  
คน  และมีปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการประจําที่ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัด                                                                                          

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจหน้าที่ดังน้ี 
1) กําหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย  และรับผิดชอบในการบริหารราชการของ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อบัญญัติ  และนโยบาย                                  
2) สั่ง  อนุญาตและอนุมัติเก่ียวกับราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
3)  แต่งต้ังถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด   เลขานุการนายกองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด   และที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
4)  วางระเบียบเพ่ือให้งานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
5)  รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
6)  ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบัญญติัไว้ในพระราชบัญญัติ  และกฎหมายอ่ืน 
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2.2.2 การแบ่งส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ตามประกาศองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554  และประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เรื่อง
การกําหนดโครงสร้างกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ลงวันที่  15 ตุลาคม  พ.ศ. 2547  และมติที่ประชุม
คณะกรรมการข้าราชการในการประชุมครั้งที่  2/2549  เมื่อวันที่  21  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2549  แบ่งส่วนราชการ
ภายในและส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน   ดังน้ี 

1.   สํานักปลดัองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   2.   กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

3.   กองแผนและงบประมาณ 
4.   กองคลัง 
5.   กองช่าง 
6.   กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
7.   หน่วยตรวจสอบภายใน   

1.  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด    แบ่งออกเป็น  4  ฝ่าย  ดังน้ี 
      1.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับ 

- งานเลขานุการผู้บริหาร 
- งานรัฐพิธี/ราชพิธี  
- งานประชาสัมพันธ์ 
- งานแผนและผลิตสื่อ  
- งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย                                    

                           1.2 ฝา่ยบริหารงานบุคคล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับ 
  - งานการเจ้าหน้าที่ 

- งานพัฒนาบุคลากรและสิทธิสวัสดิการ 
  - งานอัตรากําลัง 

- งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย    
      1.3 ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับ 

  - งานการสอบสวน 
- งานนิติกรรมสัญญา 
- งานจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน   
- งานเผยแพร่และบริหารข้อมูลข่าวสาร 
- งานอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 

       1.4 ฝ่ายพัฒนาสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับ 
- งานสังคมสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
- งานพัฒนาคุณภาพชีวิต 
- งานพัฒนาชุมชน 
- งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

โดยมีหัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เป็นผู้รับผิดชอบ  มขี้าราชการ  17   คน   
ลูกจ้างประจํา  8  คน   พนักงานจ้าง  7  คน 
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2.  กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  แบ่งเปน็  3  ฝ่าย  ดังนี ้
        2.1 ฝ่ายกิจการสภา มหีน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับ 

- งานเลขานุการประธานสภา อบจ./รองประธานสภา อบจ. องค์การบริหารส่วน 
  จังหวัดปัตตานี 
- งานส่งเสริมและพัฒนาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
- งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องและที่ไดรับมอบหมาย                                                            

      2.2 ฝ่ายการประชุม มหีน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับ 
- งานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
- งานเกี่ยวกับระเบียบ  กฎหมาย  ข้อบังคับการประชุม 
- งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

      2.3 ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  มหีน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับ 
- งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
- งานเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี 
- งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

  โดยมีผู้อํานวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ   มีข้าราชการ    
5  คน  ลูกจ้างประจํา  1  คน  พนักงานจ้าง  2  คน 

3.  กองแผนและงบประมาณ แบ่งออกเป็น  3  ฝ่าย  ดังนี ้
    3.1 ฝ่ายนโยบายและแผนงาน    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับ 

- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน/โครงการ 
- การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งานศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและสง่เสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  
 (Clinic  Center) 
- งานจัดทําแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
- งานจัดประชุมประชาคมจังหวัด 
- งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

   3.2 ฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับ 
- งานงบประมาณและพัฒนารายได้ 
- งานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
- งานพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
- งานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
- งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

    3.3 ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ    มหีน้าที่ความรับผิดชอบ 
เก่ียวกับ 

- งานตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ 
- งานเงินอุดหนุนทั่วไป 
- งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
- งานเงินอุดหนุนตามแผนถ่ายโอนฯ 
- งานถ่ายโอนบริการสาธารณะ 
- งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
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       โดยมีผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณเป็นผู้รับผดิชอบ   มีข้าราชการ  12  คน  
พนักงานจ้าง   5  คน 

4.  กองคลัง แบ่งออกเป็น 5 ฝ่าย ดังนี ้
    4.1 ฝ่ายการเงนิ มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบเก่ียวกับ 

- งานบําเหน็จบํานาญ เงินเดือนและสวัสดิการ 
- งานตรวจหลักฐานและการจ่ายเงิน 
- งานรับ - จ่ายเงิน  เก็บรักษาและขอกันเงิน 
- งานรับรองเงินเดือนและค่าจ้าง 
- งานเบิกจ่ายเงินบําเหน็จตกทอด 
- งานด้านวิชาการเก่ียวกับการเงิน 
- งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

   4.2  ฝ่ายบญัชี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับ 
- งานบัญชีและทะเบียน 
- งานสถิติการคลังและงบประมาณ 
- งานตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบงบการเงิน ของ สตง. 
- งานจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 
- งานจัดทํารายงานข้อมูลการคลังท้องถิ่น 
- งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย    

   4.3  ฝ่ายพสัดุและทรัพย์สิน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
   - งานจัดซื้อจัดจ้าง  จัดหา ตามงบประมาณของกองคลัง 
             - งานทะเบียนทรัพย์สิน ตรวจสอบและจําหน่าย 

- งานการถ่ายโอนเงินอุดหนุน และเงินอุดหนุนหน่วยงานอ่ืน 
- งานการจัดทําแผนและจัดหาพัสดุ 
- งานการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปี 
- งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

    4.4  ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับ 
- งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 
- งานส่งเสริมและพัฒนารายได้ 
- งานวางแผนเร่งรัดการจัดเก็บ ตามแผนพัฒนารายได้ 
- งานข้อมูลรายได้ 
- งานบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี 
- งานบริหารจัดการศูนย์รวมสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
- งานบริหารจัดการตลาดเทศวิวัฒน์ 
- งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย 

โดยมีผู้อํานวยการกองคลังเป็นผู้รับผิดชอบ  มีข้าราชการ  14  คน  ลูกจา้งประจํา   1   คน   
พนักงานจ้าง   4  คน 
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5.  กองช่าง  แบ่งออกเป็น   6   ฝ่าย  ดังนี ้
     5.1 ฝ่ายสาํรวจและออกแบบ   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับ 

 - งานสํารวจออกแบบและจัดทําข้อมูลด้านวิศวกรรม 
 - งานออกแบบและเขียนแบบ 
 - งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ 

   - งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 
                          5.2  ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบาํรุง 

   - งานแผนปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบํารุง 
   - งานควบคุมการก่อสร้าง 
   - งานบูรณะและซ่อมบํารุง 

                                  - งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 
      5.3  ฝ่ายเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 

   - งานแผนงานวิศวกรรมเคร่ืองกล 
   - งานบํารุงเครื่องจักรกล 

                - งานซ่อมบํารุงเคร่ืองจักรกล 
   - งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 

      5.4  ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับ 
    - งานแผนงานและจัดการสิ่งแวดล้อม 

   - งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
   - งานบริการเผาขยะติดเช้ือ 
   - งานพัฒนาลุ่มนํ้า 
   - งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 

       5.5 ฝ่ายสาธารณภัยและสาธารณูปโภค 
   - งานการสาธารณภัย 
   - งานซ่อมบํารงุสาธารณูปโภค 
   - งานสนับสนุน 
   - งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

       5.6 ฝ่ายอาคารสถานท่ี 
   - งานอาคารสถานที ่
   - งานบํารุงรักษาอาคาร 
   - งานซ่อมบํารุงและสนับสนุน 
   - งานข้อมูลสานสนเทศ 
   - งานการวางผังเมือง 
   - งานสํารวจจัดหาแผนที ่
   - งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีผู้อํานวยการกองช่าง เป็นผู้รับผิดชอบ   มขี้าราชการ  20  คน  ลูกจ้างประจํา    

20  คน   ลูกจา้งช่ัวคราว  46  คน     
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 6. กองการศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  แบ่งออกเป็น  3  ฝ่าย   ดังนี้ 
6.1  ฝ่ายกิจการโรงเรียน   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับ 
   - งานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                                  - งานนิเทศก์ 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 

   - งานพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยี 
 - งานวัดผลประเมินผลการศกึษา 
 - งานดําเนินการตาม พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ 

- งานทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
- งานทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
- งานข้อมลู รศ., รค. 
- งานบริหารงานบุคคลข้าราชการครู 
- งานพัสดุสถานศึกษาในสังกัด 
- งานโครงการอาหารกลางวัน 
- งานโครงการอาหารเสริม (นม) 

   - งานอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
6.2 ฝ่ายบริหารการศึกษา  มหีน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับ 

- งานแผนงานและวิชาการ 
- งานประเมินมาตรฐานด้านการศึกษา 
- งานวิจัยเพ่ือการเรียนการสอน 
- งานถ่ายโอนสถานศึกษา 
- งานสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (เรียนฟรี 15 ปี) 
- งานข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
- งานคณะกรรมการที่ปรึกษาการจัดการศึกษาของ อบจ. 
- งานสารสนเทศ 
- งานพัสดุกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- งานธุรการ 
- งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
 

                          6.3  ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  มีหน้าที่รับผิดชอบ 
เก่ียวกับ 

           - งานศึกษานอกระบบและส่งเสริมอาชีพ 
                                   - งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน 
                                   - งานประเพณี   ศาสนา  ศลิปะ   วัฒนธรรม   และส่งเสริมการท่องเที่ยว  
                                - งานห้องสมุดประชาชน 
                                         - งานบริหารจัดการสนามกีฬา 

    - งานส่งเสริมให้ความรู้ป้องกันยาเสพติด 
- งานลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด 
- งานบริหารงานทั่วไป 
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- งานอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้องและที่ได้มอบหมาย 
มีข้าราชการจํานวน   8   คน   พนักงานจ้าง  28   คน 

7.  หน่วยตรวจสอบภายใน   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับ 
  - งานตรวจสอบภายใน 1 
  - งานตรวจสอบภายใน 2 

- งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
มีข้าราชการจํานวน   3  คน 
รวมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งสิ้น  79  คน  ลูกจ้างประจํา  30  คน  พนักงานจ้าง   92   คน  
(ข้อมูล จํานวนบุคลากร ณ วันที่  1  เมษายน  พ.ศ.2558) 
  งบประมาณ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี    มีรายรับและรายจ่ายไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไป และ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ต้ังแต่งบประมาณปี  2553  จนถึงปี  2557  ดังตารางต่อไปน้ี 
 

               ตารางที่  9  แสดงรายรบั -รายจ่ายในปีงบประมาณที่ผา่นมา   เปรียบเทียบย้อนหลงั  3 - 5   ปี 

ปี  พ.ศ. พ.ศ.   2553 พ.ศ.  2554 พ.ศ.  2555 พ.ศ.  2556 
 

พ.ศ.2557 

รายรับ 247,297,918.63 280,518,149.52 292,581535.92 334,728,993.92 329,920,794.29 
รายจ่าย 238,694,433.45 256,919,914.93 245,582,786.28 319,950,999.81 315,828,587.59 

ที่มา : กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ข้อมูล ณ  วันที ่ 17  เมษายน  2558    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



2.3 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งสว่นราชการตามแผนอัตรากําลังสามป ี
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 
 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด 9 (1) 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด 8 (2) 

หน่วยตรวจสอบภายใน 6ว 

สํานักปลัดอบจ. 8 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 6 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล 7 

ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ 7 

ฝ่ายพัฒนาสังคม 7 

กองกิจการสภาอบจ. 8 กองแผนและงบประมาณ 8 กองคลัง 8 กองช่าง 8 

ฝ่ายกิจการสภาอบจ.6 

ฝ่ายการประชุม 7 

ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 6 

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน 7 

ฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้ 6 

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงาน
และโครงการ 6 

ฝ่ายการเงิน 7 

ฝ่ายบัญชี 7 

ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 7 

ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 6

กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 8 

ฝ่ายสํารวจและออกแบบ 7 

ฝ่ายอาคารและสถานที่ 7 

ฝ่ายสาธารณภัยและสาธารณูปโภค 7 

ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบํารุง 7 

ฝ่ายเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 7 

ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7

ฝ่ายกิจการโรงเรียน 6 

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 6 

ฝ่ายบริหารการศึกษา 7 

24 
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2.4  จุดยืนทางยุทธสาสตร์(positioning) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

ประชาชนในพื้นที่
ได้รับการบริการ

สาธารณะอย่างยั่งยนื

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา สถานศึกษาในสังกัดให้ได้มาตรฐานและ
เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุก
ประเภทและทุกระดับให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 3ส่งเสริมทํานุบํารุงศาสนา ศาสน-สถาน 
อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม  สนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็ง
ในชุมชนและสถาบันครอบครัว 
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส 
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ
การป้องกัน และการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
กลยุทธ์ที่ 7การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
กลยุทธ์ที่ 8 ปรับปรุง จัดหาปัจจัยเคร่ืองมือและการ
พัฒนาอาคารสถานที่ตลอดจน 
สภาพแวดล้อมภายในสถานที่ปฏิบัติงาน 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่ 1 ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุงและ
บํารุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายนํ้า สะพาน 
ระบบการขนส่งทางนํ้าและท่าเทียบเรือ 
กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุง ติดต้ังระบบไฟฟ้าและ
ก่อสร้างระบบประปารวม 
กลยุทธ์ที่ 3 จัดให้มีและพัฒนาสถานท่ีเพ่ือ
สาธารณประโยชน์ 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและ
บรรเทาภัยพิบัติ 
กลยุทธ์ที่ 3 ก่อสร้าง ปรับปรุง และบํารุงรักษา
ระบบระบายนํ้า 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4  
พัฒนาเศรษฐกิจและเอาความยากจน
กล ยุทธ์ ที่  1  ส่ ง เ ส ริ ม  สนั บ สนุ น
วิสาหกิจชุมชนและโครงการตามแนว
พระราชดําริ 
กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนให้มีตลาดกลาง
จําหน่ายสินค้าและส่งเสริมการค้า การ
ลงทุนในท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการและ
การตลาด 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนความ
เข้มแข็งองค์กร/ชุมชน โดยวิธีการ
สหกรณ์ เป็นแนวทางการดําเนินงาน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5  
พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา
นันทนาการให้กับประชาชนทุกระดับและพัฒนาทักษะ
กีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการก่อสร้างและ
ปรับปรุงสนามกีฬาสถานที่นันทนาการ 
กลยุทธ์ที่ 3 ก่อสร้าง ปรับปรุงสถานท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ 
แหล่งท่องเท่ียวของประชาชน 
กลยุทธ์ที่ 4 ปรับปรุง พัฒนาสถานที่ท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ แหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตรท์ี่ 7  
ส่งเสริม สนับสนุนการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา
ศักยภาพบุคลากร  ประชาชน ด้านการให้
ความรู้เก่ียวกับประชาคมอาเซียน 
กลยุทธ์ที่ 2 การประชาสัมพันธ์เก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6  
ส่งเสริมการรักษาความม่ันคงและเสรมิสร้างสันติ

สุข 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านการ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนและจัดให้มีระบบ
รักษาความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นภายในจังหวัด 
กลยุทธ์ที่ 3 การเสริมสร้างความสามัคคีอันดีต่อกัน
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจของคนในชาติ 
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2.5 ผลการพัฒนาท้องถ่ินท่ีผ่านมา 

การประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เป็นการประเมินผลการนําแผน  
พัฒนาประจําปีไปสู่การปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ซึ่งผลประเมินการดําเนินงานที่ผ่านมาจากจํานวน
โครงการและงบประมาณในแผนการดําเนินงาน  ประจําปี  2557  กับจํานวนโครงการและงบประมาณท่ี
ดําเนินการจริงในปี  2557  ปรากฏผลดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านพัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  มีแนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม
การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน  และสนับสนุนบทบาทของ
สถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน และส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและสถาบันครอบครัว  
พัฒนาคุณภาพเด็ก  สตรี  เยาวชน  คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส  และประชาชนทั่วไป   
  มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนการดําเนินงานประจําปี  2557  จํานวน  315  โครงการ  สามารถ
ดําเนินการจริง  จํานวน  64  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  20.45  โครงการท้ังหมด  เป็นเงินงบประมาณ
ดําเนินการทั้งสิ้น  34,208,354.83  บาท 
  ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน  มีแนวทางพัฒนาเพ่ือดําเนิน
โครงการเก่ียวกับการก่อสร้าง  บํารุงรักษาถนน  ท่อระบายนํ้า  การติดต้ังไฟฟ้า  ก่อสร้างประปา  ก่อสร้าง
สะพาน  และจัดให้มีและพัฒนาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
  มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนการดําเนินงานประจําปี  2557  จํานวน  157  โครงการ  สามารถ
ดําเนินการจริง  จํานวน  24  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  15.29  ของโครงการทั้งหมด  เป็นเงินงบประมาณ
ดําเนินการทั้งสิ้น  59,652,000.00  บาท 

ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีแนวทางการพัฒนา 
เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน  และสนับสนุนการ
จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนการดําเนินงานประจําปี  2557  จํานวน  86  โครงการ  สามารถ
ดําเนินการจริง  จํานวน  8  โครงการ  คิด,เป็นร้อยละ 9.30 ของโครงการทั้งหมด  เป็นเงินงบประมาณ
ดําเนินการทั้งสิ้น  14,004,000.00  บาท 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านพัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  มีแนวทางการพัฒนาเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ  และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 
  มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนการดําเนินงานประจําปี  2557  จํานวน  52  โครงการ  สามารถ
ดําเนินการจริง  จํานวน  4  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  7.69 ของโครงการทั้งหมด  เป็นเงินงบประมาณ
ดําเนินการทั้งสิ้น  181,370.50  บาท   
  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านพัฒนาการกีฬา  สู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว  มีแนวทาง
การพัฒนาเพ่ือส่งเสริม  สนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬา  การออกกําลังกาย  และกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ  
รวมทั้งการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา  ปรับปรุง  พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  แหล่งโบราณสถาน  
แหล่งโบราณวัตถุ 
  มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนการดําเนินงานประจําปี  2557  จํานวน  40  โครงการ  สามารถ
ดําเนินการจริง  จํานวน  10  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  25.00 ของโครงการทั้งหมด  เป็นเงินงบประมาณ
ดําเนินการทั้งสิ้น  19,492,011.20  บาท   
  ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข  มีแนวทางพัฒนาเพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  และจัดให้มีระบบรักษา
ความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัด 
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  มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนการดําเนินงานประจําปี  2557  จํานวน  24  โครงการ  สามารถ
ดําเนินการจริง  จํานวน  2  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  8.33  ของโครงการทั้งหมด  เป็นเงินงบประมาณ
ดําเนินการทั้งสิ้น  8,526,000.00-  บาท 
   ยุทธศาสตร์ที่  7  ด้านส่งเสริมสนับสนุนการนําเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  มีแนวทางพัฒนาเพ่ือ
ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประชาชน ด้านการให้ความรู้เก่ียวกับประชาคมอาเซียน การ
ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับประชาคมอาเซียน 
  มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนการดําเนินงานประจําปี  2557  จํานวน  6  โครงการ  สามารถ
ดําเนินการจริง  จํานวน  0  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  0.00  ของโครงการทั้งหมด  เป็นเงินงบประมาณ
ดําเนินการทั้งสิ้น  0.00.-  บาท 

การดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปี  2557  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
มีโครงการบรรจุไว้ในแผนการดําเนินงานประจําปี  2557  จํานวน  680 โครงการ  ได้ดําเนินการจริง  จํานวน  
112  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  16.47 ของโครงการทั้งหมดที่ได้บรรจุไว้ในแผนการดําเนินงานประจําปี 
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บทที่  3 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถ่ิน 
3.1 แนวคิดในการกําหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   
          3.1.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  11 
     แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  11  เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ช้ีนําทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง  เพ่ือมุ่งสู่
วิสัยทัศน์ระยะยาว  ที่ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องร่วมกันกําหนดเป็นวิสัยทัศน์ปี พ.ศ 2570  ซึ่งกําหนด
ไว้ว่า  “ คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีแห่งความพอเพียง  ยึดมั่นในวัฒนธรรม    
ประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาล  การบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่ทั่วถึง  มีคุณภาพ  สังคมมีความปลอดภัย
และมั่นคง    อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี  เก้ือกูลและเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน  ระบบการผลิตเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมมีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน  อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก  
สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างศักด์ิศรี” 
             วิสัยทัศน์และพันธกิจ  การพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี  ของแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 11  ได้
กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  วัตถุประสงค์และเป้าหมาย  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่มีลําดับความสําคัญ
สูง  ดังน้ี 
        วิสัยทัศน ์
      “ สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ด้วยความเสมอภาค  เป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ” 
         พันธกิจ 
    1)  สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมท่ีมีคุณภาพ  ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต  ได้รับการ
คุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่าง
เสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา  ภายใต้ระบบบริหาร
จัดการภาครัฐที่โปร่งใส  เป็นธรรม 
    2)  พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม  เรียนรู้ตลอดชีวิต  มีทักษะและการดํารงชีวิต
อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง  สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับ
การเปลี่ยนแปลง 
    3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้  ความคิด
สร้างสรรค์  และภูมิปัญญา  สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน  ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  พรอ้มสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
    4)  สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของชุมชน  รวมทั้งภูมิคุ้มกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ 
            วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
      -วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือเสริมสร้างสังคมท่ีเป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 
 2)  เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมท้ังกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์  คุณธรรม  
จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
 3)  เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และย่ังยืน มีความเช่ือมโยงกับ
เครือข่ายการผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาค อาเซียน มีความ
มั่นคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นําไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนตํ่า 



29 
 
 4) เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 
      - เป้าหมายหลัก 
 1)   ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมขึ้น ความเหลื่อมล้ําในสังคม
ลดลง  สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปช่ันไม่ตํ่ากว่า  5.0  คะแนน 
 2)   คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง มีสุขภาวะดีขึ้น   มีคุณธรรม  จริยธรรม  และสถาบัน
ทางสังคมมีความเข้มเข็งมากขึ้น 
 3) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ  ให้มีความสําคัญกับการ
เพ่ิมผลิตภาพรวมไม่ตํ่ากว่าร้อยละ  3.0  ต่อปี  เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศเพ่ิม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ   ให้มีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ  
40.0 
 4)  คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
      - ตัวชี้วัด 
 1) ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข  ดัชนีความสงบสุข สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรที่มี
รายได้สูงสุดร้อยละ 10.0 กับกลุ่มที่มีรายได้น้อยร้อยละ  10.0  สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจน สัดส่วนแรงงาน
นอกระบบที่สามารถเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณ์การคอรัปช่ัน 
 2) จํานวนปีการศึกษาเฉล่ียของคนไทย  ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม  จริยธรรม 
สัดส่วนของประชากรที่เข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จํานวนบุคลากรด้านการวิจัยและ
พัฒนา  อัตราการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ และดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว 
 3) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ผลิตภาพการผลิตรวม อันดับ
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
 4) คุณภาพนํ้าและอากาศ ร้อยละของพื้นที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่ประเทศ และสัดส่วนการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกต่อหัวเปรียบเทียบกับลําดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว 

      - ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
          การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ
และยั่งยืน ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณ์ได้ยากและ
ซับซ้อนมากย่ิงขึ้น  การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  11  ได้กําหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่
เหมาะสม โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือป้องกันปัจจัยเสี่ยง  และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็ง
ควบคู่ไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ    มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมท้ังสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ และความคิด
สร้างสรรค์บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นําไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและ
ย่ังยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  11 มีดังน้ี 
    1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม   ให้ความสําคัญกับ 
 1. การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง 
 2.  การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน  เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก 
และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ 
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 3.  การเสริมสร้างพลังให้ทุกส่วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วนร่วมในเชิง
เศรษฐกิจ สังคม  และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักด์ิศรี   
 4.  การสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์ของสังคม 
และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม     
  2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน  ให้ความสําคัญกับ 
 1. การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม 
 2. การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง   
 3. การส่งเสริมการลดปัจเจกเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม  
  4. การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
 5. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม  
  3) ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน ให้ความสําคัญกับ 
 1. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและย่ังยืน    
 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
 3. การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต 
 4. การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร 
 5. การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน  
 6. การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็ง
ภาคเกษตร 
 7. การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน   
  4) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน ให้ความสําคัญกับ 
 1. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน   
 2. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรม 
 3.  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ  เท่าเทียม  และเป็นธรรม การ
บริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ  
  5) ยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม ให้ความสําคัญกับ 
                1. การพัฒนาความเช่ือมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือใน 
อนุภูมิภาคต่างๆ   
                2. การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค   
                3. การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
                4. การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่สร้างสรรค์ เป็น
ทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหว่างในเวทีโลก       
                5. การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การ
เคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ 
                6. การมีส่วนร่วมอย่างสําคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ป้องกันภัยจากการก่อการ
ร้ายและอาชญากรรม  ยาเสพติด  ภัยพิบัติ  และการแพร่ระบาดของโรคภัย 
                7. การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่
แสวงหากําไร 
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                  8. การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว 
 9. การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชียรวมทั้งเป็นฐาน
ความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค   
 10. การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศต้ังแต่ระดับ
ชุมชนท้องถิ่น   
 6) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน   ให้ความสําคัญกับ 
 1. การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 2. การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่การเป็น
เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนตํ่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
 3. การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิภาค 
เพ่ือให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน   
 4. การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ   
 5. การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเง่ือนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ   
 6. การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เก่ียวข้องกับกรอบความตกลงและพันธกรณี
ด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ   
 7. การควบคุมและลดมลพิษ 
 8. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ     

       การบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  11 สู่การปฏิบัติ 
 การบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  11 สู่ภาคปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพให้ความสําคัญกับ
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยยึดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  11  เป็นกรอบทิศทางหลัก และแปลงสู่การปฏิบัติ
ในระดับต่างๆ ที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม  และกระจายการพัฒนาลงสู่พ้ืนที่ โดยยึดหลักการพัฒนาพ้ืนที่
ภารกิจ และการมีส่วนร่วม ให้จังหวัดเป็นพ้ืนที่ดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา และเป็นจุดเช่ือมโยงการพัฒนา
จากระดับชุมชนสู่ประเทศและประเทศสู่ชุมชน เพ่ิมการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรค์ให้เป็นเคร่ืองมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส่วนทั้งระดับพ้ืนที่ ท้องถิ่น และชุมชนใช้กล
ไกลและเครื่องมือการพัฒนาของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และสื่อมวลชนอย่างบูรณาการให้การ
ขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพด้วยกระบวนการสร้างเครือข่ายหรือคลัสเตอร์ที่ตอบสนองต่อการแก้ปัญหาและการ
พัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่ โดยมีแนวทางสําคัญ  ดังน้ี 
 1) การสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสําคัญและพร้อมเข้าร่วมใน
การผลักดันแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไปสู่การปฏิบัติ  โดยจัดแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน
ตระหนักและยอมรับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  11 สร้างความเข้าใจให้ภาคการเมืองในเป้าประสงค์และแนวทางของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  11  และผลักดันให้ภาคการเมืองนําประเด็นการพัฒนาสําคัญไปผสมผสานในการจัดทํา
นโยบาย รวมทั้งจัดทําคู่มือการแปลงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  11 เผยแพร่ให้ภาคีการพัฒนารับรู้และนําไปปฏิบัติ 
 2) การสร้างความเช่ือมโยงระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11  นโยบายรัฐบาล แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน และแผนระดับอ่ืนๆ โดยกําหนดประเด็นการพัฒนาสําคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ 11 ที่เสนอต่อสาธารณะอย่างชัดเจน บูรณาการประเด็นการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่มีความเช่ือมโยง
กัน และจัดทําเป็นแผนการลงทุนหรือแผนพัฒนาเฉพาะด้านที่ตอบสนองการพัฒนาในหลายมิติเช่ือมโยงแนวคิด
พ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์ ประเด็นพัฒนาสําคัญ และแผนพัฒนาเฉพาะด้านภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เข้ากับ
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นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และแผนระดับต่างๆ จัดทํายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
แบบมีส่วนร่วม โดยบูรณาการสาระสําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  11 และการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้อง
กัน รวมถึงกําหนดแนวทางจัดสรรงบประมาณสนับสนุนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนท้องถิ่นภายใต้
แนวทางการพัฒนาภาคที่เช่ือมโยงกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  11  ตลอดจนผลักดันให้ภาคเอกชนนําประเด็นการ
พัฒนาสําคัญในการพัฒนาฯ ฉบับที่  11 พิจารณาประกอบการจัดทําแผนการลงทุนทางธุรกิจ 
 3) การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนแผนของภาคีการพัฒนาต่างๆ นําการวิจัย
เป็นเคร่ืองมือในการขับเคลื่อนการพัฒนา ปรับปรุงกฎหมายต่างๆ ให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนการพัฒนานํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการสื่อสาร  จัดทําฐานข้อมูลที่ภาคส่วนต่างๆ เข้าถึงและใช้ประโยชน์
ได้ง่าย รวมทั้งสร้างช่องทางให้ประชาสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วมกิจกรรมการพัฒนา 
 4) การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกลรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนฯ ที่ชัดเจน สามารถขับเคลื่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ในระดับประเทศและระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้เช่ือมโยง
คณะกรรมการระดับชาติที่มีอยู่นําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  11  มาเป็นกรอบดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมให้จังหวัด
เป็นจุดประสานการพัฒนาระดับพ้ืนที่  รวมทั้งประสานและผลักดันกลไกลนอกภาครัฐมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
แผนฯ มากขึ้น 
  5) การเสริมสร้างบทบาทของทุกภาคส่วนให้สามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  11  ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ พัฒนาศักยภาพของประชาชนให้มีบทบาทสําคัญในกระบวนการพัฒนา สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนให้พร้อมรองรับกับความเปลี่ยนแปลง เสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกรูปแบบ ผลักดันให้สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เข้าร่วมพัฒนาชุมชนให้มากขึ้น สนับสนุนให้ภาคเอกชนมีบทบาท
นําในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมที่ดี และพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง 
 6) การติดต่อประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  11 โดยติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลสําเร็จ
และผลกระทบของการดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองตามประเด็นการพัฒนายุทธศาสตร์และผลการพัฒนาในภาพรวม 
พัฒนากลไกลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  11 ทั้งการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  11 สู่การปฏิบัติในภาพรวม การติดตามประเมินผลการพัฒนาระดับพ้ืนที่ และการ
ตรวจสอบของภาคประชาชนให้เข้มแข็ง โดยสนับสนุนให้ภาคประชาชนรวมกลุ่มติดตามความก้าวหน้าตรวจสอบ
ความโปร่งใสและความสําเร็จของโครงการต่างๆ ตลอดจนพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เช่ือมโยงเป็นเครือข่ายในทุก
ระดับ ทั้งฐานข้อมูลระดับภาพรวมและระดับพ้ืนที่ 

3.1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
    ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดทําขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดชลบุรี เพ่ือ
ร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบประมาณ 2556 และเป็น
กรอบ ในการจัดทํางบประมาณปี 2557 ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเก่ียวกับภาพรวมของการท างานร่วมกัน
ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 28 ประเด็นหลัก 56 แนวทางการดํา เนินการ รวมทั้งได้มี
การบูรณาการร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม 501  ตึกบัญชาการ  
ทําเนียบรัฐบาล เพ่ือเตรียมความพร้อมของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิม
ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์  โดยหลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) 
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 30 ประเด็นหลัก 79 แนวทางการดําเนินการ เพ่ือเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
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   วิสัยทศัน์  :  “ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีความเสมอภาค  

และเป็นธรรม”  
 

   หลักการของยุทธศาสตร์  :  “ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ เพ่ือความสมดุล  
        และการพัฒนาอย่างย่ังยืน”  

   วัตถุประสงค์  :  1. รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่  
       2. เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)  
        3. ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส)์  
   เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร ์ :  1. การเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม  
               2. การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่  
                3. การลดรายจ่าย  
                4. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน  
   ยุทธศาสตร ์ :   ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 30 ประเด็นหลัก 79 แนวทางการดําเนินการ คือ  
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือหลุดพ้นจาก
ประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย 9 ประเด็นหลัก 33 แนวทางการ     
ดําเนินการ  
       ยุทธศาสตรท์ี่ 2  :  การลดความเหลื่อมล้ํา  (Inclusive Growth) ประกอบด้วย  
8 ประเด็นหลกั 20 แนวทางการดําเนินการ  
       ยุทธศาสตรท์ี่ 3  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth)  
ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลกั 11 แนวทางการดําเนินการ  
      ยุทธศาสตรท์ี่ 4  :  การสรา้งความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ  
(Internal Process) ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 15 แนวทางการดําเนินการ  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง     
  (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย  9  ประเด็นหลัก  33  แนวทาง 
  การดําเนนิการ   

ประเด็นหลัก แนวทางการดําเนนิการ 
1. ด้านเกษตร       1.1 แผนที่การใช้ที่ดิน (Zoning) เพ่ือผลิตสินค้าเกษตร  

1.2 การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารต้ังแต่ต้นนํ้าถึงปลายนํ้า  
2. ด้านอุตสาหกรรม     2.1 แผนที่การใช้ที่ดิน (Zoning) เพ่ืออุตสาหกรรม  

2.2 กําหนดและส่งเสริมอุตสาหกรรมในอนาคต (Bio - plastic, etc.)  
2.3 การเพ่ิมขดีความสามารถให้ SME และ OTOP สู่สากล  
2.4 การนําทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยมาเพ่ิมมูลค่า 

3. การท่องเทีย่วและบริการ      3.1 แผนที่การจัดกลุ่มเมืองทอ่งเที่ยว  
3.2 เพ่ิมขีดความสามารถทางการท่องเที่ยวเข้าสู่รายได้ 2 ล้านล้านบาทต่อปี  
3.3 ไทยเป็นศนูย์กลาง Medical Tourism ของภูมิภาค 

4. โครงสร้างพ้ืนฐาน     4.1 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงสรา้งพ้ืนฐาน  
4.2 การลงทุนการให้บริการและใช้ประโยชน์ ICT  
4.3 การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมเช่ือมโยงในภูมิภาคอาเซียน 

5. พลังงาน     
 

5.1 นโยบายการปรับโครงสร้างการใช้และราคาพลังงานท่ีเหมาะสม  
5.2 การลงทุนเพ่ือความม่ันคงของพลังงานและพลังงานทดแทน 



34 
 

5.3 การเช่ือมโยงแหล่งพลังงานและผลิตพลงังานทางเลือกในอาเซียน 
6. การเช่ือมโยงเศรษฐกิจใน
ภูมิภาค     

6.1 การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนัของสินค้า บริการ และการ
ลงทุนเพ่ือเช่ือมโยงโอกาสจากอาเซียน  
6.2 แก้ไข กฎหมาย กฎระเบียบ รองรับประชาคมอาเซียน  
6.3 ขับเคลื่อนการเช่ือมโยงนิคมอุตสาหกรรมทวาย และ Eastern 
seaboard  
6.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมอืทางเศรษฐกิจกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน 

7. การพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน        

7.1 การปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขัน (100 ดัชนีช้ีวัด)    
7.2 การพัฒนาการสร้าง Brand ประเทศไทย เป็น Modern Thailand

8. การวิจัยและพัฒนา     8.1 ขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายด้าน R & D เป็นร้อยละ 1 ของ GDP  
8.2 Talent Mobility การใช้ประโยชน์จากกําลังคนด้าน S & T  
8.3 การใช้ประโยชน์ Regional Science Parks  
8.4 การขับเคลื่อนข้อริเริ่มกระบ่ีตามกรอบความร่วมมืออาเซียน 

9. การพัฒนาพ้ืนที่และเมืองเพ่ือ
เช่ือมโยงโอกาสจากอาเซียน  
 

9.1 การพัฒนาเมืองหลวง  
9.2 การพัฒนาเมืองเกษตร  
9.3 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม  
9.4 การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว  
9.5 การพัฒนาเมืองบริการสุขภาพ  
9.6 การพัฒนาเมืองบริการศึกษานานาชาติ  
9.7 การพัฒนาเมืองชายแดนเพ่ือการค้าการลงทุน  
9.8 ปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเมืองที่มีศักยภาพ  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  :   การลดความเหลื่อมล้าํ (Inclusive Growth) ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก  
    20 แนวทางการดําเนินการ  

 ประเด็นหลัก แนวทางการดําเนนิการ 
10. การพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา     
 

10.1 ปฏิรูปการศึกษา (คร ูหลักสูตร เทคโนโลยีการดูแลเด็กก่อนวัยเรียน  
และการใช้ ICT ในระบบการศึกษา เช่น แทบ็เล็ตและอินเตอร์เน็ตไร้สาย 
เป็นต้น)  
10.2 พัฒนาภาคการศึกษารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน    
 

11. การยกระดับคุณภาพชีวิต 
และมาตรฐานบริการสาธารณสุข    
 

11.1 การจัดระบบบริการ กําลังพล และงบประมาณ  
11.2 การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
11.3 สร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

12. การจัดสวัสดิการสังคมและ
การดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และ
ผู้ด้อยโอกาส 

12.1 การพัฒนาระบบสวัสดิการ และเพ่ิมศักยภาพและโอกาส ความเท่าเทียม
คุณภาพชีวิต  
12.2 กองทุนสตรี  

13. การสร้างโอกาสและรายได้
แก่วิสาหกิจขนาดกลางและ

13.1 กองทุนต้ังตัวได้  
13.2 กองทุนหมู่บ้าน  



35 
 
ขนาดย่อม (SMEs) และเศรษฐกิจ 
ชุมชน    

13.3 โครงการ SML  
13.4 โครงการรับจํานําสินค้าเกษตร  

14. แรงงาน   14.1 การพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมคุณภาพแรงงาน ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ และพัฒนาทักษะผูป้ระกอบการ  
14.2 การจัดการแรงงานต่างด้าว  
14.3 การพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานในระบบและนอกระบบตาม
กฎหมายอย่างทั่วถึงพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

15. ระบบยุติธรรม เพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ํา 

15.1 การเข้าถงึระบบยุติธรรมของประชาชน  
 

16. การต่อต้านการคอร์รัปช่ัน   
สร้างธรรมาภิบาลและความ
โปร่งใส  

16.1 การรณรงค์และสร้างแนวร่วมในสังคม  
16.2 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลรองรับประชาคมอาเซียน    
 

17. การสร้างองค์ความรู้ 
เรื่องอาเซียน 

17.1 ภาคประชาชน  
17.2 ภาคแรงงานและผู้ประกอบการ  
17.3 บุคลากรภาครัฐ  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  การเติบโตที่เปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth)  ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก  
   1 แนวทางการดําเนินการ  

 ประเด็นหลัก แนวทางการดําเนนิการ 
18. การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ เพ่ือความย่ังยืน     

18.1 พัฒนาตัวอย่างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 10 แห่ง เพ่ือความย่ังยืน  
 

19. การลดการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจก (GHG)        
 

19.1 การประหยัดพลังงาน  
19.2 การปรับกฎระเบียบ (เช่น green building code)  
19.3 ส่งเสริมการดําเนินงาน CSR เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

20 .  น โ ยบ ายก า รคลั ง เ พ่ื อ
สิ่งแวดล้อม     

20.1 ระบบภาษีสิ่งแวดล้อม  
20.2 การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวในภาครัฐ  

2 1 .  การ จั ดกา รท รัพยากร 
ธรรมชา ติ  และการบริ ห า ร
จัดการนํ้า 

21.1 การปลูกป่า  
21.2 การลงทุนด้านการบริหารจัดการนํ้า  
21.3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอาเซียน  

22. การเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศ    

22.1 การป้องกันผลกระทบและปรับตัว (mitigation and adaptation)  
22.2 การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process)   
        ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 15 แนวทางการดําเนินการ  
ประเด็นหลัก แนวทางการดําเนินการ
23.  กรอบแนวทางและการ
ปฏิรูปกฎหมาย  
 

23.1 ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ  
23.2 เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรและองค์กรด้านยุติธรรม  
23.3 ปรับปรุงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เป็นข้อจํากัดต่อการพัฒนาประเทศ  

24. การปรับโครงสร้างระบบ
ราชการ    
 

24.1 เพ่ิมประสิทธิภาพองค์กรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการท างานของ
ภาครัฐด้วยการสร้างความพร้อมในการบริหารการจัดการแบบบูรณาการ   
โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง  
24.2 ป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปช่ัน  
24.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยระบบ E - Service  

25. การพัฒนากําลังคนภาครัฐ    
 

25.1 บริหารกําลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่มีในปัจจุบัน และ
เตรียมพร้อมสําหรับอนาคต  
25.2 พัฒนาทักษะและศักยภาพของกําลังคนภาครัฐ และเตรียมความ
พร้อมบุคลากรภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน  

26. การปรับโครงสร้างภาษี  
 

26.1 ปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้ และ  
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  

27. การจัดสรรงบประมาณ   27.1 พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณให้สามารถสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล  

 28. การพัฒนาสินทรัพย์ราชการ
ที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์
สูงสุด     

28.1 สํารวจสนิทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งาน  
28.2 บริหารจัดการสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
 

29. การแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
เสริมสร้างความมั่นคงในอาเซียน 

29.1 ประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและส่งเสริมการพัฒนา 
ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ภายใต้กรอบนโยบายความมั่นคง
แห่งชาติ 2555 - 2559  
29.2 การเสริมสร้างความมั่นคงของประชาคมอาเซียน  

30. การปฏิรูปการเมือง        30.1 กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  
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3.1.3 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
  การเข้าบริหารราชการแผ่นดินในครั้งน้ีแม้จะเป็นการใช้อํานาจ และทําหน้าที่ตามกฎหมายดังที่
รัฐบาลก่อนๆ เคยปฏิบัติมา แต่ก็มีเง่ือนไขและเง่ือนเวลาบางประการ อันทําให้ รัฐบาลน้ีแตกต่างจากรัฐบาลอ่ืนๆ    
อยู่บ้างในด้านเง่ือนไข รัฐบาลน้ีเข้ามาสืบทอดงานและสานต่อภารกิจจากการที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ได้เคยกําหนดแนวทางการแก้ปัญหาของประเทศไว้ก่อนแล้วเป็น 3 ระยะ ต้ังแต่เมื่อเข้าควบคุมอํานาจการ
ปกครองประเทศเมื่อวันที่  22  พฤษภาคม  2557 
  ในระยะแรกได้มุ่งระงับยับย้ังความแตกแยก ยุติการใช้กําลังและอาวุธสงครามก่อความรุนแรง 
แก้ไขผลกระทบจากการที่รัฐบาลและรัฐสภาก่อนหน้าน้ันอยู่ในสภาพที่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกตินานกว่า 6 
เดือน ตลอดจนได้เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของประชาชน และมุ่งนําความสุข ความสงบ 
กลับคืนสู่ประเทศเป็นเรื่องเร่งด่วนสําคัญ ซึ่งก็ทําได้ผลสําเร็จไปแล้วในระดับหน่ึง หลังจากน้ันเพียง 2 เดือนก็ได้
เข้าสู่ระยะที่สองด้วยการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราว การจัดต้ังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ การเสนอร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติจนกระทั่งถึงการ
จัดต้ังคณะรัฐมนตรีชุดน้ี หลังจากน้ันคณะรักษาความสงบแห่งชาติก็ได้เริ่มลดบทบาทและภารกิจลงมาอยู่ใน
ระดับการเป็นที่ปรึกษาและทํางานร่วมกับคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาหรือแก้ไขปัญหาอันเก่ียวกับความสงบ
เรียบร้อยหรือความม่ันคงของชาติ ส่วนที่จะตามมาในเร็ววันคือ การจัดต้ังสภาปฏิรูปแห่งชาติและ
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเพ่ือออกแบบวางรากฐานทางการเมืองเศรษฐกิจ และสังคม อันมั่นคงแก่
ประเทศก่อนจะส่งผ่านไปสู่ระยะที่สาม คือ การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวรและการจัดการเลือกต้ังทั่วไป 
เง่ือนไขดังกล่าวน้ีเป็นพันธกิจที่รัฐบาลจะยังคงยึดมั่นและดําเนินการต่อไป 
  ขณะเดียวกันรัฐบาลก็ตระหนักด้วยว่า แม้ความเร่งด่วนและความรุนแรงของปัญหาท่ีรอการ
แก้ไขเยียวยาจะมีมากเพราะสะสมทับทวีและค้างคามานานหลายปี เมื่อเทียบกับช่วงเวลาน้ีซึ่งเหตุการณ์ยังไม่
ปกติเรียบร้อยเสียทีเดียว และเทียบกับกรอบเวลาทํางานอันสั้น ทั้งประชาคมโลกก็กําลังเฝ้ามองการเปลี่ยนแปลง
ของประเทศไทยด้วยความห่วงใย แต่รัฐบาลจะไม่ถือว่าเง่ือนไขและเง่ือนเวลาดังกล่าวเป็นจุดอ่อนหรือข้อจ้ากัด 
กลับจะเป็นความท้าทายให้ต้องเร่งคิด เร่งทําเพราะการคืนความสงบสุขแก่ประชาชนน้ัน ย่ิงทําก่อน ทําจริงจัง 
และทําทันที จนบังเกิดผลสัมฤทธ์ิเร็วที่สุดและย่ังยืนเท่าใด ย่ิงเป็นผลดีต่อประชาชนและประเทศชาติเร็วเท่าน้ัน 
การที่รัฐบาลน้ีไม่ได้จัดต้ังขึ้นจากพรรคการเมือง จึงไม่มีนโยบายของพรรคที่ใช้หาเสียงหรือหวังคะแนนประชา
นิยมมาเป็นฐานทางการเมือง ทุกท่านจึงไม่ต้องวิตกว่าจะมีการนําประเทศเข้าไปผูกพันจนเสียวินัยการคลังหรือ
เกิดภาระอนาคต และด้วยความที่มีความเป็นเอกภาพทางนโยบาย จึงไม่ต้องวิตกว่าการทํางานในแต่ละกระทรวง
จะไม่บูรณาการสอดคล้องหรือพายเรือคนละที สิ่งเหล่าน้ีน่าจะเป็นพลังอํานาจหรือเก้ือหนุนให้รัฐบาลทํางานยาก
ในเวลาสั้นได้อย่างราบร่ืน ซึ่งกระผมในฐานะหัวหน้ารัฐบาลจะกํากับดูแลอย่างใกล้ชิดมิให้การทํางานของรัฐบาล
กลายเป็นภาระของประเทศเป็นอันขาด 
  โดยท่ีมาตรา 19 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันได้กําหนดหน้าที่ของ
รัฐบาลไว้ 3 ประการเป็นครั้งแรก คือ การบริหารราชการแผ่นดิน การดําเนินการให้มีการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ 
และการส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติประหน่ึงจะส่งสัญญาณว่ามิได้ประสงค์ให้
รัฐบาลอยู่ประคับประคองสถานการณ์ไปวัน ๆ เพียงเพ่ือรอการเลือกต้ังทั่วไปเท่าน้ัน หากแต่ยังต้องดําเนินการ
เรื่องอ่ืน ๆ อันจําเป็นและขจัดปัญหาเร่งด่วนเพ่ือนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สังคมปรารถนาอีกด้วย รัฐบาลจึงขอ
กําหนดนโยบายให้สอดคล้องกับหน้าที่ทั้ง 3 ประการดังกล่าว 
  ในด้านการบริหารราชการแผ่นดินอันเป็นหน้าที่หลักของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยรัฐบาลมีนโยบาย
ในเรื่องต่าง ๆ จําแนกเป็น 11 ด้าน ซึ่งรัฐบาลได้นํายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่าด้วยการเข้าใจ เข้าถึง และ
พัฒนาตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักสําคัญ ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
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พอเพียงซึ่งทรงเน้นความพอดีพอควรแก่ฐานะ ความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ้มกันมาเป็นแนวคิดใช้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 แนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและความต้องการของ
ประชาชนซึ่งแสดงออกมาโดยตลอดและน่าจะชัดเจนขึ้นในช่วงเวลาแห่งการออกแบบการปฏิรูปประเทศเป็นแนว
ทางการกําหนดนโยบาย โดยคํานึงถึงปัญหาของประเทศที่เราทุกคนรู้อยู่แก่ใจ คํานึงถึงเง่ือนไขเง่ือนเวลาดังกล่าว
ข้างต้น คํานึงถึงความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้า ได้แก่ การที่ประเทศต้องเร่งฟ้ืนตัวจากความบอบชํ้าทางเศรษฐกิจ 
ความหวาดระแวงทางสังคมจนกลายเป็นความขัดแย้งทางการเมือง การทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐจน
กลายเป็นสิ่งที่ผู้คนอิดหนาระอาใจและเข็ดขยาดและการเคลื่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ต้องมีความ
พร้อมไม่ให้ใครอ่ืนมองว่าเราเป็นตัวปัญหาของประชาคม 
  ข้อสําคัญคือ นโยบายทุกด้านที่จะแถลงต่อไปนี้ต้องการสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรการ
ปกครองทุกระดับต้ังแต่ท้องถิ่นจนถึงประเทศ ต้องการเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ย่ังยืนครอบคลุมปัญหาทั้ง
ระยะเฉพาะหน้าที่ต้องทําทันที ระยะกลางที่จะทําต่อไปหรือต้องรอการใช้บังคับกฎหมาย และระยะยาวซึ่งแม้จะ
ไม่เห็นผลสําเร็จในเวลาอันใกล้ แต่รัฐบาลน้ีเห็นควรต้องวางรากฐานเพ่ือให้รัฐบาลข้างหน้าเข้ามาพิจารณารับช่วง
ได้อย่างต่อเน่ือง และประการสําคัญคือ ต้องการให้ประชาชนเกิดความชัดเจน รู้ล่วงหน้าว่าประเทศของเราจะ
ก้าวไปทางไหน จะมีอะไรเกิดหรือไม่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้เพ่ือจะได้เตรียมตัวได้ถูกต้อง ลําพังความไม่รู้น้ันเป็น
อวิชชาอยู่แล้วแต่ความไม่รู้แม้แต่ในเรื่องใกล้ตัวทั้งที่เราเป็นเจ้าของประเทศ เจ้าของอธิปไตย เจ้าของภาษีอากร
และบางคร้ังยังเป็นเจ้าของทรัพย์สินอีกด้วย หากไม่ทราบแม้แต่ว่าผังเมืองใหม่ครอบคลุมถึงบริเวณใดและเพียงใด 
บ้านเรือนของเราจะถูกเวนคืนหรือไม่ ที่ดินของเราจะถูกจัดอยู่ในเขตพ้ืนที่สีใดมีข้อจ้ากัดการใช้ประโยชน์อย่างไร 
ถนนหนทางจะสร้างทางไหน เหตุใดระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา จึงไม่สามารถบูรณาการการทํางาน
ให้เสร็จในคราวเดียว เรื่องน้ีรัฐจะยังส่งเสริมหรือยุติการส่งเสริมกันแน่ ประเทศไทยจะเป็นสังคมเกษตรกรรมหรือ
อุตสาหกรรม การไม่มีคําตอบในปัญหาเหล่าน้ีย่อมเป็นความทุกข์ของประชาชนที่เก่ียวข้องซึ่งรัฐบาลต้องการให้
นโยบายและแผนปฏิบัติราชการของแต่ละหน่วยงานที่จะทําต่อไปมีคําตอบเป็นด้าน ๆ ไปดังน้ี 
  3.1.3.1 การปกป้องและเชิดชูสถาบนัพระมหากษัตริย์ 
  สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตาม
ประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่สําคัญย่ิงยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันน้ีไว้ด้วยความ
จงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยา 
และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์
ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติโดยไม่คํานึงถึงความรู้สํานึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจํานวนมาก 
ตลอดจนเผยแพร่ 
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ทั้ง
จะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงาน
ทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถนําหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและ
การพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และ
เกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด 
   3.1.3.2 การรักษาความมัน่คงของรัฐและการต่างประเทศ 
   1) ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความสําคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดนการสร้างความมั่นคงทางทะเล การแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน และการเสริมสร้างศักยภาพในการ
ปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียนโดยเน้นความร่วมมือเพ่ือป้องกันแก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ และการแก้ไข
ปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไกทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคม
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เศรษฐกิจอาเซียนและการบริหารจัดการพ้ืนที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษตามแนวชายแดน โดยใช้ระบบเฝ้าตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย กําหนดให้ปัญหายาเสพติด การค้าอาวุธ 
การค้ามนุษย์ การกระทําอันเป็นโจรสลัด การก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่
ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและจัดการปัญหาอ่ืน ๆ ที่เช่ือมโยงต่อเน่ืองให้
เบ็ดเสร็จ เช่น ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลการปรับปรุงระบบการเข้าเมือง การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว 
เป็นต้น 
  2) เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนํายุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง 
และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ 
สร้างความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวย
โอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อน เพ่ือซ้ําเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง ทั้ง
จะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ 
  3) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย มีความ
พร้อมในการรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบ ส่งเสริมและพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือ
นําไปสู่การพ่ึงพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์สามารถบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับ
ภาคเอกชนในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้ พร้อมทั้งนําศักยภาพของกองทัพในยามปกติมาสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาความม่ันคงภายใน
โดยมุ่งระดมสรรพกําลังจากทุกภาคส่วนทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค และนานาชาติ โดยเฉพาะอาเซียน
และประชาคมโลก ให้สามารถดําเนินงานร่วมกันเป็นเครือข่ายได้ 
  4) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่านโยบายการต่างประเทศเป็น
ส่วนประกอบสําคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าในด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
หรือสังคม โดยจะนํากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา 
วัฒนธรรม การค้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น 
  3.1.3.3 การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
  ความเหลื่อมล้ําในสังคมเป็นอีกสาเหตุหน่ึงของปัญหาความขัดแย้งและความเดือดร้อนทั้งหลาย
ของประชาชน จึงมีนโยบายที่จะดําเนินการดังน้ี 
  1) ในระยะเฉพาะหน้าจะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่
ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน 
โดยให้แรงงานท้ังระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน ทั้ง
จะเช่ือมโยงข้อมูลและการดําเนินการระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของพ้ืนที่
และของประเทศโดยรวม นอกจากน้ีจะส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบที่ถูกกฎหมายมากขึ้น 
  2) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อ
แรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทานโดยการปรับปรุงกฎหมาย
ข้อบังคับที่จําเป็นและเพ่ิมความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ 
  3.) ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการ
ชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความย่ังยืนมากย่ิงขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรมและการ
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สงเคราะห์ผู้ยากไร้ตามอัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ จัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก 
  4) เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานหรือกิจกรรมที่
เหมาะสม เพ่ือสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคม ในอนาคตโดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน สถานพักฟ้ืน 
และโรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงิน
การคลังสําหรับการดูแลผู้สูงอายุ 
  5) เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมท่ีมีความหลากหลายเน่ืองจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย
สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน
อาเซียน 
  6) จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้
ประกาศไว้แล้ว 
  7) แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทํากินของเกษตรกรและการรุกล้าํเขตป่าสงวนโดยการกระจายสิทธิการ
ถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพ้ืนทีท่ี่ไม่ได้รุกล้ํา และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่มิใช่
เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมสํารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตทีดิ่นทับซ้อนและแนวเขต
พ้ืนที่ป่าที่ไม่ชัดเจน อันก่อให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ 
  3.1.3.4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  รัฐบาลจะนําการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็น
ไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กันดังน้ี 
  1) จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ 
ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการ
เรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนากําลังคนให้เป็นที่ต้องการ
เหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 
  2) ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้อง
กับความจําเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการกู้ยืมเงินเพ่ือ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มี
คูปองการศึกษาเป็นแนวทางหน่ึง 
  3) ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปมี
โอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจายอํานาจการ
บริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและความ
พร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น 
  4) พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่
ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตร
ให้เช่ือมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้าน
ความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหาการรับฟังความเห็นผู้อ่ืน การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็น
พลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เก่ียวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 
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  5) ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสร้างแรงงานที่มีทักษะ
โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เช่ือมโยงกับมาตรฐาน
วิชาชีพ 
  6) พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้น
ครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเคร่ืองมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน
เพ่ือเป็นเคร่ืองมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเป็นสําคัญ 
  7) ทะนุบํารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามี
บทบาทสําคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและความปรองดอง
สมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างย่ังยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม 
  8) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือการเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความ
เป็นไทย นําไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ 
ตลอดจนเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 
  9) สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและวัฒนธรรม
สากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพ่ือเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคม
อาเซียนและเพ่ือการเป็นส่วนหน่ึงของประชาคมโลก 
  10) ปลูกฝังค่านิยมและจิตสํานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพื่อเปิดพ้ืนที่
สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
 

  3.1.3.5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน   
  รัฐบาลจะวางรากฐาน พัฒนา และเสริมความเข้มแข็งให้แก่การให้บริการด้านสาธารณสุขและ
สุขภาพของประชาชนโดยเน้นความท่ัวถึง ความมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ดังน้ี 
  1) วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพ
โดยไม่มีความเหลื่อมล้ําของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบหลักประกัน
สุขภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
  2) พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษา สร้าง
กลไกการจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลางปรับระบบการจ้างงาน การกระจาย
บุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่นและให้ภาคเอกชนสามารถมีส่วนร่วมในการจ้าง
บุคลากรเพ่ือจัดบริการสาธารณสุขโดย รัฐเป็นผู้กํากับดูแล สนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการ
พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยส่งเสริมการร่วมลงทุนและการใช้ทรัพยากรและบุคลากร
ร่วมกันโดยมีข้อตกลงที่รัดกุมและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 
  3) เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ํา 
โดยมีเครือข่ายหน่วยเฝ้าระวัง หน่วยตรวจวินิจฉัยโรค และหน่วยที่สามารถตัดสินใจเชิงนโยบายในการสกัดก้ัน
การแพร่กระจายได้อย่างทันท่วงที 
  4) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันนําไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต 
โดยการร่วมมือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในการตรวจจับเพ่ือป้องกัน การรายงานและการดูแลผู้บาดเจ็บ 



42 
 
  5) ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนให้มีนํ้าใจ
นักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้งพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพสามารถ
แข่งขันในระดับนานาชาติจนสร้างช่ือเสียงแก่ประเทศชาติ 
  6) ประสานการทํางานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาการต้ังครรภ์
ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญการปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ โดยจัดให้มี
มาตรการและกฎหมายที่รัดกุม เหมาะสมกับประเด็นที่เป็นปัญหาใหม่ของสังคม 
  7) พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข โดยจัดให้มี
บุคลากรและเครื่องมือที่ทันสมัย และให้มีความร่วมมือทั้งระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและหน่วยงาน
ต่างประเทศ โดยเฉพาะในการป้องกันและรักษาโรคที่มีความสําคัญ 
  3.1.3.6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  ความไม่สงบทางการเมืองที่ดําเนินมานานกว่า 6 เดือนจนถึงกลางปีน้ี มีผลให้เศรษฐกิจชะลอตัว
ลงอย่างมาก แม้คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ดําเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจจนเริ่มฟ้ืนตัวแล้ว แต่ก็ยังไม่อาจ
ขยายตัวเต็มตามศักยภาพ นอกจากน้ันระบบเศรษฐกิจของไทยยังมีจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงหลายเรื่อง 
เพ่ือที่จะสร้างพ้ืนฐานเศรษฐกิจให้สามารถขยายตัวได้อย่างต่อเน่ืองและมั่นคง ต้ังแต่การจัดเก็บภาษีซึ่งยังไม่
เพียงพอต่อการบริหารและพัฒนาประเทศอย่างเต็มศักยภาพ ปัญหาหน้ีภาครัฐ การใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือย 
ตลอดจนปัญหาการใช้นํ้าในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งขาดแคลนเป็นประจําในฤดูแล้งในขณะที่มีนํ้า
ท่วมบ่อยคร้ังในฤดูฝน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ รัฐบาลจะดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น 
3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการทันที ระยะต่อไปที่ต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานที่ค้างคาอยู่ และระยะยาว
ที่ต้องวางรากฐานเพ่ือความเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง ดังน้ี 
  1) ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้น
กําหนดภายในสิ้นปีน้ี และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้
จัดทําไว้ โดยติดตามให้มีการเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวต้ังแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น รวมทั้งจะดูแลไม่ให้มี
การใช้จ่ายที่สูญเปล่า เพ่ือช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค 
  2) สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดทําไว้ 
โดยนํ้าหลักการสําคัญของการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ให้ความสําคัญใน
การบูรณาการงบประมาณและความพร้อมในการดําเนินงานรวมท้ังนําแหล่งเงินอ่ืนมาประกอบการพิจารณาด้วย 
เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมประหยัด ไม่ซ้ําซ้อน และมีประสิทธิภาพ ทบทวนภารกิจที่มี
ลักษณะไม่ย่ังยืนหรือสร้างภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจําเป็น และแสดงรายการลงทุนในระดับ
จังหวัดเพ่ือแสดงความโปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่ไปกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจ่าย
งบประมาณต้ังแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น เพ่ือช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค โดยจะจัดให้มี
ระบบและกลไกในการติดตามตรวจสอบไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า 
  3) กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพซึ่งนักลงทุนย่ืนขอ
อนุมัติส่งเสริมการลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และนําโครงการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานประเภทที่มี
ผลตอบแทนดี เช่น โครงการขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครมาจัดทําเป็นโครงการลงทุนร่วมกับเอกชน ซึ่งจะ
ช่วยสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดีทั้งในวงการก่อสร้าง วงการอสังหาริมทรัพย์ และตลาดการเงิน 
  4) ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การลดต้นทุนการผลิต การ
ช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยตลอดจนถึงการใช้กลไกตลาดดูแล
ราคาสินค้าเกษตรประเภทที่ราคาตํ่าผิดปกติให้สูงขึ้นตามสมควร 
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  5) ลดอุปสรรคในการส่งออกเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว เช่น ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรอง
มาตรฐานสินค้าและมาตรฐานการผลิตระดับไร่นา เป็นต้น ให้สะดวกรวดเร็วขึ้นตลอดจนลดข้ันตอนของ
กระบวนการด้านธุรการและเอกสารอ่ืน ๆ ที่จะช่วยให้ระบบการส่งสินค้าเร็วขึ้น พร้อมทั้งแสวงหาตลาดที่มี
ศักยภาพเพ่ือขยายฐานการส่งออกซึ่งครอบคลุมถึงการค้าชายแดนที่มีความสําคัญมากขึ้น 
  6) ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลด
ผลกระทบจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพ้ืนที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกที่จะทําได้ และสร้าง
สิ่งจูงใจและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เก้ือกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่ง
ท่องเที่ยวอันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ่มได้  เช่น กลุ่มธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และสุขภาพ เช่น นํ้าพุร้อนธรรมชาติ ทั้งจะให้เช่ือมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน 
รวมท้ังพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในประเทศทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเท่ียวใหม่ โดยเน้นการให้
ความรู้และเพ่ิมมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การควบคุมสินค้าและบริการให้มีคุณภาพราคาเป็น
ธรรม ตลอดจนการอํานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยว 
   7) ในระยะต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกันเพ่ือที่จะสนับสนุนการ
ฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม 
   8) แก้ปัญหาน้ําท่วมในฤดูฝนทั้งที่ท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพื้นที่และปัญหาขาด
แคลนนํ้าในบางพ้ืนที่และบางฤดูกาล ซึ่งนําความเสียหายและทุกข์ร้อนมาให้แก่เกษตรกร โดยระดมความคิดเพ่ือ
หาทางป้องกันไม่ให้เกิดนํ้าท่วมรุนแรงดังเช่นเหตุการณ์นํ้าท่วมในปี 2554 และหาวิธีที่จะแก้ปัญหาน้ําท่วมเฉพาะ
พ้ืนที่ให้ลดลงโดยเร็ว ไม่กระทบต่อพืชผลส่วนภาวะภัยแล้งจนเกิดการขาดแคลนนํ้าเพ่ือการเกษตรน้ัน รัฐบาลจะ
เร่งดําเนินการจัดสร้างแหล่งนํ้าขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุมทั่วพ้ืนที่เพาะปลูกให้มากที่สุด ซึ่งจะสามารถทําได้
ในเวลาประมาณ 1 ปี 
    9) ปฏิรูปโครงสร้างราคาเช้ือเพลิงประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาระภาษีที่
เหมาะสมระหว่างนํ้ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศและให้
ผู้บริโภคระมัดระวังที่จะไม่ใช้อย่างฟุ่มเฟือย รวมถึงดําเนินการให้มีการสํารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติและ
น้ํามันดิบรอบใหม่ทั้งในทะเลและบนบก และดําเนินการให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐและ
เอกชน ทั้งจากการใช้ฟอสซิลเป็นเช้ือเพลิง และจากพลังงานทดแทนทุกชนิด ด้วยวิธีการที่เปิดเผย โปร่งใส เป็น
ธรรม และเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม พร้อมกับร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 
  10) ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บได้อย่างครบถ้วน โดยปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้คง
อัตราภาษีเงินได้ไว้ในระดับปัจจุบัน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แต่ปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีทางด้าน
การค้าและขยายฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ ซึ่งจะเก็บจากทรัพย์สิน เช่น ภาษีมรดก ภาษีจากที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง โดยให้มีผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยให้น้อยที่สุด รวมท้ังปรับปรุงการลดหย่อนภาษีเงินได้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้มีรายได้น้อย และยกเลิกการยกเว้นภาษีประเภทที่เอ้ือประโยชน์เฉพาะผู้ที่มีฐานะการเงินดี เพ่ือให้
เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น 
  11) บริหารจัดการหน้ีภาครัฐที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งมีจํานวนสูงมากกว่า 700,000 
ล้านบาท และเป็นภาระงบประมาณใน 5 ปีข้างหน้า อันจะทําให้เหลืองบประมาณเพ่ือการลงทุนพัฒนาประเทศ
น้อยลง โดยประมวลหน้ีเหล่าน้ีให้ครบถ้วน หาแหล่งเงินระยะยาวมาสะสางหน้ีทั้งหมด และยืดระยะเวลาชําระ
คืนให้นานที่สุดเพ่ือลดภาระของงบประมาณในอนาคต 
  12) ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งและคมนาคม  ด้านคมนาคมทางบก
โดยเริ่มโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและรถไฟฟ้าเช่ือมกรุงเทพมหานครกับเมืองบริวาร
เพ่ิมเติม  เพ่ือลดเวลาในการเดินทางของประชาชน และเพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพ่ือต้ังฐานให้รัฐบาลต่อไป
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ทําต่อได้ทันที ด้านคมนาคมทางอากาศโดยปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง 
และท่าอากาศยานสากลในภูมิภาคส่งเสริมการใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานในภูมิภาค เพ่ือให้สามารถรองรับ
ปริมาณการจราจรทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมการ
บินของประเทศการซ่อมบํารุงอากาศยาน และการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งทางอากาศให้มี
คุณภาพได้มาตรฐานในระดับสากล รวมทั้งการใช้ท่าอากาศยานในภูมิภาคเสริมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่า
อากาศยานดอนเมือง เช่น       ท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นต้น และด้านการคมนาคมทางนํ้าโดยพัฒนาการขนส่ง
สินค้าทางลํานํ้า และชายฝั่งทะเล เพ่ือลดต้นทุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศเริ่มจากการเร่งรัดพัฒนาท่าเทียบเรือ
ชายฝั่งที่ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน ตลอดจนผลักดันให้ท่าเรือในลํานํ้าเจ้าพระยา 
และป่าสักมีการใช้ประโยชน์ในการขนส่งสินค้าภายในประเทศและเช่ือมโยงกับท่าเรือแหลมฉบัง รวมท้ังการขุด
ลอกร่องนํ้าลึก 
  13) ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งที่มีการแยกบทบาทและภารกิจของ
หน่วยงานระดับนโยบาย หน่วยงานกํากับดูแล และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดต้ังหน่วยงานกํากับดูแลระบบ
ราง เพ่ือทําหน้าที่กําหนดมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัยโครงสร้างอัตราค่าบริการที่เป็นธรรม การ
ลงทุน การบํารุงรักษา และการบริหารจัดการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางให้เป็นโครงข่ายหลักของ
ประเทศ รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับสาขาขนส่งและการประกอบกิจการโลจิ
สติกส์ให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และมีความชัดเจนในทางปฏิบัติ รวมทั้งสนับสนุนให้
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในภาคขนส่งเพ่ิมขึ้น 
  14) พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ โดยจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนารัฐวิสาหกิจที่ชัดเจนพร้อมทั้งกําหนดเป้าหมายและมาตรการที่จะ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูกิจการของรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาด้านการเงินและการดําเนินงานให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
ตลอดจนพิจารณาความจําเป็นในการคงบทบาทการเป็นรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจเป็นเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพของรัฐในการพัฒนาประเทศและพัฒนากลไกการกํากับ
ดูแลรัฐวิสาหกิจที่เข้มแข็ง เพ่ือให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม คํานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศส่วนรวม คุ้มครอง
ผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถให้บริการประชาชนได้ตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ รวมทั้งมีการ
บริหารจัดการหน้ีทั้งในส่วนที่รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจรับภาระอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพเพ่ือลดภาระ
ทางการคลัง 
  15) ในด้านเกษตรกรรม ดําเนินการใน 2 เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้า
เกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การแบ่งเขตเพ่ือปลูกพืชผลแต่ละชนิด และการ
สนับสนุนให้สหกรณ์ของกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มบทบาทในฐานะผู้ซื้อพืชผลจนถึงการแปรรูปและ
การส่งออกได้แล้วแต่กรณี เพ่ือให้สหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่อีกรายหนึ่ง ซึ่งจะช่วยคานอํานาจ
ของกลุ่มพ่อค้าเอกชนที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีความสมดุลมากขึ้น 
  16) ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของ
ประเทศ เช่น ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ต้ังแต่ต้นนํ้าจนถึงปลายนํ้า โดยการพัฒนาวัตถุดิบ
และกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่อาหารไทยบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา ส่งเสริมการวิจัยเกษตรแปรรูป 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรและแก้ไขปัญหาที่สําคัญของประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้น
สูง ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์ และส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเทคโนโลยีขั้นสูง
เพ่ือปรับกระบวนการผลิตสู่ระบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ 
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   17) เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง 
สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพ่ิมองค์ความรู้ในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ
ผลิต ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร ปรับโครงสร้างกลไกการสนับสนุนและ
การขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นระบบ และมีเอกภาพที่ชัดเจนทั้งในด้านการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนและบริการทางการเงินและการลงทุนสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการ การตลาดและโอกาสในการลงทุนในต่างประเทศ 
  18) ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่าง
จริงจัง ซึ่งจะทําให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ซึ่งหมายรวมถึง
การผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง ทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สื่อสารดิจิทัล 
อุปกรณ์โทรคมนาคมดิจิทัล และการใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอ่ืน ๆ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิง ภาคสื่อสารและบันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและการ
พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงให้ดูแลและผลักดัน
งานสําคัญของประเทศชาติในเรื่องน้ี และจะจัดให้มีคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือขับเคลื่อนเรื่องน้ีอย่างจริงจัง 
  3.1.3.7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
  การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งจะมีผลใช้บังคับอย่างเต็มที่ ณ สิ้นปี 2558 จะ
เกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยเป็นอย่างมาก หากประเทศไทยเตรียมการในเรื่องต่าง ๆ ให้พร้อม การเร่ง
ดําเนินการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องความเช่ือมโยงด้านระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ ด้านกฎระเบียบ การ
อํานวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด่านชายแดนและการเตรียมการด้านทรัพยากรมนุษย์ จะส่งเสริม
บทบาทและการใช้โอกาสของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตประชาชนชาวไทยร่วมกับประชาชนอาเซียน 
  1) เร่งส่งเสริมความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียนและขยาย
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโทรคมนาคมท่ี
เช่ือมโยงระหว่างกันของอาเซียน ระบบการออกใบรับรอง /ใบอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การทําธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันในอาเซียน รวมทั้งการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากความตกลงทางการค้าการลงทุน
ภายใต้กรอบความร่วมมือในระดับทวิภาคีและพหุภาคีที่มีผลใช้บังคับแล้ว เร่งขยายการจัดทําข้อตกลงการยอมรับ
ร่วมกันของสินค้าด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโดยให้ความสําคัญต่อสินค้าที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูง
โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภค รวมถึงการปรับกฎเกณฑ์การค้าและระบบพิธีการศุลกากรให้สะดวก ลด
ขั้นตอนต่าง ๆ หรือยกเลิกขั้นตอนบางเรื่อง และปรับระบบภาษีและการอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ เพ่ือดึงดูดให้มี
การต้ังสํานักงานปฏิบัติการประจําภูมิภาคท่ีกรุงเทพมหานคร เพ่ือพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทาง
ธุรกิจ การค้า การลงทุนของภูมิภาคได้ในที่สุด 
  2) พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคล้องกับข้อตกลงใน
การเคล่ือนย้ายในด้านสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ที่เปิดเสรีมากขึ้น 
โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยให้สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสามารถดําเนินธุรกิจ
ร่วมกับผู้ประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือนําไปสู่ความเช่ือมโยงกับห่วงโซ่อุปทานตลาดโลกได้ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิง ฐานการผลิตสินค้าหลายชนิดและธุรกิจเก่ียวเน่ืองที่ประเทศไทยได้เข้าไปลงทุนขยายฐานการ
ผลิตในประเทศอ่ืนในอาเซียนมาเป็นเวลานานแล้ว ตลอดจนกลุ่มการผลิตที่ผู้ประกอบการของไทยเตรียมที่จะ
ขยายฐานการผลิตเพ่ิมเติมอีกหลายชนิด ซึ่งช่วยให้ประเทศไทยมีฐานการผลิตสินค้าคุณภาพหลากหลาย เพ่ือขาย
ในตลาดต่าง ๆ ได้มากขึ้น ทั้งในอาเซียนและในตลาดโลก และเป็นการช่วยเหลือประเทศเพ่ือนบ้านใน
กระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม 
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  3) พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งแรงงาน
วิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ โดยการเร่งรัดและขยายผลการใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติโดยคํานึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานวิชาชีพใน 8 กลุ่มที่มี
ข้อตกลงการเปิดเสรีในอาเซียนควบคู่ไปกับการวางแผนด้านการผลิตให้เพียงพอ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น การส่งเสริมการพัฒนาระบบการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานเพ่ือใช้ในการประเมินค่าจ้างแรงงาน 
  4) เร่งพัฒนาความเช่ือมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาค
อาเซียน โดยเร่งขับเคล่ือนการดําเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่ม   
แม่นํ้าโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) แผนความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอลสําหรับความ
ร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บทความเช่ือมโยงในอาเซียนซึ่งจะช่วย
สนับสนุนให้ความเช่ือมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ในอาเซียนสัมฤทธิผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
  5) ต่อเช่ือมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูป
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทั้งภายในประเทศและเช่ือมโยงกับอาเซียน เพ่ือยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการรายย่อยสู่
ตลาดที่กว้างขวางย่ิงขึ้นทั้งในประเทศและระหว่างประเทศและขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแก่
พ้ืนที่ต่าง ๆ ภายในประเทศด้วย 
  6) พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเร่ิมจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายการ
คมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพ่ือรองรับการเช่ือมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนข้าม
แดน โดยปรับปรุงโครงข่ายระบบถนน พัฒนาระบบ NationalSingle Window (NSW) และสิ่งอํานวยความ
สะดวกทางการค้าและการขนส่งสินค้าข้ามแดนอย่างต่อเน่ือง โดยในระยะแรกให้ความสําคัญกับด่านชายแดนที่
สําคัญ 6 ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก และบ้านคลองใหญ่ ซึ่งจะทําให้
ระบบขนส่งและโลจิสติกส์ สามารถเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับปริมาณการ
เดินทางและการขนส่งที่คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  3.1.3.8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม  
  รัฐบาลให้ความสําคัญต่อการวิจัย การพัฒนาต่อยอด และการสร้างนวัตกรรมเพื่อนําไปสู่การ
ผลิตและบริการที่ทันสมัยดังน้ี 
  1) สนับสนุนการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายให้ไม่ตํ่า
กว่าร้อยละ 1 ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30 : 70  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ทั้งน้ี เพ่ือให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันและมีความก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศอ่ืนที่มีระดับ
การพัฒนาใกล้เคียงกัน และจัดระบบบริหารงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้มีเอกภาพและ
ประสิทธิภาพ โดยให้มีความเช่ือมโยงกับภาคเอกชน 
  2) เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่าง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตกําลังคนในสาขาที่ขาดแคลน การเช่ือมโยง
ระหว่างการเรียนรู้กับการทํางาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปทํางานในภาคเอกชน และ
การให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยี โดยความร่วมมือจากหน่วยงานและ
สถานศึกษาภาครัฐ 
  3) ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการนํางานวิจัยและ
พัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริมการจัดทําแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาคหรือกลุ่ม
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จังหวัด เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดย
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหน่วยงานวิจัยของรัฐ และภาคเอกชน 
  4) ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง ยาน
ยนต์ ไฟฟ้า การจัดการนําและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตาม
ความเหมาะสม ไม่เพียงแต่จะใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศส่งเสริมการใช้เครื่องมือ วัสดุ และสินค้าอ่ืน ๆ ที่เป็น
ผลจากการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศในวงกว้าง โดยจัดให้มีนโยบายจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่เอ้ืออํานวย 
เพ่ือสร้างโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ ในกรณีที่จําเป็นจะต้องจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศจะให้มีเง่ือนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ในอนาคตด้วย 
  5) ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัย
และพัฒนา และด้านนวัตกรรมซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญาที่สําคัญในการต่อยอดสู่การใช้เชิงพาณิชย์ของ
ภาคอุตสาหกรรมให้มีความพร้อม ทันสมัย และกระจายในพ้ืนที่ต่าง ๆ เช่น การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ การต้ังศูนย์วิเคราะห์ ห้องปฏิบัติการสถาบัน และศูนย์วิจัย เป็นต้น 
  3.1.3.9 การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน  
  ในปัจจุบันมีการบุกรุกที่ดินของรัฐและตัดไม้ทําลายป่ามากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพที่เคยอุดมสมบูรณ์ เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า พันธ์ุพืช และแร่ธาตุถูกทําลายหรือนําไปใช้
ประโยชน์ทางพาณิชย์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นอันมาก ทั้งปัญหาภาวะมลพิษโดยเฉพาะขยะประเภทต่าง ๆ ก็
รุนแรงย่ิงขึ้น รัฐบาลจึงมีนโยบายจะรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติโดยสร้างสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืนดังน้ี 
  1) ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้
ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดทําแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน เร่งรัดกระบวนการ
พิสูจน์สิทธิการถือครองที่ดินในเขตที่ดินของรัฐโดยนําระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ ปรับปรุง
กฎหมายให้ทันสมัยและสร้างบรรทัดฐานในการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม โดยเฉพาะ
ในพ้ืนที่ป่าต้นนํ้าและพ้ืนที่อนุรักษ์ที่มีความสําคัญเชิงนิเวศ กําหนดพ้ืนที่แนวกันชนและที่ราบเชิงเขาให้เป็นพ้ืนที่
ยุทธศาสตร์การปลูกป่าเพ่ือป้องกันภัยพิบัติและป้องกันการบุกรุกป่า ขยายป่าชุมชน และส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า
ทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่เอกชนเพ่ือลดแรงกดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติ รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมิน
มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ เช่น โครงการปลูกป่าเพ่ือฟ้ืนฟูระบบ
นิเวศ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เป็นต้น 
  2) ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างย่ังยืน คํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว  สร้างโอกาสในการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์อัน
เกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม เพ่ือสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความ
มั่นคงทางด้านอาหาร สุขอนามัยสนับสนุนวิถีชีวิตของชุมชน และการพัฒนาเพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง
ให้การคุ้มครองเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยทางชีวภาพ 
  3) ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐโดยยึดแนว
พระราชดําริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ เช่น กําหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน พ้ืนที่ใดที่สงวนหรือกันไว้
เป็นพ้ืนที่ป่าสมบูรณ์ก็ใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด พ้ืนที่ใดสมควรให้ประชาชนใช้ประโยชน์ได้ก็จะ
ผ่อนผันให้ตามความจําเป็นโดยใช้มาตรการทางการบริหารจัดการ มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และการปลูกป่า
ทดแทนเข้าดําเนินการ ทั้งจะให้เช่ือมโยงกับการส่งเสริมการมีอาชีพและรายได้อ่ืนอันเป็นบ่อเกิดของเศรษฐกิจ
ชุมชนที่ต่อเน่ือง เพ่ือให้คนเหล่าน้ันสามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยที่ดินยังเป็นของรัฐจะ
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จัดทําฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ จัดทําทะเบียนผู้ถือครองที่ดินในที่ดินของรัฐ ปรับปรุงกลไกการบริหาร
จัดการที่ดินของรัฐและเอกชนให้มีเอกภาพ เพ่ือทําหน้าที่กําหนดนโยบายด้านที่ดินในภาพรวม และปรับปรุงกลไก
ภาษีเพ่ือกระจายการถือครองที่ดิน เร่งรัดการจัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ โดยไม่ต้องเป็นกรรมสิทธ์ิ แต่รับรองสิทธิ
ร่วมในการจัดการที่ดินของชุมชน กําหนดรูปแบบที่เหมาะสมของธนาคารที่ดินเพ่ือให้เป็นกลไกในการนํา
ทรัพยากรท่ีดินมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  4) บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
จัดให้มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศและมีกระบวนการบูรณาการแผนงานและงบประมาณ
ร่วมกันของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้การจัดทําแผนงานโครงการ ไม่เกิดความซ้ําซ้อน มีความเช่ือมโยงกัน
อย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โดยจัดต้ังหรือกําหนด
กลไกในการบริหารจัดการนํ้า พร้อมทั้งมีการนําเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในระบบของการบริหาร
จัดการนํ้าและการเตือนภัย 
  5) เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือ
สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน โดยให้ความสําคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็น
ลําดับแรก ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือนํากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งกําจัดขยะมูลฝอยตกค้าง
สะสมในสถานที่กําจัดขยะในพ้ืนที่วิกฤติซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลัก ในพ้ืนที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอยโดย
การแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ดําเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมน้ัน จะวางระเบียบมาตรการการ
บริหารจัดการเป็นพิเศษ โดยกําหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและให้
แยกเป็นสัดส่วนจากบ่อขยะชุมชน สําหรับขยะของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเช้ือจะพัฒนา
ระบบกํากับติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบทิ้ง รวมท้ังจัดการสารเคมีโดยลดความเสี่ยงและ
อันตรายที่เกิดจากการร่ัวไหล และการเกิดอุบัติเหตุ ให้ความสําคัญในการจัดการอย่างครบวงจร และใช้มาตรการ
ทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดในระดับพ้ืนที่ จะเร่งแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่มาบตาพุดซึ่งเป็น
ฐานอุตสาหกรรมหลักของประเทศอย่างต่อเน่ือง ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการลดและขจัดมลพิษ การฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรม รวมทั้ง
การพัฒนาปรับปรุงขีดความสามารถโครงสร้างพ้ืนฐาน และการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
  3.1.3.10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ   
  ระบบราชการเป็นระบบที่ใหญ่โตมหึมา ประกอบด้วยบุคลากร งบประมาณและอํานาจตามตัว
บทกฎหมาย ตลอดจนดุลพินิจอันกว้างขวางของเจ้าหน้าที่ซึ่งสามารถให้คุณให้โทษให้ความสะดวก หรือเป็น
อุปสรรคต่อการทํามาหากินและการดํารงชีวิตได้ แต่น่าเสียดายว่าในเวลาที่ผ่านมา ระบบราชการและเจ้าหน้าที่
บางส่วนกลายเป็นสาเหตุหน่ึงของความขัดแย้งในสังคมต้ังแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาประเทศเพราะติดขัดที่กฎระเบียบนานาประการซึ่งมีมาแต่อดีตและยังมิได้แก้ไขให้ทันกระแสความ
เปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งยังไม่อาจใช้เป็นกลไกเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ เช่น เสียค่าใช้จ่ายสูง 
ใช้เวลามากมีการขออนุญาตซ้ําซ้อน ใช้ระบบตรวจสอบที่ไม่จําเป็นจนเป็นภาระแก่ประชาชน บางครั้งมีการปล่อย
ปละละเลยสลับกับการเข้มงวดกวดขัน จัดระเบียบแบบไฟไหม้ฟาง มีการทุจริตคอร์รัปชันสร้างความไม่เป็นธรรม
และเหลื่อมล้ําในสังคม ไม่จูงใจให้นักลงทุนเข้ามาประกอบการในประเทศดังที่ปรากฏในผลการสํารวจหรือ
รายงานประจําปีของหน่วยงานต่างประเทศบางแห่งเก่ียวกับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือและความสะดวกหรือ
ยากง่ายในการทําธุรกิจในประเทศไทยมาแล้วรัฐบาลจึงมีนโยบายดังน้ี 
  1) ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และ
ท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอํานาจหน้าที่ซ้ําซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการ
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ปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยนําเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส 
ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงค่าตอบแทน
บุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบ
ใหม่การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอํานวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้บริการเพ่ือสร้างความเช่ือมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนดําเนินการของภาคธุรกิจเพ่ิมศักยภาพในการ
แข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะดําเนินการ
ต้ังแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลําดับความจําเป็น และตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถดําเนินการได้ 
  2) ในระยะแรก กระจายอํานาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว 
ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย กําหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แน่นอน 
ระยะเวลาดําเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใสมิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้
อํานาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน 
ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการทําธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการ
สาธารณะในชีวิตประจําวันเป็นสําคัญ 
  3) ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกทั้งใน
รูปแบบการเพ่ิมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง
ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดต้ังตามที่ชุมชนต่าง ๆ เพ่ือให้
ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวกการให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการ
ร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐ
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการทํางานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบ
บูรณาการ 
  4) เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งต้ังและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐวางมาตรการป้องกันการ
แทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนําระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ 
  5) ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษา
ศักด์ิศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือ
แก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆที่ไม่จําเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการ
ทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้
เวลานาน ซ้ําซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 
  6) ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องน้ีเป็นวาระสําคัญเร่งด่วน
แห่งชาติและเป็นเร่ืองที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน ทั้งจะเร่งรัดการดําเนินการต่อผู้กระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทั้งในด้านวินัยและคดี รวมท้ังให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเช่ือถือของหน่วยงาน
ของรัฐ และเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ทั้งจะนํากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การ
ร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ การมี
ผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มีค้าวินิจฉัยขององค์กรต่าง ๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้
ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ 
  7) ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ ที่จัดต้ังขึ้นเพ่ือสอดส่อง 
เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งจะวางมาตรการคุ้มครองพยาน
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และผู้เก่ียวข้องเพ่ือให้การดําเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือ
ขัดขวาง 
  3.1.3.11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ในสังคมท่ีอารยะ การยึดหลักนิติ
ธรรมคือมีกฎหมายเป็นใหญ่ ไม่ใช่ตัวบุคคลหรืออําเภอใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปกครองย่อมเป็นสาระสําคัญ แต่หลักนิติ
ธรรมจะเป็นที่ยอมรับนับถือได้มิใช่เพียงสักแต่ว่ามีกฎหมาย หากกฎหมายเหล่าน้ันต้องสอดคล้องกับความเป็น
จริงและความต้องการของประชาชน เป็นธรรม คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ทั้งต้องมีกระบวนการยุติธรรมที่เข้าถึงได้
ง่ายมีมาตรฐานตามหลักสากล ทันสมัยและเป็นธรรมด้วย มิฉะน้ันจะกลายเป็นสาเหตุแห่งความขัดแย้งและการ
โกรธแค้นชิงชังไม่สิ้นสุด รัฐบาลจึงมีนโยบายในเร่ืองดังกล่าวดังน้ี 
  1) ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอ่ืน ๆ ที่
ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดิน 
การประกอบธุรกิจหรือไม่เอ้ือต่อศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศโดยจะใช้กลไกของหน่วยงานเดิมที่มีอยู่
และระดมผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการที่จะจัดต้ังขึ้นเฉพาะกิจเป็นผู้เร่งดําเนินการ 
  2) เพ่ิมศักยภาพหน่วยงานท่ีมีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดทํากฎหมายให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ภาคเอกชนและประชาชนได้ตามหลักเกณฑ์ที่จะเปิด
กว้างขึ้น และให้บุคลากรของหน่วยงานทางกฎหมายมีส่วนให้ความรู้เสริมศักยภาพในทางกฎหมายมหาชน การ
ดําเนินคดีปกครอง การยกร่างกฎหมาย และการตีความกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและเก้ือกูลการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชน 
  3) ในระยะต่อไป จะจัดต้ังองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ 
  4) น้าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพ่ือเร่งรัดการดําเนินคดีทุก
ขั้นตอนให้รวดเร็ว เกิดความเป็นธรรม และมีระบบฐานข้อมูลที่เช่ือมโยงกันสามารถใช้ติดตามผลและนําไปใช้ใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมได้ 
  5) ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็น
ธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว ส่งเสริมกองทุนยุติธรรมเพื่อคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและ
ผู้ด้อยโอกาส คุ้มครองผู้ถูกล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยาผู้บริสุทธ์ิหรือได้รับผลกระทบจากความไม่เป็น
ธรรม โดยเน้นความสุจริตและความมีประสิทธิภาพของภาครัฐ ความเป็นธรรมของผู้ได้รับผลกระทบ และการไม่
แอบอ้างฉวยโอกาสโดยทุจริตจากระบบการช่วยเหลือดังกล่าว 
  6) น้ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและ
ปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือกระทําผิดเก่ียวกับการค้ามนุษย์ 
แรงงานทาส การก่อการร้ายสากล ยาเสพติด และอาชญากรรมข้ามชาติ 
  ในส่วนของภารกิจในการดําเนินการให้มีการปฏิรูปในเรื่องต่าง ๆ อันเป็นหน้าที่อีกประการหน่ึง
ของคณะรัฐมนตรี รัฐบาลเห็นว่า โดยท่ีรัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราวได้มอบภารกิจหลักในการเสนอแนะเรื่องน้ีแก่
สภาปฏิรูปแห่งชาติ และได้กําหนดกรอบการปฏิรูปเพ่ือออกแบบสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ไว้แล้วอย่าง
น้อย 11 ด้าน ได้แก่ ด้านการเมือง การบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การปกครอง
ท้องถิ่น การศึกษา เศรษฐกิจพลังงาน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สื่อสารมวลชน สังคม และอ่ืน ๆ ซึ่งรวมถึง
ศิลปวัฒนธรรม กีฬา ค่านิยม วิถีชีวิต และการปรับตัวให้เข้ากับกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก อีกทั้งคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติได้ดําเนินการในบางเรื่องเหล่าน้ีไปบ้างแล้วด้วยการจัดให้มีการระดมความคิดจากภาค
ส่วนต่าง ๆ หลายคร้ัง ทั้งยังมีข้อเสนอจากคณะบุคคลและองค์กรต่าง ๆ ส่งเข้ามาอีกเป็นอันมากขณะนี้การสรร
หาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติซึ่งมีผู้สนใจเข้ารับการพิจารณาจากทั่วประเทศมากกว่า 7,000 คน ก็กําลังอยู่
ระหว่างการดําเนินการ และคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะได้คัดเลือกจนได้จํานวนไม่เกิน 250 คน เพ่ือมาทํา
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หน้าที่ออกแบบเสนอแนวทางการปฏิรูปเสมือนเป็นสถาปนิกของประเทศ คาดว่าการสรรหาและคัดเลือกสมาชิก
สภาปฏิรูปแห่งชาติจะลุล่วงจนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ภายในต้นเดือนตุลาคมน้ี 
  รัฐบาลจึงมีนโยบายสนับสนุนและเอ้ืออํานวยให้การปฏิบัติหน้าที่ของสภาปฏิรูปแห่งชาติดําเนิน
ไปได้ด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว มีความอิสระ ได้แนวทางที่เป็นรูปธรรม และบังเกิดผลสัมฤทธ์ิ โดยจะจัดให้มี
กลไกการประสานงานและให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ให้ข้อมูลการดําเนินการที่ทําอยู่แล้วและ
ให้ความร่วมมือกับสภาดังกล่าว ทั้งยังพร้อมที่จะรับข้อเสนอการปฏิรูปมาพิจารณาดําเนินการภายใต้กรอบ
นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล โดยจะถือว่าการปฏิรูปด้านการเมืองเป็นงานเร่งด่วนที่สุด แ ละ
จะต้องทําควบคู่กับการจัดการปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งเพ่ือให้การปฏิรูปคร้ังน้ีเกิดจากข้อเสนอที่กว้างขวางมี
ความหลากหลาย สมกับเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ของประเทศ รัฐบาลจะพิจารณาจัดต้ังหรือสนับสนุนให้มีการ
จัดต้ังกลุ่มปฏิรูปปัญหาบางเรื่องคู่ขนานกันไป แม้แต่บุคคลที่ได้รับการสรรหาเข้าไปถึงขั้นตอนสุดท้ายก่อนการ
คัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติตลอดจนบุคคลในจํานวนที่เหลืออยู่อีกหลายพันคน รัฐบาลก็จะตอบสนอง
เจตนารมณ์ที่ดีด้วยการสนับสนุนให้มีโอกาสร่วมออกแบบเสนอแนวทางการปฏิรูปในรูปแบบขององค์กรและ
กระบวนการอ่ืนที่เหมาะสมเพ่ือสร้างบรรยากาศการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าใหม่ของประเทศให้ใกล้เคียงกับความ
ต้องการของประชาชนให้มากที่สุด ในส่วนของการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ รัฐบาลก็พร้อมจะอํานวยความ
สะดวกและให้ความร่วมมือตามที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเสนอโดยไม่เข้าไปแทรกแซงใด ๆ 
  อย่างไรก็ตาม แม้สภาปฏิรูปแห่งชาติจะเป็นดุจสถาปนิกของประเทศดังกล่าวแต่การที่จะต้องลง
มือทําหรือจัดการกับปัญหาบางเร่ืองก็เป็นสิ่งเร่งด่วนที่ไม่อาจรอช้าได้ รัฐบาลจึงมีนโยบายจะปฏิรูปเรื่องเหล่าน้ัน
ไปพลางก่อน เช่น การศึกษา การยกระดับคุณภาพชีวิต การลดความเหล่ือมล้ําของสังคม การแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ประจําวันและการประกอบสัมมาชีพ ราคาพืชผล
การเกษตร การป้องกันและปราบปรามการทุจริตการงบประมาณมีลักษณะบูรณาการและมีประสิทธิภาพ เป็น
ต้น เพ่ือมิให้เสียโอกาสของประเทศหรือเกิดความเสียหายแก่ประชาชนดังที่แถลงไว้แล้วในนโยบายการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 11 ด้านข้างต้นและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทําก่อน ทําจริง ทําทันที ตามล้าดับความสําคัญ
เร่งด่วนเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างย่ังยืน 
  ในส่วนที่เก่ียวกับการส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติอันเป็นอีก
หน้าที่หน่ึงน้ัน นับแต่เมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เข้าควบคุมอํานาจการปกครองประเทศก็ได้ดําเนินการ
ไปแล้วหลายเรื่องเช่นกัน โดยมีกองทัพ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน
ราชอาณาจักร ศูนย์ดํารงธรรมของกระทรวงมหาดไทย จังหวัด องค์กรทางศาสนา สื่อมวลชน และภาคเอกชน
เป็นจักรกลขับเคลื่อนที่สําคัญ รัฐบาลเช่ือว่าวิธีสานเสวนา เจรจาอย่างเปิดใจ ให้ความเป็นธรรม และลดความ
เหลื่อมล้ําของสังคมดังที่ดําเนินการมาแล้ว น่าจะเป็นแนวทางที่ถูกต้อง ซึ่งรวมแล้วก็คือ ยุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง 
และพัฒนานั่นเอง ดังน้ัน รัฐบาลจะยังคงใช้หน่วยงานและวิธีการน้ีต่อไป แต่จะขยายเครือข่ายทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนให้เข้ามาร่วมดําเนินการกว้างขวางย่ิงขึ้น ทั้งจะขจัดเง่ือนไขอันเป็นอุปสรรคต่อการสร้างความสามัคคี
ความสมานฉันท์และการอํานวยความยุติธรรมในทุกระดับ เช่น ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ การใช้อํานาจรัฐกด
ขี่ข่มเหงราษฎร ความไม่เป็นธรรมในการแต่งต้ังโยกย้ายเจ้าหน้าที่ของรัฐการทุจริต การเลือกปฏิบัติ เป็นต้น 
3.1.4 ยุทธศาสตร์หลักท่ี คสช.ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน  
 1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 
 3) ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน 
 4) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพอย่างย่ังยืน 
 5) ยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
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 6) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
 7) ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์กับ
ประชาชนในการบริการอย่างแท้จริง 
 8) ยุทธศาสตร์ในเร่ืองการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและย่ังยืน
ในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก 
 9) ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปช่ันอย่างย่ังยืน 
3.1.5 ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. 
 1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
 2) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
 3) กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
 4) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 5) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
 6) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผ่และแบ่งปัน  
 7) เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง  
 8) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  
 9) มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
 10) รู้จักดํารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จําหน่าย และขยายกิจการ เมื่อมี
ความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี  
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัว
ต่อบาปตามหลักของศาสนา  
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
3.1.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใตช้ายแดน  พ.ศ. 2557– 2560 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ได้นํานโยบายของรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ ยุทธศาสตร์การพัฒนารายสาขาและแผนพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ 5 
จังหวัดชายแดนใต้ และความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ มาเป็นกรอบในการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ชายแดน ทั้งน้ีโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนเพ่ือให้
เกิดความร่วมมือตามศักยภาพของกลุ่มจังหวัด และกระจายความเจริญเติบโตระหว่างจังหวัด / กลุ่มจังหวัด เพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และนําไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร้างรายได้ให้กับ
กลุ่มจังหวัด โดยกําหนด 

วิสัยทัศน์ ว่า  “ศนูย์กลางการพัฒนายางพารา ฮาลาล และการท่องเท่ียว สู่อาเซียน” 

คําอธบิายวิสัยทัศน ์
ศูนย์กลางการพัฒนายางพารา หมายถึง การพัฒนากระบวนการสร้างมูลค่าเพ่ิมยางพารา ทั้งระบบการ

ผลิต การแปรรูป และการหาช่องทางการตลาด เพ่ือให้ยางพาราซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สําคญัของกลุ่มจังหวัด  
มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น อันจะส่งผลให้ประชาชนในกลุ่มจังหวัดมีรายได้เพ่ิมขึ้น โดยสร้างมูลค่าเพ่ิมยางและผลติภัณฑ์ยาง 
ทั้งต้นนํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้า ได้แก่ ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง นํ้ายางข้น ยางเครป ยางคอมปาวด์ ผลติภัณฑ์ไม้
ยางพารา เป็นต้น ต้นทุนลดลง นํ้ายางเพ่ิมขึ้น พ้ืนที่ที่เพ่ิมขึ้น ยางมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 
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 ศูนย์กลางการพัฒนาฮาลาล หมายถึง การพัฒนาระบบการผลิตสินค้าฮาลาล ซึ่งกลุม่จังหวัดมีศักยภาพ 
และเป็นวิถีชีวิตของประชาชนในกลุ่ม  ใหม้ีมูลค่าเพ่ิมขึ้นอย่างเป็นระบบ  ได้มาตรฐานการผลิตของสินค้าฮาลาล   
สร้างอัตลักษณ์สินค้าฮาลาลให้กลุ่มจังหวัด และพัฒนาช่องทางการตลาด ยกระดับสินค้าฮาลาลของกลุ่มสู่สากล  
ทั้งที่เป็นอาหาร (Food) และไม่เป็นอาหาร (Non Food) การใช้ประโยชน์ 82 % เป็นมุสลิม ผ่านมือคน 3 
จังหวัดภาคใต้ชายแดน ในช่ือของ “อัลฟาตอนี” ทั้งน้ีจะใช้อีก 13 จงัหวัดเป็นฐานสนับสนุนเรื่องฮาลาล ไม่ใช้
เฉพาะนิคมฮาลาลปัตตานี ย้ายมาใช้เขตอุตสาหกรรมปัตตานี สตูล และสงขลา เพ่ือช่วยขับเคลื่อนให้เร็วขึ้น เพ่ือ
เพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน โดยเฉพาะพ่ีน้องที่เป็นมุสลิม ซึ่งมีเป็นจํานวนมากในกลุ่มจงัหวัด  
 ศูนย์กลางการพัฒนาการท่องเที่ยว หมายถงึ การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เช่ือมโยงในกลุ่มจังหวัด โดยการ
พัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยวที่สําคัญ จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างต่อเน่ือง และให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมผู้ให้บริการ
การท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายภายใต้ความเช่ือมั่นด้านความปลอดภัย พัฒนาระบบตลาดและประชาสัมพันธ์ 
สร้างแรงจูงใจให้เกิดการท่องเท่ียวในพ้ืนที่ของกลุ่มจังหวัด ทั้งน้ีเพ่ือเพ่ิมจํานวนผู้เย่ียมเยือน และเพ่ิมรายได้จาก
การท่องเที่ยวให้มากขึ้น  

เป้าประสงค์รวม  ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น (รายได้ประชากรเฉล่ียต่อคนต่อปีเพ่ิมขึ้น) 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
 การขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุม่จังหวัดภาคใต้ชายแดนให้เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ วิธีการที่ ก.
น.จ. กําหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนจึงได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ไว้ 4 ยุทธศาสตร์ โดยเรียงตามลําดับความสําคัญดังน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนากระบวนการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้ายางพารา ทั้งระบบการผลิตการแปรรูป       
และช่องทางการตลาดสินค้ายางพารา  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาสินค้าและบริการฮาลาลให้มีมลูค่าเพ่ิมตามห่วงโซ่อุปทานและสอดคล้องกับ 
ความต้องการของตลาด  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3: ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4: พัฒนาการค้าการลงทุน และทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มจังหวัดเช่ือมโยงประชาคม 

เศรษฐกิจอาเซยีน      
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มสนิคา้ยางพารา  ทั้งระบบการผลิต การแปรรูป   

และช่องทางการตลาดสนิคา้ยางพารา 
เป้าประสงค ์ ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 

ตัวชี้วัด/ค่าเปา้หมาย 

ตัวชี้วัดที่ หน่วย 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ.
2557 

พ.ศ.
2558 

พ.ศ.
2559 

พ.ศ.
2560 

พ.ศ. 
2557 - 2560 

1. ผลผลิตยางพาราเฉลี่ยต่อไร่
เพ่ิมขึ้น 

กิโลกรัม 2 2 3 3 2.5 

2. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของปริมาณ
การใช้ยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์
ของสถาบันเกษตรกร 

ร้อยละ 2 2 2 2 2 
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กลยุทธ ์
จากการวิเคราะห์ปัญหาด้านยางพารา ได้จัดลําดับความสําคัญของกลยุทธ์ ดังนี ้

1. เพ่ิมประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร กลุ่มเครือข่าย ผู้ประกอบการทุกระดับของยาง
และผลิตภัณฑ์ยางให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน  

2. ส่งเสริมและพัฒนาการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต การแปรรูป ยางและผลิตภัณฑ์ยางให้ได้มาตรฐาน  
3. ส่งเสริมช่องทางการตลาดยางและผลิตภัณฑ์ยางสู่อาเซียน 
4. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีและเผยแพร่องค์ความรู้ในการเพ่ิมมูลค่ายางและ

ผลิตภัณฑ์ยาง 
5. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งทรัพยากร เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 พัฒนาสนิคา้และบริการฮาลาลให้มีมูลคา่เพิ่มตามห่วงโซ่อุปทานและสอดคล้องกับ 
ความต้องการของตลาด   

เป้าประสงค์ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาสินค้าและบริการฮาลาลของอาเซียน 

ตัวชี้วัด/ค่าเปา้หมาย 

กลยุทธ ์
จากการวิเคราะห์ปัญหาด้านสินค้าและบริการฮาลาล ได้จัดลําดับความสําคญัของกลยุทธ์ ดังนี ้

1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับและสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจฮาลาลอย่างเป็นระบบ 
2. ส่งเสริม พัฒนา เช่ือมโยงเพ่ือยกระดับและปรับปรุงทั้งเชิงปริมาณ และคณุภาพของวัตถุดิบเพ่ือรองรับ

การขยายตัวด้านฮาลาล 
3. สนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงสินค้าและบริการ  ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาลและ

มาตรฐานสากล 
4. ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรและทรัพยากรมนุษย์ทั้งระบบ  ในการสนับสนุนยุทธศาสตร์     

ฮาลาล 
5. เพ่ิมช่องทางการจําหน่ายและการกระจายสินค้า สู่ตลาดฮาลาล AEC และสากล 

 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ หน่วย 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ.
2557 

พ.ศ.
2558 

พ.ศ.
2559 

พ.ศ.
2560 

พ.ศ. 
2557 - 2560 

1. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของสินค้า
และบริการที่ผา่นการรับรอง
มาตรฐานฮาลาล 

ร้อยละ 10 10 10 10 10 

2. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของธุรกิจ
ด้านฮาลาล 

ร้อยละ  10 10 10 10 10 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 ส่งเสริมและพฒันาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 
เป้าประสงค ์ จํานวนผู้เย่ียมเยือนและรายได้จากการท่องเท่ียวของกลุ่มจงัหวัดเพ่ิมขึ้น   

ตัวชี้วัด/ค่าเปา้หมาย 

กลยุทธ ์
จากการวิเคราะห์ปัญหาด้านพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม ได้จัดลําดับความสาํคัญของ
กลยุทธ์ ดังนี ้

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย 
2. พัฒนาระบบตลาดและประชาสัมพันธ์สร้างแรงจูงใจให้เกิดการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 
3. พัฒนาสินค้าและบริการการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน หลากหลาย และเป็นภูมิอัตลักษณ์กลุ่มจังหวัด 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาการคา้การลงทนุ และทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มจังหวัด เชื่อมโยงประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน 

เป้าประสงค ์ 1. โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจระบบโลจิสติกส์  ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็น 
    ระบบเพ่ือให้สามารถรองรับการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดและเช่ือมโยงประชาคมอาเซียนได้ 
 อย่างมีประสิทธิภาพ 

          2. ทรพัยากรมนุษย์ได้รับการพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ือเข้าสู่ประชาคม 
             เศรษฐกิจอาเซียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ หน่วย 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ.
2557 

พ.ศ.
2558 

พ.ศ.
2559 

พ.ศ.
2560 

พ.ศ. 
2557 - 2560 

1. จํานวนผู้เย่ียมเยือนของกลุ่ม
จังหวัดเพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 2 2 2 2 2 

2. จํานวนรายได้จากการท่องเที่ยว
ของกลุ่มจังหวัดเพ่ิมขึ้น  

ร้อยละ 5 5 5 5 5 

3. จํานวนแหลง่ท่องเที่ยวได้รับการ
พัฒนาที่เพ่ิมขึ้น  

แห่ง 20 20 20 20 80 
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ตัวชี้วัด/ค่าเปา้หมาย 

 
กลยุทธ ์
จากการวิเคราะห์ปัญหาด้านพัฒนาการคา้การลงทนุ และทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มจังหวัด เชื่อมโยง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ได้จัดลําดับความสําคัญของกลยุทธ์ ดังนี ้

1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ และระบบป้องกันและบรรเทาอุทกภัยให้มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

2. พัฒนาด่านชายแดน/เมืองชายแดน /เขตเศรษฐกิจให้สามารถรองรับการค้าชายแดน  
3. พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
4. ส่งเสริมอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมต่อเน่ือง (Linkage Industry) 

ให้มีความเข้มแข็ง  
  

3.1.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นท่ี 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 53/1 และมาตรา 53/2  

บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  สํานักคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.)  จึงได้จัดทํากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง 4  ภูมิภาคขึ้น  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้
เป็นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

  1. แนวคิดและหลักการ 
     1) ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม  “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลเป็นธรรม

และมีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ  ควบคู่กับแนวคิด  
“การพัฒนาแบบองค์รวม”  ที่ยึดคน  ผลประโยชน์ของประชาชน  ภูมิสังคม ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ  
เข้าถึง  พัฒนา  ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา  และหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือให้สังคมสมานฉันท์  
และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 

ตัวชี้วัดที่ หน่วย 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ.
2557 

พ.ศ.
2558 

พ.ศ.
2559 

พ.ศ.
2560 

พ.ศ. 
2557 - 2560 

1. ร้อยละของจํานวนโครงการ
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานได้รับการ
ปรับปรุงตามแผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด 

ร้อยละ 3 3 3 3 3 

2. จํานวนกลุ่มเป้าหมายได้รับ
ความรู้ เพ่ือรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน 

จํานวน
กลุ่ม 

4 4 4 4 16 

3. จํานวนด่านชายแดนที่มีผล
การประเมินความพึงพอใจเกิน
ร้อยละ 50 

จํานวน
ด่าน 

6 7 8 9 9 
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    2) หลักการมุ่งสร้างความเช่ือมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ  นโยบายรัฐบาล  แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  เพ่ือสร้างโอกาสทางการพัฒนาสอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่โดย 

  (1)  กําหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศ  และภาครวมถึงชุมชน 
  (2)  กําหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 
   2. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
     ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัย

สําคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นผลให้จําเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสมการพัฒนาท่ี
สมดุล  ดังน้ันจึงกําหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ของประเทศดังน้ี 

     1)  พัฒนาพ้ืนที่ภูมิภาคต่างๆ  ของประเทศให้เช่ือมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพ่ือเป็นฐาน
การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม  การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร  และการท่องเที่ยวของภูมิภาคโดยเฉพาะ 

   (1) พัฒนาพื้นที่เช่ือมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก-ตะวันตก  (East West Economic 
Corridor)  เช่น  พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร  แนวสะพานเศรษฐกิจพ้ืนที่
อรัญประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี  พ้ืนที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพานแนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบ่ี- 
สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 

   (2) พัฒนาพ้ืนที่เช่ือมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้  (North South Economic Corridor)  
ได้แก่  แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมลฑล  แนวเศรษฐกิจหนองคาย-อุดรธานี-
ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมลฑล  พ้ืนที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-บุรีรัมย์-มุกดาหาร 

    2) พัฒนาบริการพ้ืนที่ของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเช่ือมโยงระหว่างประเทศโดยเน้น
พ้ืนที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้  และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน 

    3) พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถ            
ในการแข่งขันเชิงพ้ืนที่  เช่น  การพัฒนาระบบรถราง  เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางนํ้า  และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เช่ือมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด  เช่น  พิษณุโลก  และขอนแก่น 

    4) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
ให้ย่ังยืน  ได้แก่  พัฒนาแหล่งนํ้าให้เพียงพอต่อการเกษตร  พัฒนาส่ิงแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรมและ
การจัดให้มีการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 
        1) ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
      (1) ปรับโครงสร้างการผลิตสู่การพ่ึงตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และปรับระบบ 
การผลิตที่สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างสมดุล  เพ่ือคงความเป็นฐานเศรษฐกิจอย่างย่ังยืน  เช่น  การพัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์การเกษตร 
      (2) ยกระดับการค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสตลาด  
เน้นการพัฒนาบุคลากร  โครงสร้างพ้ืนฐาน  และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ เช่น ระบบโลจิสติกส์เพ่ือสนับสนุนการค้า  
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
       (3) พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญและเมืองชายแดนเพ่ือรองรับการเช่ือมโยงในระดับนานาชาติ 
       (4) พัฒนาคนและสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  มีความมั่นคงและอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน  
เช่น  ด้านสุขภาพ  ด้านการศึกษา  แรงงาน  ฯลฯ 
      (5) พัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาที่นําไปสู่
การพ่ึงตนเอง  มีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



58 
 
    (6)  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  เน้นการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและ
ใช้ประโยชน์อย่างสมดุล  และเตรียมการป้องกันและรับมือภัยธรรมชาติ 
      4. ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด  ให้มีความเช่ือมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ. 2551-2554  และแผนพัฒนาฉบับที่ 10  รวมทั้งแผนพัฒนาด้านต่างๆ  ดังน้ี 
    (1) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  ประกอบด้วย  เชียงใหม่  ลําพูน  ลําปาง  และแม่ฮ่องสอน  
มีทิศทางการพัฒนาด้านการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  พัฒนาบริการพ้ืนฐานของเมืองและสิ่งแวดล้อม  พัฒนา
โครงข่ายคมนาคม  และสร้างมูลค่าเพ่ิมทางภาคการผลิตและบริการบนพ้ืนฐานของความรู้และวัฒนธรรมภูมิปัญญา 
    (2)  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย  เชียงราย  พะเยา  แพร่  และน่าน  มุ่งพัฒนา
เชียงรายให้เป็นประตูการค้า  การลงทุน  พัฒนาการเกษตรอินทรีย์  พัฒนาการท่องเท่ียวชายแดนและการท่องเที่ยว
อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น  และเร่งฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
    (3)  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  ประกอบด้วย  สุโขทัย  ตาก  เพชรบูรณ์  อุตรดิตถ์  
และพิษณุโลก  เน้นการสนับสนุนให้เกิดความม่ันคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ  ป่าไม้และน้ํา  สร้างมูลค่าเพ่ิมการท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์และศาสนา  การพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการค้า  บริการ  การขนส่งและการกระจายสินค้า 
    (4)  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2  ประกอบด้วย  กําแพงเพชร  นครสวรรค์  พิจิตร  และ
อุทัยธานี  เน้นพัฒนาข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตรอย่างครบวงจร  พัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน
จากผลผลิตและวัสดุทางการเกษตร  พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้า  พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวที่มีความ
โดดเด่นและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    5. โครงการสําคัญ  (Flagship  Project) 
    (1)  โครงการพัฒนามูลค่าเพ่ิมให้กับเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
    (2)  โครงการยกระดับสินค้าหัตถกรรมและการท่องเที่ยวล้านนาสู่สากล 
    (3)  โครงการพัฒนาเมืองเชียงใหม่-ลําพูน  รองรับการเป็นศูนย์กลางความเจริญที่เช่ือมโยงกับ
นานาชาติและอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงตอนบน 
    (4)  โครงการสืบสานพัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมล้านนา 
    (5)  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํ้าในระดับชุมชน 
    (6)  โครงการเพ่ิมสมรรถนะการบริหารจัดการนํ้าต้นทุน 
       6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ 
         1) ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
       (1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการผลิตหลักให้เจริญเติบโตได้อย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน  
โดยพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป  พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตสินค้าอาหารพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 
     (2)  ขยายฐานเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของแหล่งสร้างรายได้และการจ้างงานให้แก่
ภาคโดยพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านภายใต้กรอบโครงการ JDS  และกรอบโครงการ  IMT-GT  พัฒนา
รองรับการขยายการลงทุนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ  และพัฒนาการคมนาคมขนส่งทางทะเล 
     (3)  พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพและมีภูมิคุ้มกันที่ดีเพ่ือเสริมสมรรถนะการพัฒนาโดย
การพัฒนาความรู้  คุณธรรม  และสุขภาวะ  การสร้างความมั่นคงในการดํารงชีวิตของคนจน  คนด้อยโอกาสให้
สามารถพ่ึงตนเองได้  การพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตและเพ่ิมโอกาสด้านอาชีพและรายได้และ
การอํานวยความเป็นธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันแก่กลุ่มเสี่ยงเพ่ือแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     (4)  เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมระดับชุมชน  โดยสร้างกระบวนการ
เรียนรู้  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสู่การพ่ึงตนเอง  พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยการเพ่ิมโอกาสการมีรายได้
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จากทรัพยากรในท้องถิ่น  และส่งเสริมการใช้กระบวนการชุมชนเข้มแข็งเพ่ือสร้างสันติสุขโดยเฉพาะการใช้
กระบวนการชุมชนเข้มแข็งแก้ไขปัญหายาเสพติด 
     (5)  ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรักษาสมดุบเชิงนิเวศน์
อย่างย่ังยืน  โดยฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือรักษาความสมดุลเชิงนิเวศน์  สร้างความอุดมสมบูรณ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นฐานการผลิตอย่างย่ังยืน  และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดผลกระทบด้าน
คุณภาพชีวิต    
      7. ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
    (1)  กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  ประกอบด้วย ชุมพร  สุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช  
และพัทลุง  เน้นการพัฒนาฐานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตจากนํ้ามันปาล์ม  พัฒนาการปลูกข้าวและการเลี้ยง
ปศุสัตว์  พัฒนาการเกษตรยั่งยืนเพ่ือผลิตสินค้าเกษตรเชิงคุณภาพ  พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์บริเวณ
ชายฝั่งทะเล  และการเตรียมความพร้อมพ้ืนที่ที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ๆ 
    (2)  กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  ประกอบด้วย  ระนอง  พังงา  ภูเก็ต  กระบ่ี  และตรัง  
เน้นการรักษาความมีมนต์เสน่ห์ของศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเล  เพ่ิมความหลากหลายของกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวและการบริการ  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลและบนบก  และพัฒนาบุคลากรรองรับการ
ท่องเที่ยว 
    (3)  กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายเลน  ประกอบด้วย  สงขลา  สตูล  ปัตตานี  ยะลา  และนราธิวาส  
เน้นการคุ้มครองความปลอดภัย  การอํานวยความเป็นธรรมเพ่ือเสริมสร้างความเช่ือมั่นในอํานาจรัฐ  และสร้าง
ภูมิคุ้มกันแก่คนกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ  การเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ
และรายได้แก่ผู้มีรายได้น้อย  การพัฒนาคุณภาพคนเพ่ือสร้างโอกาสการมีงานทําและยกระดับคุณภาพชีวิต  การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ  และการบริหารจัดการเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
      8. โครงการท่ีสําคัญ  (Flagship Project) 
    (1)  โครงการพัฒนาสงขลาเป็นศูนย์กลางการผลิต  การแปรรูปและค้ายางพาราของประเทศ 
    (2)  โครงการพัฒนาสุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์กลางการผลิตและแปรรูปปาล์มนํ้ามันแบบครบวงจร 
    (3)  โครงการพัฒนาลุ่มนํ้าปากพนังและลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลาเป็นอู่ข้าวอู่นํ้า 
    (4)  โครงการพัฒนาธุรกิจบริการกลุ่ม  Mice และ Marina  เกาะภูเก็ต 
    (5)  โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
    (6)  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
    (7)  โครงการพัฒนาแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือไปทํางานในต่างประเทศ 
    (8)  โครงการพัฒนาข้าวสังข์หยดเป็นสินค้าเชิงคุณภาพ 
     (9)  โครงการผลิตสินค้าอาหารฮาลาลระดับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้แบบครบวงจร 
    (10)  โครงการอ่าวปัตตานี  (ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของชายฝั่งทะเล) 
    (11)  โครงการฟ้ืนฟูการทํานาในพ้ืนที่นาร้างในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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3.1.8 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและขีดสมรรถนะในการดาํเนินงานพัฒนา         
       จังหวดัปตัตาน ี (SWOT Analysis) 

การจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาของส่วนราชการและจังหวัด เป็นการเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ประเทศลงสู่
กระทรวง กรม และพ้ืนที่ระดับกลุ่มจังหวัด และจังหวัด เป็นกระบวนการที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดทํา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาให้สะท้อนถึงปัญหาความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชน นอกจากน้ีการจัดทํายุทธศาสตร์
หรือการทบทวนยุทธศาสตร์ที่ได้ดําเนินการมาแล้วน้ัน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ยุทธศาสตร์การพัฒนามีความ
เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วนมากข้ึน  

จังหวัดปัตตานีได้จัดทําแผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี (ปี พ.ศ. 2558-2561) โดยดําเนินการในการเตรียม
จัดทําแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดปัตตานี ซึ่งมีขั้นตอนและดําเนินการ ดังน้ี 
 ขั้นที่ 1  เตรียมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์  ดําเนินการช้ีแจง ทําความเข้าใจให้ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องทราบ
ถึงวัตถุประสงค์ ความสําคัญ แนวทางและขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
 ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูล และจัดทําฐานข้อมูลให้ครบถ้วน ทันสมัย ซึ่งได้แก่ ข้อมูลในด้านการเมือง การ
ปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ของจังหวัด รวมทั้งสภาพปัญหาของประชาชนใน
จังหวัด 
 ขั้นที่ 3 ประเมินสถานภาพปัจจุบันของจังหวัด ด้วยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็น
จากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ทั้งในระดับจังหวัด อําเภอ ท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเก่ียวข้อง โดย
ร่วมกันให้ความคิดเห็นต่อจัดการทําร่างแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติการ ตามแนวทางที่  ก.น.จ. กําหนด 
ด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของจังหวัด ได้แก่ โอกาส และภัย
คุกคามหรือข้อจํากัด และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของจังหวัด ได้แก่ จุดอ่อน จุดแข็งของจังหวัด เพ่ือ
ตอบคําถามว่า ปัจจุบันจังหวัดมีสถานภาพอยู่ ณ จุดใด โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ซึ่งได้ข้อสรุปการ
วิเคราะห์ประเมินสภาวะแวดล้อมของจังหวัดปัตตานี ดังต่อไปน้ี 
 สถานการณ์โดยรวม จังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดที่มีสภาพภูมิประเทศและที่ต้ังได้เปรียบจังหวัดอ่ืน ๆ 
กล่าวคือ ต้ังอยู่ในแนวเขตรอยต่อที่สามารถติดต่อกับสามจังหวัดภาคใต้ชายแดน และจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคใต้   พ้ืนที่มีความสมบูรณ์เหมาะแก่การทําเกษตร  เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่
สําคัญ  ได้แก่  ยางพารา  ข้าว  และไม้ผล ตลอดจนแนวชายฝั่งทะเลยาวประมาณ  116.4  กิโลเมตร  ถือเป็น
แหล่งประมงทะเลที่สําคัญ และการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า เช่น กุ้งกุลาดํา กุ้งขาว ปลาในกระชัง โดยมีโครงสร้างพ้ืน
ฐานรองรับการประมงเชิงพาณิชย์  เช่น ท่าเทียบเรือขนาดใหญ่  ที่รองรับทั้งเรือประมงขนาดใหญ่และขนาดเล็ก 
และอยู่ใกล้กับแหล่งทําการประมงในอ่าวไทยและแหล่งทําการประมงระหว่างประเทศ   ซึ่งจากความอุดม
สมบูรณ์ทางการเกษตร  ทําให้เกิดอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากการเกษตรข้ึนในพ้ืนที่จํานวนมาก  เช่น  โรงงาน
แปรรูปสัตว์นํ้า  โรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  โรงน้ําแข็ง  ทําให้การค้าการลงทุนในจังหวัดปัตตานีมี
ความเช่ือมโยงกับการเกษตรเป็นอย่างมาก นอกจากโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว ยังมีวิสาหกิจชุมชนท่ีทําการ แปร
รูปผลิตผลการเกษตรเกิดขึ้นเป็นจํานวนมาก และโรงงานอุตสาหกรรม และวิสาหกิจุชมชนต่างๆเหล่าน้ี  สามารถ
เช่ือมโยงตลาดสินค้ากับอัตลักษณ์ของจังหวัดปัตตานีที่มีความเป็นวิถีมุสลิมที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกและเป็น
แหล่งอารยธรรมท่ีสําคัญและมีคุณค่าในการผลิตสินค้าฮาลาล เจาะตลาดสินค้าฮาลาลทั้งในและต่างประเทศ   
ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลท่ีมีนโยบายสนับสนุนให้จังหวัดปัตตานีเป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ฮาลาล โดยจะ
เห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจในระดับต่างๆ ทั้งระดับชาติ ระดับภาค และกลุ่มจังหวัด รวมถึงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศในภูมิภาค (IMT-GT) โดยสามารถพัฒนาควบคู่กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่น 
เชิงประวัติศาสตร์และอารยธรรม 



61 
 
 อย่างไรก็ตาม ภายใต้ศักยภาพและโอกาสท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาของจังหวัดปัตตานีดังกล่าวยังมีปัญหา
อุปสรรคที่จําเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา ได้แก่ ปัญหาความไม่สงบที่มีเหตุการณ์ร้ายแรงที่ส่งผล
กระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยไม่สามารถเชื่อได้ว่าสาเหตุของเหตุการณ์ความไม่สงบเกิด
จากสาเหตุใดเป็นสาเหตุที่แท้จริง แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นทําให้แรงงานในพ้ืนที่ขาดแคลน การศึกษาไม่สามารถทํา
การเรียนการสอนได้ตามปกติเหมือนกับพ้ืนที่อ่ืนๆ ปัญหาการว่างงาน เน่ืองจากโรงงานบางส่วนปิดกิจการ และ
ปัญหาครอบครัวที่เกิดจากขาดผู้นําครอบครัว นอกจากน้ี ปัญหาสุขภาพอนามัย ปัญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นฐานทรัพยากรของการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม ปัญหาการยอมรับในตัว
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ยังเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนเช่นเดียวกัน 
  

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของจังหวัด (เฉพาะที่สําคัญ) 
 (1) จุดแข็ง (Strengths) มีปัจจัยสําคัญที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการดําเนินงานพัฒนาจังหวัด 
ดังนี้ 

1) มีประชากรนับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 87.25  ของประชากร และมีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์
และมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น  ในการเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ศาสนาอิสลามในดินแดนอุษาคเนย์ที่เรียกขานกันว่า
“ระเบียงเมกกะ” และการครองตนตามวิถีอิสลามของชาวปัตตานีส่วนใหญ่ในปัจจุบัน เป็นจุดแข็งเชิงสัญลักษณ์ที่
โลกมุสลิมให้การยอมรับในอัตลักษณ์ของเมืองปัตตานี สถานะของเมืองปัตตานี (Positioning)   
  2) อ่าวปัตตานีมีทรัพยากรสัตว์นํ้า และเป็นแหล่งผลิตสินค้าประมงที่สําคัญ เน่ืองจาก มีชายฝั่งทะเลยาว
ประมาณ 116.4 กิโลเมตร เหมาะแก่การทําประมงทะเล และเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง  

3) สภาพภูมิประเทศมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทําการเกษตร โดยเป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจ 
เช่น ยางพารา ข้าว ปาล์มนํ้ามัน มะพร้าว ไม้ผล มีพ้ืนที่เกษตรกรรม ร้อยละ 81.25 ของพ้ืนที่ 
 4) มีอุตสาหกรรมต่อเน่ืองที่รองรับวัตถุดิบทางการเกษตร   โดยเฉพาะการแปรรูปผลผลิตประมง 
ปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลและโรงงานปลาบ่น 15 โรงงาน    
 5)  จังหวัดมีศักยภาพในการผลิตอาหารฮาลาล  เน่ืองจากมีโรงงานแปรรูปอาหารทะเลที่มีการผลิตและ
การจําหน่ายผลิตภัณฑ์ฮาลาลท้ังในและต่างประเทศ  และมีผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ที่สามารถรองรับการ
ผลิต และการลงทุนอุตสาหกรรมฮาลาล  อีกทั้งยังมีศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล   มี
สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ที่สามารถสร้างงานทางวิชาการวิจัยเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าวได้     
 6) มีการรวมกลุ่มของภาคประชาชนเพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างเข้มแข็ง เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
คนในชุมชน/หมู่บ้าน เช่น กลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพ่ือการผลิต กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มประมงพ้ืนบ้าน โดยเฉพาะ
อย่างย่ิง กลุ่มผู้ผลิตสินค้าฮาลาลชุมชนรองรับการพัฒนาซึ่งมีการรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็งเป็นจํานวนมาก หลาย
สาขา เช่น บูดู  ข้าวเกรียบ  หมวกกะปิเยาะ ผ้าคลุมผม  ผลไม้แปรรูป 

7)  มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่เป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ เป็นที่รู้จักและ
ศรัทธาเลื่อมใสของบุคคลทั่วไป  ลักษณะสังคมพหุวัฒนธรรมของปัตตานีมีจุดร่วมสําคัญที่สามารถนํามาใช้
ประโยชน์ในการสร้างจุดขายทางด้านการท่องเที่ยวและพัฒนาผลิตภัณฑ์อ่ืนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับฮาลาล เพ่ือ
จับกลุ่มเป้าหมายอ่ืนที่ไม่ใช่ตลาดสินค้าและบริการฮาลาล ดังเช่นแนวคิดในการพัฒนาครัวสามวัฒนธรรม  

8) จังหวัดมีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีซึ่งมีผลงาน
ทางวิชาการ และการวิจัยที่นํามาใช้ในการพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในพ้ืนที่  
 (2) จุดอ่อน (Weaknesses) มีเหตุปัจจัยสําคัญที่ต้องปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วน ดังนี้ 

  1) ขาดการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ผลผลิตต่อไร่ตํ่า ฐานการผลิตยังแคบ  
เกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการนําเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมมาใช้ในการเกษตรส่วนใหญ่ยังคงใช้
รูปแบบและวิธีการผลิตแบบด้ังเดิม จึงทําให้ผลผลิตที่ได้ตํ่ากว่าพ้ืนที่อ่ืน  
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  2) ขาดการบริหารจัดการด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
  3) ปัญหาความยากจน โดยมีสัดส่วนคนจน ร้อยละ 33.49 สูงเป็นลําดับที่ 5 ของประเทศ (ร้อยละ 

13.15) ในภาพรวมจังหวัดปัตตานีมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่อหัวตํ่าสุดของภาคใต้ (67,492 บาท) ปัญหา
หลักของคนจนคือ การมีงานชีพที่ไม่มั่นคง การจัดการรายจ่ายที่ไม่สอดคล้องกับรายได้ ทัศนคติในการประกอบ
อาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง   

4) ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติมีแนวโน้มลดลงจากการบุกรุกทําลาย และการขยายพ้ืนที่ทาง
การเกษตร (ยางพารา) 

5) ผลิตภาพแรงงานตํ่า แรงงานขาดทักษะฝีมือ แรงงานส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร เป็นแรงงานที่ขาด
ความรู้ ขาดการนําเทคโนโลยีมาเพ่ิมผลิตภาพผลผลิต และมีผลผลิตต่อไร่ตํ่า 

6) ภาพลักษณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่  ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และ
คุณภาพชีวิตของประชาชน  ทําให้นักลงทุนขาดความเช่ือมั่นใจในการลงทุนด้านอุตสาหกรรมฮาลาล   ฟาร์ม
ขนาดใหญ่   และโรงงานแปรรูปผลผลิต  ไม่มีนักลงทุน  โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่  
ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์  การดูแล เก็บเก่ียวพืชผลทางการเกษตรไม่สามารถดําเนินการได้อย่าง
ต่อเน่ืองเน่ืองจากเกรงปัญหาความไม่ปลอดภัย เป็นต้น 

7) ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพนํ้าเสื่อมโทรม ทรัพยากรสัตว์นํ้าลดลง  และ
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง ต้ังแต่บริเวณชายฝั่งทะเลในเขต อ.หนองจิก อ.ยะหริ่ง อ.ปะนาเระ               
อ.สายบุรี ส่งผลกระทบต่อชุมชนชายฝั่ง การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง  และการท่องเที่ยว  

8) สินค้าฮาลาลระดับชุมชนจํานวนมากยังไม่เป็นที่ยอมรับด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มาตรฐานบรรจุ
ภัณฑ์ ขาดระบบการดูแลคุณภาพสินค้า การจัดการตลาด และการโลจิสติกส์ที่มีศักยภาพที่จะแข่งขันได้ในตลาด 

9) ปัญหาสุขภาพอนามัย และวิถีทางด้านสุขภาพของชุมชนยังไม่เข้มแข็ง ประชาชนยังขาดความ
ตระหนักในการสร้างวิถีสุขภาวะที่ดี และพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคที่ไม่ติดต่อ  โรคที่เป็นปัญหาของชุมชนโดยเฉพาะ
ปัญหาอนามัยแม่และเด็ก  พบว่า อัตราการตายของมารดาและทารกสูงกว่าระดับประเทศและภาคใต้  โรคความ
ดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน 

10) การขาดคุณภาพของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของนักเรียนมี
ค่าเฉลี่ยตํ่ากว่าค่าเฉล่ียของประเทศทุกกลุ่มสาระ  ประกอบกับนักเรียน ประชาชนบางส่วนอ่านและเขียน
ภาษาไทยไม่คล่อง  ส่งผลต่อการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ในวิชาอ่ืนๆ และการหาความรู้เพ่ิมเติม  
สาเหตุสําคัญ คือขาดแคลนครูเฉพาะสาขาวิชาและการสอนไม่ตรงวุฒิทางการศึกษา 

11) ระบบการบริหารจัดการเขตอุตสาหกรรมปัตตานียังไม่มีประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ ขาดการบูรณการ
ระหว่างส่วนราชการ และการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดการสภาพแวดล้อมยังไม่เป็น
มาตรฐานการจัดการที่เป็นสากล มาตรการในการดึงดูดนักลงทุนขาดแผนการดําเนินงาน และการสนับสนุน
งบประมาณในการพัฒนาที่ต่อเน่ือง ส่วนเขตอุตสาหกรรมฮาลาลปัตตานียังไม่มีการลงทุน ขาดความพร้อมด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน  นักลงทุนขาดความเช่ือมั่นด้านความปลอดภัย  

12) ปัญหาการขาดแคลนนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค  พบว่าครัวเรือนเข้าถึงประปามีเพียงร้อยละ 11.55 
ตํ่ากว่าค่าเฉล่ียประเทศมาก 

13) ขาดความพร้อมทางโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอ้ือต่อการขนส่งทางนํ้า 
14) ปัญหายาเสพติดยังคงมีการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี  โดยเฉพาะ อําเภอเมืองปัตตานี  อําเภอ

หนองจิก  อําเภอยะรัง  และอําเภอสายบุรี   โดยเฉพาะเยาวชนในเขตชุมชนและมแีนวโน้มจะเพ่ิมขึ้น 
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15) การเข้าถึงองค์ความรู้และการสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของประชาชนในจังหวัดปัตตานียังมี
น้อย  ทําให้การต่ืนตัวและปรับตัวก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างจํากัด  โดยเฉพาะในระดับประชาชนหรือ
ชุมชน   

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของจังหวัด (เฉพาะที่สําคัญ) 
(1) โอกาส (Opportunities) มีเหตุปัจจัยภายนอกที่เอ้ือต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนไปสู่ความ 

สําเร็จตามวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ 
 1) การสถาปนาความสัมพันธ์จากสังคมมุสลิมในอาเซียน และโลกอาหรับเอ้ือต่อการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์และความร่วมมือทางการค้า การพัฒนาทางสังคม  

2) นโยบายการเปิดเสรีทางการค้ากับอาเซียน บวก 3 บวก 6 และประเทศภูมิภาคอ่ืนๆทําให้ความ
ต้องการทางอาหารมุสลิมมีมากขึ้น มีความต้องการอาหารฮาลาลเพิ่ม เน่ืองจากการเพิ่มของประชากรมุสลิมทั่ว
โลก โดยในปี 2553 โลกมีประชากรมุสลิมประมาณ 1,600 ล้านคน หรือร้อยละ 23.4 ซึ่งคาดว่าภายในอีก 20 ปี 
หรือปี 2573 จํานวนประชากรมุสลิมจะเพ่ิมขึ้นถึง 600 ล้านคน หรือร้อยละ 35  หรือคิดเป็นจํานวน 2,200 ล้าน
คน 

3 ) นโยบายของรัฐบาลให้ความสําคัญในการพัฒนาด้านพลังงาน โครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระดับพ้ืนที่ 

4) ประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียนสามารถใช้เป็นประตูสู่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ  การค้า การลงทุน
และพัฒนาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมแบบข้ามพรมแดนระหว่างโลกมุสลิมได้อย่างสะดวก 

5) รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรณีพิเศษ ทํา
ให้มีโอกาสในการพัฒนาในทุกด้าน  

6) นโยบายรัฐบาล  แผนพัฒนาภาคใต้  และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  มีแผนสนับสนุนให้จังหวัดปัตตานี 
เป็นศูนย์กลางอาหารฮาลาล และข้อตกลงในการประชุม IMT-GT มอบให้ไทยเป็นเจ้าภาพด้านผลิตภัณฑ์ฮาลาล 
และบริการฮาลาล  

7) แหล่งเรียนรู้จากโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จากปราชญ์ชาวบ้านในจังหวัดใกล้เคียง และ
จากสื่อ องค์ความรู้ต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน การสร้างวิถีชีวิต และการทําการเกษตรโดยอาศัยหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฏีใหม่  

8) การเปิดกว้างของการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของประชาชน และชุมชนมีมากข้ึน ทําให้โอกาสใน
การเรียนรู้สิ่งใหม่ที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการสร้างวิถีการเรียนรู้ และการก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมปัตตานีสามารถทําได้ง่ายขึ้น 

9) การผสานความร่วมมือทางการค้ากับพ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียงคือสงขลา ที่จะเป็นแหล่งรองรับผลผลิต
ของจังหวัด และเช่ือมโยงการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวระหว่างกัน  

10) การเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงกับด่านเข้าออกชายแดนที่ไม่ไกลเกินไปจะทําให้เกิดความสะดวกใน
การเข้ามาเดินทางท่องเที่ยวของนัก ท่องเที่ยวจากประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวมุสลิม และชาวจีน 

11) การมีระบบการตรวจสอบและการรับรองคุณภาพมาตรฐานคุณภาพสินค้าทั้ง GAP,ISO9001, 
มกอช,มผช. เป็นต้น เป็นนโยบายหลักที่กระทรวงที่เก่ียวข้องพยายามผลักดันให้ส่วนราชการในพื้นที่ดําเนินการ
ให้ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดผ่านมาตรฐาน ซึ่งมีการสนับสนุนทั้งองค์ความรู้ งบประมาณ และปัจจัยอ่ืนๆ ที่จําเป็น 

12) เครือข่าย NGO ในพ้ืนที่ใกล้เคียงที่เป็นรอยต่อสามารถบูรณการการทํางานร่วมกับเครือข่ายของ
จังหวัด เพ่ือการเฝ้าระวังอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และการจัดการแบบมีส่วนร่วมที่เข้มแข็ง 
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(2) ภัยคุกคาม (Threats) มีเหตุปัจจัยภายนอกที่ไม่เอ้ือต่อหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนไปสู่ความสําเร็จตามวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ 
 1) การแข่งขันด้านการตลาดสินค้าจากประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น สินค้าฮาลาล จากประเทศมาเลเซีย   

2) ข้อจํากัดด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ระหว่างประเทศที่ยุ่งยาก ซับซ้อน ไม่เอ้ืออํานวย ต่อการค้า
การลงทุน และการท่องเที่ยว 

3) มีปัญหาน้ํามันเถื่อน ของผิดกฎหมาย ยาเสพติด แรงงาน ต่างด้าว 
4) รัฐมีนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล แต่ขาดการผลักดันในระดับปฏิบัติ และการบูรณการ

เช่ือมโยงการขับเคลื่อนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งทําหน้าที่ในการบริหารจัดการเขตอุตสาหกรรม อีกทั้ง
การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อย มีผลต่อความต่อเน่ืองของการสนับสนุนเชิงนโยบาย 

5) ปัจจัยการผลิตมีราคาสูงขึ้น ราคาสินค้าทางการเกษตรตกตํ่า ทําให้รายได้เกษตรกรไม่แน่นอน 
6) นักลงทุนจากภายนอกขาดความเช่ือมั่นต่อการลงทุนในพ้ืนที่ เน่ืองจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพ้ืนที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการนําเสนอข่าวสาร 
7) ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนทําให้ธรรมชาติแปรปรวน เกิดอุทกภัย การกัดเซาะชายฝั่ง ส่งผลต่อ

ความเสียหายของการผลผลิตทางการเกษตร และวิถีชีวิตของเกษตรกร ส่งผลให้ผลผลิตมีน้อย และไม่ได้คุณภาพ 
8) การแข่งขันของอุตสาหกรรมประมงมีสูง ในขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติลดลงทําให้ต้องมีการนําเข้า

วัตถุดิบจากประเทศใกล้เคียง ซึ่งมีความไม่แน่นอนสูงในด้านราคา และปริมาณวัตถุดิบที่ผู้ประกอบการจะต้องใช้
ในกระบวนการผลิต อีกทั้งความพร้อมในเชิงการบริหารจัดการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัด 
ใกล้เคียง เช่น สงขลาท่ีมีศักยภาพมากกว่าผู้ประกอบการในจังหวัดปัตตานีทําให้วัตถุดิบถูกขนส่งเข้าสู่
กระบวนการผลิตของโรงงานดังกล่าวมากข้ึน 

 - จุดอ่อน (Weaknesses) มีเหตุปัจจัยสําคัญที่ต้องปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วน ดังนี้ 
1. ขาดการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ผลผลิตต่อไร่ตํ่า ฐานการผลิตยังแคบ  

เกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการนําเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมมาใช้ในการเกษตรส่วนใหญ่ยังคงใช้
รูปแบบและวิธีการผลิตแบบด้ังเดิม จึงทําให้ผลผลิตที่ได้ตํ่ากว่าพ้ืนที่อ่ืน  

2. ขาดการบริหารจัดการด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
3. ปัญหาความยากจน โดยมีสัดส่วนคนจน ร้อยละ 33.49 สูงเป็นลําดับที่ 5 ของประเทศ (ร้อยละ 

13.15) ในภาพรวมจังหวัดปัตตานีมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่อหัวตํ่าสุดของภาคใต้ (67,492 บาท) ปัญหา
หลักของคนจนคือ การมีงานชีพที่ไม่มั่นคง การจัดการรายจ่ายที่ไม่สอดคล้องกับรายได้ ทัศนคติในการประกอบ
อาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง   

4. ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติมีแนวโน้มลดลงจากการบุกรุกทําลาย และการขยายพ้ืนที่ทาง
การเกษตร (ยางพารา) 

5. ผลิตภาพแรงงานตํ่า แรงงานขาดทักษะฝีมือ แรงงานส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร เป็นแรงงานท่ีขาด
ความรู้ ขาดการนําเทคโนโลยีมาเพ่ิมผลิตภาพผลผลิต และมีผลผลิตต่อไร่ตํ่า 

6. ภาพลักษณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่  ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และ
คุณภาพชีวิตของประชาชน  ทําให้นักลงทุนขาดความเช่ือมั่นใจในการลงทุนด้านอุตสาหกรรมฮาลาล   ฟาร์ม
ขนาดใหญ่   และโรงงานแปรรูปผลผลิต  ไม่มีนักลงทุน  โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่  
ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์  การดูแล เก็บเก่ียวพืชผลทางการเกษตรไม่สามารถดําเนินการได้อย่าง
ต่อเน่ืองเน่ืองจากเกรงปัญหาความไม่ปลอดภัย เป็นต้น 
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7. ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพนํ้าเสื่อมโทรม ทรัพยากรสัตว์นํ้าลดลง  และ
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง ต้ังแต่บริเวณชายฝั่งทะเลในเขต อ.หนองจิก อ.ยะหร่ิง อ.ปะนาเระ               
อ.สายบุรี ส่งผลกระทบต่อชุมชนชายฝั่ง การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง  และการท่องเที่ยว  

8. สินค้าฮาลาลระดับชุมชนจํานวนมากยังไม่เป็นที่ยอมรับด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มาตรฐานบรรจุ
ภัณฑ์ ขาดระบบการดูแลคุณภาพสินค้า การจัดการตลาด และการโลจิสติกส์ที่มีศักยภาพที่จะแข่งขันได้ในตลาด 

9. ปัญหาสุขภาพอนามัย และวิถีทางด้านสุขภาพของชุมชนยังไม่เข้มแข็ง ประชาชนยังขาดความ
ตระหนักในการสร้างวิถีสุขภาวะที่ดี และพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคที่ไม่ติดต่อ  โรคที่เป็นปัญหาของชุมชนโดยเฉพาะ
ปัญหาอนามัยแม่และเด็ก  พบว่า อัตราการตายของมารดาและทารกสูงกว่าระดับประเทศและภาคใต้  โรคความ
ดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน 

10. การขาดคุณภาพของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของนักเรียนมี
ค่าเฉล่ียตํ่ากว่าค่าเฉล่ียของประเทศทุกกลุ่มสาระ  ประกอบกับนักเรียน ประชาชนบางส่วนอ่านและเขียน
ภาษาไทยไม่คล่อง  ส่งผลต่อการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ในวิชาอ่ืนๆ และการหาความรู้เพ่ิมเติม  
สาเหตุสําคัญ คือขาดแคลนครูเฉพาะสาขาวิชาและการสอนไม่ตรงวุฒิทางการศึกษา 

11. ระบบการบริหารจัดการเขตอุตสาหกรรมปัตตานียังไม่มีประสิทธิภาพที่เพียงพอ ขาดการบูรณการ
ระหว่างส่วนราชการ และการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดการสภาพแวดล้อมยังไม่เป็น
มาตรฐานการจัดการที่เป็นสากล มาตรการในการดึงดูดนักลงทุนขาดแผนการดําเนินงาน และการสนับสนุน
งบประมาณในการพัฒนาที่ต่อเน่ือง ส่วนเขตอุตสาหกรรมฮาลาลปัตตานียังไม่มีการลงทุน ขาดความพร้อมด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน  นักลงทุนขาดความเช่ือมั่นด้านความปลอดภัย  

12. ปัญหาการขาดแคลนนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค  พบว่าครัวเรือนเข้าถึงประปามีเพียงร้อยละ 11.55 
ตํ่ากว่าค่าเฉล่ียประเทศมาก 

13. ขาดความพร้อมทางโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอ้ือต่อการขนส่งทางนํ้า 
 14. ปัญหายาเสพติดยังคงมีการระบาดในพื้นที่จังหวัดปัตตานี  โดยเฉพาะ อําเภอเมืองปัตตานี  อําเภอ
หนองจิก  อําเภอยะรัง  และอําเภอสายบุรี   โดยเฉพาะเยาวชนในเขตชุมชนและมีแนวโน้มจะเพ่ิมขึ้น 

15. การเข้าถึงองค์ความรู้และการสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของประชาชนในจังหวัดปัตตานียังมี
น้อย  ทําให้การต่ืนตัวและปรับตัวก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างจํากัด  โดยเฉพาะในระดับประชาชนหรือ
ชุมชน   

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของจังหวัด  
(1) โอกาส (Opportunities) มีเหตุปัจจัยภายนอกที่เอ้ือต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนไปสู่ความ 

สําเร็จตามวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ 
 1. การสถาปนาความสัมพันธ์จากสังคมมุสลิมในอาเซียน และโลกอาหรับเอ้ือต่อการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์และความร่วมมือทางการค้า การพัฒนาทางสังคม  

2. นโยบายการเปิดเสรีทางการค้ากับอาเซียน บวก 3 บวก 6 และประเทศภูมิภาคอ่ืนๆทําให้ความ
ต้องการทางอาหารมุสลิมมีมากขึ้น มีความต้องการอาหารฮาลาลเพิ่ม เน่ืองจากการเพิ่มของประชากรมุสลิมทั่ว
โลก โดยในปี 2553 โลกมีประชากรมุสลิมประมาณ 1,600 ล้านคน หรือร้อยละ 23.4 ซึ่งคาดว่าภายในอีก 20 ปี 
หรือปี 2573 จํานวนประชากรมุสลิมจะเพ่ิมขึ้นถึง 600 ล้านคน หรือร้อยละ 35  หรือคิดเป็นจํานวน 2,200 ล้าน
คน 

3. นโยบายของรัฐบาลให้ความสําคัญในการพัฒนาด้านพลังงาน โครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระดับพ้ืนที่ 
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4. ประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียนสามารถใช้เป็นประตูสู่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ  การค้า การลงทุน
และพัฒนาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมแบบข้ามพรมแดนระหว่างโลกมุสลิมได้อย่างสะดวก 

5. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรณีพิเศษ ทํา
ให้มีโอกาสในการพัฒนาในทุกด้าน  

6. นโยบายรัฐบาล  แผนพัฒนาภาคใต้  และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  มีแผนสนับสนุนให้จังหวัดปัตตานี 
เป็นศูนย์กลางอาหารฮาลาล และข้อตกลงในการประชุม IMT-GT มอบให้ไทยเป็นเจ้าภาพด้านผลิตภัณฑ์ฮาลาล 
และบริการฮาลาล  

7. แหล่งเรียนรู้จากโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จากปราชญ์ชาวบ้านในจังหวัดใกล้เคียง และ
จากสื่อ องค์ความรู้ต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน การสร้างวิถีชีวิต และการทําการเกษตรโดยอาศัยหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฏีใหม่  

8. การเปิดกว้างของการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของประชาชน และชุมชนมีมากขึ้น ทําให้โอกาสใน
การเรียนรู้สิ่งใหม่ที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการสร้างวิถีการเรียนรู้ และการก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมปัตตานีสามารถทําได้ง่ายขึ้น 

9. การผสานความร่วมมือทางการค้ากับพ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียงคือสงขลา ที่จะเป็นแหล่งรองรับผลผลิต
ของจังหวัด และเช่ือมโยงการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวระหว่างกัน  

10. การเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงกับด่านเข้าออกชายแดนที่ไม่ไกลเกินไปจะทําให้เกิดความสะดวกใน
การเข้ามาเดินทางท่องเที่ยวของนัก ท่องเที่ยวจากประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวมุสลิม และชาวจีน 

11.การมีระบบการตรวจสอบ และการรับรองคุณภาพมาตรฐานคุณภาพสินค้าทั้ง GAP,ISO9001,มกอช
,มผช. เป็นต้น เป็นนโยบายหลักที่กระทรวงที่เก่ียวข้องพยายามผลักดันให้ส่วนราชการในพ้ืนที่ดําเนินการให้
ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดผ่านมาตรฐาน ซึ่งมีการสนับสนุนทั้งองค์ความรู้ งบประมาณ และปัจจัยอ่ืนๆ ที่จําเป็น 

12. เครือข่าย NGO ในพ้ืนที่ใกล้เคียงที่เป็นรอยต่อสามารถบูรณการการทํางานร่วมกับเครือข่ายของ
จังหวัด เพ่ือการเฝ้าระวังอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และการจัดการแบบมีส่วนร่วมที่เข้มแข็ง 
 (2) ภัยคุกคาม (Threats) มีเหตุปัจจัยภายนอกที่ไม่เอ้ือต่อหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนไปสู่ความสําเร็จตามวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ 
 1. การแข่งขันด้านการตลาดสินค้าจากประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น สินค้าฮาลาล จากประเทศมาเลเซีย   

2. ข้อจํากัดด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ระหว่างประเทศที่ยุ่งยาก ซับซ้อน ไม่เอ้ืออํานวย ต่อการค้า
การลงทุน และการท่องเที่ยว 

3. มีปัญหาน้ํามันเถื่อน ของผิดกฎหมาย ยาเสพติด แรงงาน ต่างด้าว 
4. รัฐมีนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล แต่ขาดการผลักดันในระดับปฏิบัติ และการบูรณการ

เช่ือมโยงการขับเคลื่อนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งทําหน้าที่ในการบริหารจัดการเขตอุตสาหกรรม อีกทั้ง
การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อย มีผลต่อความต่อเน่ืองของการสนับสนุนเชิงนโยบาย 

5. ปัจจัยการผลิตมีราคาสูงขึ้น ราคาสินค้าทางการเกษตรตกตํ่า ทําให้รายได้เกษตรกรไม่แน่นอน 
6. นักลงทุนจากภายนอกขาดความเช่ือมั่นต่อการลงทุนในพ้ืนที่ เน่ืองจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพ้ืนที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการนําเสนอข่าวสาร 
7. ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนทําให้ธรรมชาติแปรปรวน เกิดอุทกภัย การกัดเซาะชายฝั่ง ส่งผลต่อ

ความเสียหายของการผลผลิตทางการเกษตร และวิถีชีวิตของเกษตรกร ส่งผลให้ผลผลิตมีน้อย และไม่ได้คุณภาพ 
8. การแข่งขันของอุตสาหกรรมประมงมีสูง ในขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติลดลงทําให้ต้องมีการนําเข้า

วัตถุดิบจากประเทศใกล้เคียง ซึ่งมีความไม่แน่นอนสูงในด้านราคา และปริมาณวัตถุดิบที่ผู้ประกอบการจะต้องใช้
ในกระบวนการผลิต อีกทั้งความพร้อมในเชิงการบริหารจัดการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัด 
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ใกล้เคียง เช่น สงขลาท่ีมีศักยภาพมากกว่าผู้ประกอบการในจังหวัดปัตตานีทําให้วัตถุดิบถูกขนส่งเข้าสู่
กระบวนการผลิตของโรงงานดังกล่าวมากข้ึน 
3.1.9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปัตตานี 

วิสัยทัศน์  : แหล่งผลิตผลการเกษตร  และผลิตภัณฑ์ฮาลาลท่ีมีคุณภาพ  บนพ้ืนฐานความมั่นคงในการ
ดํารงชีวิต 
คําอธิบายวิสัยทัศน์ 
 การกําหนดจุดหมายปลายทาง (Ends ) ในการพัฒนาจังหวัดปัตตานีแบบบูรณาการ ที่ให้ความสําคัญกับ
การนําความหลากหลายทางด้านวิถีชีวิต จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ความเช่ือ วิธีคิดและมุมมองต่างๆ ที่
สามารถเช่ือมโยงหลากมิติที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่จังหวัดปัตตานีให้
เห็นเป็นภาพรวม (Holistic ) ของการพัฒนาที่มุ้งเน้นความสมดุลระหว่างความพอเพียงกับความสามารถในการ
พัฒนาให้ก้าวทันโลกยุคใหม่โดยวางสถานะ (Positioning ) ของจังหวัดปัตตานีให้เป็นแหล่งผลิตผลการเกษตร 
และผลิตภัณฑ์ฮาลาลท่ีมีคุณภาพบนพ้ืนฐานการดํารงชีวิตในสังคมอย่างมั่นคงของประชาชน แหล่งผลิตผล
การเกษตรที่มีคุณภาพ  หมายถึง  การเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานเกษตรดีที่
เหมาะสมกับการผลิต (GAP) และผลผลิตมีปริมาณและคุณภาพตามความต้องการของตลาดและสามารถเป็น
วัตถุดิบป้อนโรงงานอุตสาหกรรมฮาลาลอย่างเพียงพอ   ได้แก่   ผลผลิตสัตว์นํ้า   ข้าว ไม้ผลและพืชทางเลือก
ใหม่ๆ   เป็นผลผลิตที่ได้รับการยอมรับ ความเช่ือมั่นจากผู้บริโภค และผู้ใช้ประโยชน์ต่อเน่ือง และเป็นผลผลิตที่
เกิดจากการเกษตรเชิงสร้างสรรค์ 
 แหล่งผลิตภัณฑ์ฮาลาลท่ีมีคุณภาพ หมายถึง เมืองที่มีความมุ่งมั่นในการนําปรัชญา วิถีปฏิบัติของศาสนา
อิสลามในส่วนของฮาลาล  มาใช้เป็นธงนํา (Flagship ) ในการพัฒนาที่มุ่งไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ต้ังอยู่บนรากฐานของลักษณะภูมิสังคมแบบพหุวัตถุวัฒนธรรมอย่างย่ังยืน โดย
การนําหลักคิดในการผลิตและดําเนินวิสาหกิจที่สะอาดปราศจากสิ่งสกปรกปฏิกูลหรือสิ่งอ่ืนใด ซึ่งเป็นที่รังเกียจ
โดยบัญญัติของศาสนาอิสลาม รวมทั้งของศาสนาอ่ืนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน อาทิ อาหารเจของคนเช้ือสายจีน
ในปัตตานี มาเป็นกรอบอ้างอิงในการพัฒนาที่ให้ความสําคัญกับการผลิตเพ่ือการบริโภคในชุมชนท้องถิ่นของตน
อย่างพอเพียง และ    การผลิตเชิงพาณิชย์ที่กําหนดให้สินค้าและบริการของฮาลาลเป็นผลผลิตหลัก (Major 
Product ) ในการเจาะตลาดเก่าและสร้างตลาดใหม่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (Niche Market) โดยมีเป้าหมาย
เป็นแหล่งผลิตภัณฑ์ฮาลาล ซึ่งผลิตภัณฑ์ฮาลาล  ประกอบด้วย อาหารฮาลาล  ผลิตภัณฑ์ฮาลาล แฟช่ันมุสลิม 
เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับสตรี และบริการฮาลาลเพื่อไปสู่การเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์ฮาลาลท่ีมีคุณภาพและได้
มาตรฐานสากล เป็นผลิตภัณฑ์ตราสัญลักษณ์ของจังหวัดที่สร้างงาน สร้างรายได้แก่จังหวัด 
 ความมั่นคงในการดํารงชีวิต หมายถึงประชาชนในจังหวัดปัตตานีมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความมั่นคงในที่อยู่
อาศัย สุขภาพดี มีการศึกษาสูง อาชีพมั่นคงและรายได้ที่เพียงพอต่อการดํารงชีวิต รวมทั้งสภาพครอบครัวที่
อบอุ่น และอยู่ในสังคมที่มีความสงบสุข มีความพร้อมด้านการบริการขั้นพ้ืนฐาน มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีทรัพยากรท่ี
เพียงพอต่อการประกอบอาชีพ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสามารถแสดงออกถึงวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม 
และประเพณีของตนเองได้อย่างเสรี มีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคมอาเซียน เป็นพ้ืนที่ที่ประชาชน
ในจังหวัดและประชาชนภายนอกสามารถท่องเที่ยวในจังหวัดได้อย่างปลอดภัย และวางใจ 

เป้าประสงค์รวมของยุทธศาสตร์    
 1) ผลิตภัณฑ์ฮาลาลของจังหวัดมีคุณภาพในระดับสินค้าส่งออก เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศมีมูลค่าผลิตภัณฑ์ฮาลาลไมน้่อยกว่า 2,500  ล้านบาท 
 2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรม เพ่ิมขึ้นไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 4.6               
และ 2.8  
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 3) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดปัตตานีเฉลี่ยต่อหัวไม่น้อยกว่า 85,648 บาทต่อปี  
 4) ชุมชนสามารถลดจํานวนเหตุการณ์ความไม่สงบที่มีผลกระทบต่อชีวิต และทรัพย์สินได้                    
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของชุมชนทั้งหมดในจังหวัด 

5) ค่าเฉล่ียของดัชนีความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานีทั้ง 12 มิติของการประเมินจากกระทรวง             
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1) ส่งเสริม และพัฒนาแหล่งผลิตผลทางการเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐานการส่งออก (นํ้าหนักร้อยละ 
30) 

2) สร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลและสินค้าแปรรูปจากการเกษตร            
      (นํ้าหนักรอ้ยละ 30) 

  3) สร้างความมั่นคงในการดํารงชีวิตของประชาชน สังคม และสร้างความเช่ือมั่นที่มีต่อรัฐ                       
                       (นํ้าหนักร้อยละ 20) 
 4) พัฒนาชุมชน และท้องถิ่นให้น่าอยู่ เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน (นํ้าหนักร้อยละ 20) 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย กลยุทธ์และความสมัพันธข์องการวิเคราะห์ศักยภาพและสภาพแวดล้อม

ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
ส่งเสริมและพฒันาแหล่งผลติผลทางการเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐานการส่งออก 

1. เป้าประสงค์  
เพ่ิมปริมาณและคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรที่ตรงกับความต้องการของตลาด 

2. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายปี 2557-2560 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2557 2558 2559 2560
1.ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของปริมาณผลิตผลทางการเกษตร 5 10 10 15 
2.ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของจํานวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการ
ผลิตที่ดีและเหมาะสม (GAP) (พืช,ปศุสัตว์,ประมง) 

5 5 5 5 

3. กลยุทธ์   
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเกษตรได้จัดลําดับความสําคัญของกลยุทธ์  ดังน้ี 
 1) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี และองค์ความรู้ในการเพ่ิมปรมิาณ และคุณภาพผลผลิตภาคการเกษตร
รองรับการส่งออกและการแข่งขัน 
 2) ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างผลิตผลทางการเกษตรส่งออก ปัจจัยพ้ืนฐานการผลิตและฐาน
ทรัพยากรให้เอ้ือต่อการเกษตรและการพ่ึงตนเองทางการผลิตของเกษตรกร 
 3) พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรด้วยกลไกสหกรณ์และระบบวิสาหกิจ
ชุมชน 
 4) ส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจและผลผลิตทางการเกษตรทางเลือกใหมท่ี่สอดคล้องกับตลาดผู้บริโภค
และการพัฒนารองรับประชาคมอาเซียนและการแข่งขันในประชาคมโลก 
 ทั้งน้ี สามารถแสดงความสัมพันธ์ของการวิเคราะห์ศักยภาพ และสภาพแวดล้อมโดยใช้เครื่องมือ  TOWS 
Matrix ดังน้ี 
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ตารางแสดงความสัมพนัธ์ของการวิเคราะห์ศักยภาพ และสภาพแวดล้อมโดยใช้เครื่องมือ TOWS Matrix 

 

ทิศทางเชิงรุก(s+o) ทิศทางเชิงแก้ไข(w+o) 
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเพ่ือเพ่ิมปริมาณและ
คุณภาพผลผลิตทางการเกษตรและการเพาะเลี้ยง
สัตว์นํ้าชายฝั่งและการปศุสัตว์ 

นําเทคโนโลยีที่ เหมาะสมมาเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้นและ
ส่งเสริมการผลิตพืชทางเลือกใหม่ที่มีศักยภาพทางการตลาด 
ตลอดจนขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ และ
ส่งเสริมการทําการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
จัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบ้ียตํ่า และบังคับใช้กฎหมายในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพร้อมส่งเสริมการ
พ่ึงตนเองทางปัจจัยการผลิต 

ทิศทางเชิงป้องกัน(S+T) ทิศทางเชิงรับ(w+T) 
พัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการวาง
แผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแก้ไข
ปัญหาผลผลิตล้นตลาด 

ปรับระบบการผลิต เพ่ิมทางเลือกใหม่เพ่ือลดความเสี่ยงด้านการ
ผลิตและการตลาด 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย กลยุทธ์และความสมัพันธข์องการวิเคราะห์ศักยภาพและสภาพแวดล้อม
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

สร้างมูลคา่เพิม่และขยายชอ่งทางการตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลและสนิค้าแปรรปูจากการเกษตร 
1.เป้าประสงค์  

ผลิตภัณฑ์ฮาลาลและสินค้าแปรรูปจากการเกษตรมีมูลค่าการจําหน่ายเพ่ิมขึ้น 
 

2.ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายปี 2557-2560 
 

 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
2557 2558 2559 2560

1.ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลค่าการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ฮาลาลและสินค้าแปรรูป
จากการเกษตร 

10 12 14 16 

2.จํานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 2 3 4 5 
 

3. กลยุทธ์   
จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอุตสาหกรรมได้จัดลําดับความสําคัญของกลยุทธ์ ดังน้ี 
1) เพ่ิมผลิตภาพแรงงานคุณภาพ  และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และ OTOP ให้มี

ขีดความสามารถในการสร้างสรรค์คุณค่าและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ 
2) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ผลิตภัณฑ์ฮาลาลและสินค้าแปรรูปจากการเกษตรให้มีคุณภาพและได้รับ

มาตรฐานฮาลาล 
3) สร้างแบรนด์และขยายช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลและสินค้าแปรรูปจากการเกษตรทั้งในและ

ต่างประเทศ 
4) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และเผยแพร่องค์ความรู้ในการเพ่ิมมูลค่าการผลิต

และลดต้นทุนการผลิตสินค้า 
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5) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  
พร้อมสร้างแรงจูงใจและบรรยากาศในการส่งเสริมอุตสาหกรรม  การค้า การบริการ และการลงทุน 
   ทั้งน้ี สามารถแสดงความสัมพันธ์ของการวิเคราะห์ศักยภาพ และสภาพแวดล้อมโดยใช้เครื่องมือ TOWS  Matrix  
ดังน้ี 
 

ตารางแสดงความสัมพนัธ์ของการวิเคราะห์ศักยภาพ และสภาพแวดล้อมโดยใช้เครื่องมือ TOWS Matrix 
 

ทิศทางเชิงรุก(s+o) ทิศทางเชิงแก้ไข(w+o) 
- ส่งเสริมการผลิต ผลิตภัณฑ์ในวิถีชีวิตของชุมชน เพ่ือ
ขยายตลาดออกสู่ประเทศมุสลิมทั่วโลก 
-เ พ่ิมผลผลิตภัณฑ์  อุตสาหกรรมที่หลากหลาย บน
ความถูกต้องตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม ให้ได้รับ
การยอมรับ เพ่ือรองรับตลาดมุสลิมทั้งภายในประเทศ 
และต่างประเทศ โดยเน้นความเข้มแข็งของเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจาก
ภาครัฐอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 
- จากจุดแข็งของจังหวัดปัตตานีที่ประชาชนส่วนใหญ่ร้อย
ละ 90 นับถือศาสนาอิสลาม วิถีชีวิตที่เป็นอยู่ของจังหวัด
ปัตตานีจึงอยู่ที่ความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้ง ไทย
พุทธ ไทยมุสลิม และไทยจีน ประกอบกับโอกาสท่ี
ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 
ดังน้ันจึงเกิดการส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์อาหารพ้ืนบ้าน ให้
เป็นอุตสาหกรรมฮาลาล เพ่ือการส่งออกไปยังประเทศ
เพ่ือนบ้านมุสลิม และโลกอาหรับต่อไป 

- พัฒนาการผลิตสินค้าฮาลาล ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 
- ให้รัฐใช้มาตรการในการลงทุน ลดต้นทุนการผลิต เช่น
การลดหย่อนอัตราค่าสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน ภาษี ใน
การเก็บสินค้าห้องเย็น เพ่ือแก้ปัญหาวัตถุดิบขาดแคลน 
ให้สามารถมีสินค้ารับรองการผลิตเพ่ือจําหน่ายได้ตลอด
ทั้งปี ป้อนผลผลิตได้ทั้งในประเทศและนอกประเทศอย่าง
เพียงพอ 
- ให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ
สําหรับการจัดหาแหล่งทุน และเพ่ิมมาตรการในการ
ลงทุน 

ทิศทางเชิงป้องกัน(S+T) ทิศทางเชิงรับ(w+T) 
- ส่งเสริมการจัดต้ังเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือกระตุ้น
ให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในจังหวัด  อย่างมีความเช่ือมั่น 
- เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่ขอต่ออายุตราเคร่ืองหมาย 
ฮาลาลให้คณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยลดหย่อน
อัตราค่าต่ออายุในปีถัดไป 
- ส่ง เสริมการประชาสัมพันธ์เ ชิงรุก  โดยการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดปัตตานี ให้เป็นเมืองน่าอยู่ น่า
ลงทุน 

- พัฒนาผู้ประกอบการฮาลาล ให้ความรู้ด้านการตลาด 
และการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ 
- พัฒนาบุคลากรด้านการผลิตและการตลาด พร้อมทั้ง
จัดหาตลาดรองรับสินค้า ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหาร
ฮาลาล เพ่ือให้เกิดความย่ังยืน 
-การสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้ประกอบการ และผู้ที่จะ
เข้ามาลงทุนในจังหวัดปัตตานี 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย กลยุทธ์และความสมัพันธข์องการวิเคราะห์ศักยภาพและสภาพแวดล้อม

ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
สร้างความม่ันคงในการดํารงชีวิตของประชาชน สังคม และสรา้งความเช่ือม่ันที่มีต่อรัฐ 

 

1.เป้าประสงค์  
ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างความปลอดภัย สามารถดํารงชีวิตในชุมชน/ท้องถิ่นอย่างมีความสุข และ

มีความเช่ือมั่นต่อรัฐ 
 

2.ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายปี 2557-2560 
 

 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
2557 2558 2559 2560

1. ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการรักษา 
   ความปลอดภัย 

80 85 90 95 

2.ร้อยละของจํานวนหมู่บ้านสีขาว (หมู่บ้านปลอดยาเสพติด) 70 80 90 100 
3. ร้อยละของประชากรมีองค์ความรู้และทกัษะทางภาษาเพ่ือสื่อสาร 
ในประชาคมอาเซียนและสากล 

65 70 75 80 

4.ร้อยละของครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยตํ่ากว่าเกณฑ์ จปฐ. 30,000 บาท/
คน/ปี ลดลงปีละ 

20 20 20 20 

 

3.กลยุทธ์   
จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสังคม ได้จัดลําดับความสําคัญของกลยุทธ์ ดังน้ี 
1) เสริมสร้างหมู่บ้าน  ชุมชน อําเภอ และจังหวัดให้เป็นพ้ืนที่ร่วมบูรณาการของการพัฒนาสู่สันติสุข 
2) เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามและเฝ้าระวังภัยคุกคามต่อประชาชนและความมั่นคงของ

จังหวัด 
3) ยกระดับคณุภาพการศึกษาและการเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชน เพ่ือการสร้างคุณภาพชีวิต  ความ

มั่นคง ของการพ่ึงตนเองอย่างเท่าทัน 
4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว  ชุมชน และลดปัญหาของเด็กเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส 
5) จัดระบบการส่งเสริมป้องกันและรักษาสุขภาพของประชาชนโดยการมีส่วนร่วม 
6) เสริมสร้างศักยภาพและโอกาสในการทํางาน การพัฒนาตนเอง เพ่ือเป็นหลักประกันความมั่นคงใน

การดํารงชีวิต 
7)  พัฒนาระบบบริการแห่งรัฐ  ยึดหลักภารกิจร่วม  พ้ืนที่เป็นฐาน  ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
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ทั้งน้ี  สามารถแสดงความสัมพันธ์ของการวิเคราะห์ศักยภาพ และสภาพแวดล้อมโดยใช้เครื่องมือ TOWS  Matrix  
ดังน้ี 
 

ตารางแสดงความสัมพนัธ์ของการวิเคราะห์ศักยภาพ และสภาพแวดล้อมโดยใช้เครื่องมือ TOWS Matrix 
ทิศทางเชิงรุก (s+o) ทิศทางเชิงแก้ไข (w+o) 

1.บูรณาการการปฏิบัติงานกําลังทุกภาคส่วนในการป้องกัน
ปราบปรามทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ 
2.นํากระบวนการด้านศาสนามาสนับสนุนมาตรการในการป้องกัน
การเผยแพร่ระบาดในชุมชน เยาวชน กลุ่มเส่ียงและผู้เข้ารับการ
บําบัด 
3.ส่งเสริมบทบาทของภาคประชาชนให้มีความตระหนักและเฝ้า
ระวังชุมชนของตนเอง 
4.ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเพิ่มขีดความสามารถของ
ทรัพยากรมนุษย์รองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน 
5.ส่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
6.ส่งเสริมให้มีเวทีพหุวัฒนธรรมระดับชุมชนเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน 
7.ส่งเสริมให้มีเวทีพหุศาสนาวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน 
8.ประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน ด้านการช่วยเหลือเยียวยา
และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มเป้าหมายในเชิงบูรณาการ 
9.กําหนดเป็นวาระจังหวัดในด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายแก่ส่วนราชการทุกส่วนนําไปสู่การปฏิบัติ 

1.เสริมสร้างความเข้าใจลดความหวาดระแวง
ระหว่างประชาชนกับประชาชน และเจ้าหน้าที่ของ
รัฐกับประชาชน 
2.อํานวยความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายอย่างเสมอ
ภาค 
3.จัดหาอุปกรณ์ที่มีขีดความสามารถในการค้นหา
ตรวจสอบยาเสพติดมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
4.ประสานความร่วมมือกับจังหวัดใกล้เคียงในการ
สกัดกั้นปัญหาร่วมของพื้นที่ 
5.ส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านใน
การพัฒนาขีดความสามารถทรัพยากรมนุษย์
เพิ่มขึ้น 
6.สร้างเครือข่ายในชุมชนให้มี ส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มเป้าหมายสามารถ
พึ่งตนเอง 
7.จัดระบบประชาสัมพันธ์ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ผ่านช่องทางที่ประชาชนสามารถเข้าถึง 

ทิศทางเชิงป้องกัน(S+T) ทิศทางเชิงรับ(w+T) 
1.ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ในทางบวกของจังหวัดในเชิงรุก 
2.เสริมสร้างความร่วมมือ ความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างรัฐกับ
ส่ือมวลชนทุกแขนง 
3.รณรงค์มุ่งเน้นให้ความรู้กับประชาชนทุกกลุ่มได้รับรู้และเข้าใจถึง
โทษและพิษภัยที่ร้ายแรงของยาเสพติด 
4.สร้างความรู้ความเข้าใจร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความไม่สงบภัย
คุกคามในรูปแบบต่างๆ  และประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือที่หลากหลาย 
5.สร้างกระแสสังคม เพื่อให้คนในสังคมมีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน 
6.ปลูกจิตสํานึกแก่เด็กและเยาวชนในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันใน
สังคม และให้เป็นค่านิยมของจังหวดั 
7.บูรณาการกิจกรรมสมาชิกในครอบครัวมีกิจกรรมที่สร้างสรรค์
ร่วมกัน 

1.เพิ่มทักษะในการป้องกันตนเองและที่ตั้งโดยให้
ชุมชนมีส่วนร่วม 
2.บูรณาการกําลังและอุปกรณ์ทุกภาคส่วนในการ
ตั้งด่านตรวจสกัดกั้นยาเสพติด 
3 .สร้างความเข้มแข็ งสถาบันครอบครัวและ
มีจิตสํานึกร่วมพัฒนาเยาวชนให้มีการศึกษาที่ดี 
4 .จัดระบบการให้ความช่วยเหลือประชากร
กลุ่มเป้าหมายอย่างบูรณาการทั้งภาครัฐ เอกชน
ในพื้นที่ 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย กลยุทธ์และความสมัพันธข์องการวิเคราะห์ศักยภาพและสภาพแวดล้อม

ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 
พัฒนาชุมชนและท้องถ่ินใหน้่าอยู่ และเปน็แหล่งสรา้งงานสร้างรายได้แก่ชุมชน 

1.เป้าประสงค์  
ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้  

 

2.ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายปี 2557- 2560 
 

 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
2557 2558 2559 2560 

1.จํานวนหมู่บ้าน/ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และใช้ประโยชน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมอย่างชาญฉลาด 

50/50 50/20 50/20 50/20 

2.รายได้จากการท่องเท่ียวของจังหวัดเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาไม่น้อย
กว่าร้อยละ 

2 2.5 3 3.5 

3.รายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) เพ่ิมขึ้น ไม่น้อย
กว่า 1% ของรายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 
เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง 

1 1 1 1 

4.อัตราการว่างงานจากค่าเฉลี่ยของคนว่างงานในปีที่ผ่านมาของ
จังหวัดปัตตานีลดลง ปีละ 5% 

5 5 5 5 

 

3.กลยุทธ์   
จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสังคม ได้จัดลําดับความสําคัญของกลยุทธ์ ดังน้ี 
1) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มและชุมชนในการสรรสร้างภูมิปัญญาเป็นผลิตภัณฑ์และแหล่ง

สร้างงานสร้างรายได้ และเพ่ิมหมู่บ้านพ่ึงตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2) ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตที่ดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และพหุวัฒนธรรม 
3) พัฒนาความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
4) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดย 

การมีส่วนร่วมของชุมชน 
5) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคให้มีความพร้อมและมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่

ประชาคมอาเซียน 
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ทั้งน้ี  สามารถแสดงความสัมพันธ์ของการวิเคราะห์ศักยภาพ และสภาพแวดล้อมโดยใช้เครื่องมือ TOWS Matrix 
ดังน้ี 
 

ตารางแสดงความสัมพนัธ์ของการวิเคราะห์ศักยภาพ และสภาพแวดล้อมโดยใช้เครื่องมือ TOWS Matrix 
 

ทิศทางเชิงรุก(s+o) ทิศทางเชิงแก้ไข(w+o) 
1) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่
หลากหลายของจังหวัดให้เกิดมูลค่าเพ่ิม เศรษฐกิจ
และสังคม ผ่านกลไกเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียง 
ประชาคมอาเซียนและโลกมุสลิม 
2)พัฒนานวัตกรรมโดยใช้ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้าน ช่างฝีมือที่
เช่ียวชาญมีความโดเด่นมีเอกลักษณ์ของตนเองและ
เพ่ิมช่องทางการตลาดโดยประชาคมอาเซียนเข้ามา
รองรับ 
3) เช่ือมโยงข้อมูลและการสื่อสารให้มีความเข้าใจ
ระหว่างชุมชนต่างวัฒนธรรม  ตามวิถี ชี วิตและ  
อัตลักษณ์ของชุมชน 
4) ขยายผลชุมชนต้นแบบด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การจักการท่องเที่ยว และการจักการ
ภัยพิบัติ 

1) พัฒนาศักยภาพในการรองรับการท่องเท่ียวสากล
ให้มีมาตรฐานและเช่ือมโยงจังหวัดที่มีด่านชายแดน 
(ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูล) 
2) บูรณาการฐานข้อมูลนวัตกรรมทุกระดับเช่ือมโยง
ไปสู่ประชาคมอาเซียน  เ พ่ือรองรับการพัฒนา
นวัตกรรม 
3) ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจระหว่างชุมชนต่างวัฒนธรรม  
4) บูรณการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การท่องเท่ียวและภัยพิบัติ โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนอย่างเข้มแข็ง 

ทิศทางเชิงป้องกัน(S+T) ทิศทางเชิงรับ(w+T) 
1) สร้างความเช่ือมั่นในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเชิง
บวกและเสริมสร้างมาตรการจูงใจให้มีการเดินทางมา
ท่องเที่ยวมากย่ิงขึ้น 
2) พัฒนานวัตกรรมให้โดดเด่นมีมาตรฐาน พร้อมทั้ง
สร้างลิขสิทธ์ิเฉพาะและร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 
3) สร้างความเข้าใจโดยการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง 
แสวงหาจุดร่วม สงวนจุดต่างระหว่างวัฒนธรรมแก่
ชุมชน 
4) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการรับมือภัย
คุกคามจากมนุษย์และธรรมชาติ 

1) พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการท่องเท่ียว
ของบุคลากรโดยเฉพาะมาตรฐานด้านความปลอดภัย 
2) สร้างความร่วมมือระหว่างคู่แข่งทางการค้าโดย
แลกเปลี่ยนข้อมูลและพัฒนานวัตกรรมร่วมกัน 
3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างชุมชนต่างวัฒนธรรมให้มากขึ้น 
4) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดย
ชุมชนเป็นผู้ขับเคลื่อนอย่างเข้มแข็งและย่ังยืน 
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3.1.10 การเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และประชาชน รวมท้ังการ
เตรียมการรองรับของ อปท.ตามอํานาจหน้าท่ี 

1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสร้างโครงข่ายคมนาคม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทํา 
ให้เกิดการรวมตัวของเศรษฐกิจที่มีมูลค่าและมีช่องทางการกระจายสินค้าที่กว้าง นอกจากน้ัน จะเกิดการ
เรียกร้องจากกลุ่มนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยให้มีการพัฒนาเครือข่ายการคมนาคม เพ่ือให้การ
เคลื่อนย้ายสินค้าและแรงงานมีความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องมุ่งเน้นการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมที่เป็นระบบและสะดวกต่อการขนส่ง รวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานที่จําเป็น
ต่อการขยายฐานการผลิตอาทิ ไฟฟ้า และประปา ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจไม่สามารถดําเนินการได้โดย
ลําพัง จําเป็นต้องประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
  2) การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับชุมชน การหลั่งไหลเข้ามาของทุนต่างชาติที่จะ
เพ่ิมมากขึ้นส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทบทวนบทบาทของตนเองในการดูแลและช่วยเหลือกลุ่ม
ผู้ผลิตในพ้ืนที่โดยอาจจะต้องมีนโยบายในการเสริมอาชีพ ทั้งอาชีพหลัก และอาชีพเสริม เปิดรับวิสัยทัศน์ใน
กระบวนการผลิตแบบใหม่ เพ่ือยกระดับกระบวนการผลิตให้เป็นมาตรฐานเท่าเทียมกับระดับสากล 
  3) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป้าหมายเรื่องการสร้างความย่ังยืนด้าน
สิ่งแวดล้อมของประชาคมอาเซียน ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเร่งปรับระบบการบริหารจัดการ ด้าน
สิ่ งแวดล้อม  ซึ่ งจะต้องดูแลทรัพยากรและจัดการอย่างเป็นระบบ  โดยการเน้นการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เน้นการจัดการบนพ้ืนฐานของความเป็นเจ้าของร่วมกัน 
เพ่ือสร้างความรักความหวงแหนในทรัพยากร และก่อเกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างไร
ก็ตามต้องไม่ลืมเรื่องของการควบคุมมาตรฐานการดูแลรักษาพ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิด
การจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนอาจต้องทบทวนขอบเขตอํานาจหน้าที่ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคส่วนที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้มีการบูรณาการการทํางานร่วมกันในเร่ืองการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  4) การพัฒนาคุณภาพชีวิต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเตรียมรับผลกระทบจากปัญหา
สังคมและสาธารณสุขที่อาจเกิดจากการเคลื่อนย้ายแรงงาน และนักท่องเท่ียวโดยเสรี อาทิ โรคระบาด ความ
ขัดแย้ง ทางสังคมและเช้ือชาติ และอาชญากรรมข้ามชาติ อาทิ ยาเสพติด การค้ามนุษย์ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องจัดสวัสดิการสังคมสําหรับเด็ก กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มด้อยโอกาสอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง นอกจากน้ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสําคัญกับการเข้าถึงการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ซึ่งจะทําให้ชุมชนมี
การดํารงชีวิตที่มีสุขภาพ ปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  5) การรักษาความสงบเรียบร้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจต้องมีบทบาทในการเฝ้า
ระวัง ปัญหาอาชญากรรมเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งอาจต้องพัฒนาระบบและจัดทําฐานข้อมูลเก่ียวกับแรงงานอพยพ
ร่วมกับ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ตลอดจนร่วมกับชุมชนในการกําหนดกติกาและหลักเกณฑ์ของชุมชนให้ทุกคมอยู่
ร่วมกันได้ ภายใต้แนวคิดสังคมที่เอ้ืออาทรและมีความมั่นคง 
  6) การจัดการด้านการศึกษา ภาษา วัฒนธรรม จารีตประเพณี  การศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นของ
การพัฒนาด้านต่างๆ เสมือนประตูเช่ือมกับโลกภายนอก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดและ
ส่งเสริม การศึกษาให้แก่ประชาชนและชุมชนต้องพัฒนาประชาชนและชุมชน ให้สามารถก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ได้ โดยต้องเน้น “การพัฒนามาตรฐานด้านการศึกษา” ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา โดย
การปรับหลักสูตรการเรียนการสอน    ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาเพ่ือนบ้านในภูมิภาคอาเซียน
เพ่ือการสื่อสาร 



76 
 
มีคุณภาพ นอกจากน้ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดทําข้อมูลที่จําเป็นต่อแรงงานต่างชาติ เป็น
ภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนๆ สําหรับเรื่องวัฒนธรรมและจารีตประเพณีน้ัน นอกจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียน
แล้วยังต้องเป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมระหว่างประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและประชาชนในประเทศอาเซียนอ่ืนที่มีพรมแดนติดต่อกัน ซึ่งมักจะมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน การ
จัดกิจกรรมเช่นน้ีจะช่วยให้ประชาชนมีความรู้สึกเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันมากขึ้น 
  7) การปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  อาจต้องมีการจัดต้ังหน่วยงาน
ด้านวิเทศสัมพันธ์ โดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนเพ่ือรองรับเน้ืองานด้านการต่างประเทศและความร่วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน และเพ่ือให้สามารถสื่อสารทําความเข้าใจกับประชาชนจากประเทศอ่ืนที่มาติดต่อราชการได้      
3.1.11 ภารกิจถ่ายโอนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
           ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  แบ่งเป็นกลุ่มภารกิจต่างๆ  ดังน้ี 
         1) ด้านคมนาคมและการขนส่ง 
   - ทางบก 
   - ทางน้ํา 
                 2) งานสาธารณูปโภค 
  - แหล่งนํ้า/ระบบประปาชนบท 
         3) สาธารณูปการ 
  - การจัดใหม้ีและควบคุมตลาด 
         4) การผังเมือง 
         5) การควบคุมอาคาร 
        ด้านงานส่งเสริมคณุภาพชีวิต  แบ่งเป็นกลุ่มภารกิจต่างๆ  ดังน้ี 
  1) การส่งเสริมอาชีพ 
  2) งานสวัสดิการสังคม 
     - การสังคมสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตร ี คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส 
  3) นันทนาการ 
    - การส่งเสริมกีฬา 
    - การจัดให้มสีถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
  4) การศึกษา 
     - การจัดการศึกษาในระบบ 
     - การศึกษานอกระบบ 
   5) การสาธารณสุข 
     - การสาธารณสุข  การรักษาพยาบาลและการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 
   6) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
        ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  แบ่งเป็นกลุ่มภารกิจต่าง ๆ  ดังน้ี 
  1) การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  สทิธิเสรีภาพของประชาชนและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
  2) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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3) การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
         ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทนุ  พาณชิยกรรมและการท่องเท่ียว  แบ่งเป็นกลุ่มภารกิจต่าง ๆ  
ดังน้ี 
           1) การวางแผน 
           2) การพัฒนาเทคโนโลยี 
           3) การส่งเสริมการลงทุน 
           4) การพาณิชยกรรม 
  5) การพัฒนาอุตสาหกรรม 
  6) การท่องเที่ยว 
  ด้านบริการจัดการและการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แบ่งเป็นกลุ่มภารกิจ 
ต่าง ๆ  ดังนี้ 
   1) การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ  การคุ้มครองดูแลและบํารุงรักษาป่า 
  2) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ 
  3) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  แบ่งเป็นกลุ่มภารกิจ  ดังน้ี 
  1) การปกป้อง  คุ้มครอง  ควบคุม  ดูแลรักษาโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  พิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติ 

3.1.12 นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (โดยนายเศรษฐ์  อัลยุฟรี ) ท่ี
แถลงต่อสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปัตตานี  เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน  2555 ประกอบด้วย 

         1. นโยบายเร่งด่วน 
      1) สนับสนุนและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยให้ความร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 
  2) พัฒนาสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีให้เป็นสนามกีฬาที่มีมาตรฐานระดับ
สากล และยกระดับความสามารถด้านกีฬาของนักกีฬาจังหวัดปัตตานีสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติและอาชีพ 
  3) ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียน การสอนภาษามลายูและภาษาต่างประเทศ เพ่ือพัฒนา
ติดต่อสื่อสารระหว่างกันในประชาคมอาเซียน 
   4) ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโลกร้อน ที่เป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความ
รุนแรงและสําคัญระดับโลก 
         2. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  1) สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
  2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ  
  3) ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน เพ่ือเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ
ของสังคมต่อไปในอนาคต 
  4) ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ  
  5) ส่งเสริมและสนับสนุนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยติดต้ังกล้อง
วงจรปิด CCTV จุดเสี่ยงคลอบคลุมทั้งจังหวัด 
  6) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุ เช่น กีฬาผู้สูงอายุ การตรวจสุขภาพเชิงรุกให้กับ
ผู้สูงอายุ การให้บริการวัดสายตาพร้อมแว่นตาให้กับผู้สูงอายุ       
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  7) ส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกประเภท  
  8) สนับสนุนเครือข่าย อปพร. ให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือบริการด้านความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยของชุมชน 
  9) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนด้านสาธารณสุขและสุขภาพด้านการกีฬา โดย
สนับสนุนอุปกรณ์ออกกําลังกาย 
  10) สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติ
ต่าง ๆ  
  11) ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมอาชีพตามความเหมาะสม และความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือพัฒนารายได้ของประชาชน 
  12) ดําเนินการโครงการ อบจ.สัญจรเพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค 
และความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
  13) สนับสนุนการจัดต้ังกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) 
            3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
   1) สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้มีรายได้ และกระจายรายได้เพ่ิมย่ิงขึ้น 
   2) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป การจําหน่ายสินค้าเกษตรกรรมทุกรูปแบบ 
   3) ส่งเสริมสินค้าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ ในด้านนวัตกรรม เช่น พัฒนาการผลิต การบรรจุ
ภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 
   4) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) การ
ฝึกอบรมและการพัฒนาคุณภาพสินค้า การจัดให้มีตลาดกลางจําหน่ายสินค้าพ้ืนเมือง จัดโร้ดโชว์แสดงสินค้าหน่ึง
ตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ของจังหวัดปัตตานีสู่ตลาดอาเซียน และตะวันออกกลาง 
   5) ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้า “หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์” ของจังหวัดปัตตานี ให้เป็นที่รู้จัก
แพร่หลาย 
   6) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีงานทํา มีอาชีพเสริม เพ่ือเป็นการสร้างรายได้ 
   7) ส่งเสริมและสนับสนุน ผลักดันให้จังหวัดปัตตานีเป็นศูนย์กลางผลิตอาหารฮาลาลในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
   8) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีตลาดกลางจําหน่ายสินค้า 
           4. นโยบายด้านการศึกษา 
   1) ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ 
   2) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
   3) พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู อาจารย์ นักเรียน) ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะ 
และศักยภาพตามมาตรฐานสากล 

4) ส่งเสริมและสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาสและขาดแคลน เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ทันสมัย เช่น ห้องเรียนอัจฉริยะ ห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์ 

  5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเคร่ืองมือและ
ประกอบการศึกษา 
  6) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภทท้ังในและนอกระบบให้มีคุณภาพ 
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  7) สนับสนุนให้มีการสอนเสริม(ติวเตอร์) ให้กับนักเรียนช้ัน ป.4-ป.6 และนักเรียนช้ัน ม.4-ม.6 
เพ่ือสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาที่มุ่งหวัง 
  8) ส่งเสริมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และทําให้ผู้เรียนเกิดทักษะประสบการณ์ 
และมีความสุขในการเรียน สามารถปลูกฝังนิสัยใฝ่เรียน ใฝ่หาความรู้ เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง และมีเวลา
ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติเหมาะสมกับวัย 
          5. นโยบายด้านการบริการและการท่องเท่ียว 
  1 ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดปัตตานีให้มีการพัฒนา บูรณะแหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ 
ของจังหวัดปัตตานี 
      5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมที่ทําให้มีผู้มาเย่ียมเยียนจังหวัดปัตตานี เช่น การ
แข่งขันกีฬาในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ 
      5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีศูนย์แลกเปลี่ยนทางด้านภาษา วัฒนธรรม และอ่ืน ๆ เพ่ือ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
     6. นโยบายด้านศาสนา ศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
      1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนา ตามความเช่ือถือ ศรัทธาของ
ประชาชน ในวันสําคัญของทุกศาสนา 
      2) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมจารีต ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      3) ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และพัฒนาศาสนสถาน และแหล่งประวัติศาสตร์ 
สถาปัตยกรรมของท้องถิ่น 
      4) ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี โดยการจัดทําแผนที่ท่องเที่ยวติดตาม
แหล่งชุมชนขนาดใหญ่ เช่น สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ เพ่ือเผยแพร่แก่นักท่องเท่ียวและผู้สนใจ จัดทําเอกสารการ
ท่องเท่ียวที่รวบรวมแหล่งท่องเท่ียวสําคัญทางประวัติศาสตร์ เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
     7. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       1) ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง ให้สามารถตอบสนองความต้องการ 
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่ง
ท่องเที่ยว และพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการดํารงชีวิตของประชาชน 
       2) ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงบํารุงรักษาเส้นทางคมนาคม สะพาน แหล่งนํ้า ระบบ
สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
       3) ประสาน สนับสนุน ให้ความร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
เพ่ือสนับสนุนเครื่องมือ เคร่ืองจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความชํานาญในการก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทาง
คมนาคม 
       4) สนับสนุนการบูรณาการแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือลดความซ้ําซ้อนของพ้ืนที่ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
       5) ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะในชุมชนหนาแน่นและเสี่ยงภัย ให้มีแสงสว่างเพียงพอ เพ่ือความ
มั่นใจและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
       6) แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีการร้องขอร้องทุกข์
โดยเร่งด่วน และเร่งรัดประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 
 
 



80 
 
     8. นโยบายด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      1) ส่งเสริมและสนับสนุนร่วมมือกับส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน 
ในการพัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์แหล่งนํ้า ลุ่มนํ้าลําคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
      2) ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ในการจัดทํา
ระบบกําจัดขยะรวม เพ่ือจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ 
      3) สนับสนุนการจัดทําแผนแม่บทด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยความร่วมมือ
จากมหาวิทยาลัย สถานศึกษา และภาคประชาชน 
      4) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน ให้มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการปลูกต้นไม้และฟ้ืนฟูป่าไม้ รวมทั้งสนับสนุน การใช้พลังงานทางเลือกจากวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตรในระดับครัวเรือน เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
  9. นโยบายด้านการกีฬาและนันทนาการ 

    1) ส่งเสริมการกีฬาให้แก่ เด็ก เยาวชน ทุกระดับ 
    2) พัฒนาสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีให้ได้มาตรฐาน 

         3) ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนเพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
      4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน พัฒนาทักษะด้านการกีฬา สู่ความเป็นเลิศ มุ่งสู่มือ
อาชีพ 
      5) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือสร้างความสมานฉันท์ระหว่างองค์กร
ต่าง ๆ 
      6) ส่งเสริมและสนับสนุนสมาคมและสโมสรกีฬาภายในจังหวัด 
      7) สนับสนุนให้มีการสร้างสนามกีฬาให้มีระดับมาตรฐาน และสถานที่ออกกําลังกาย 
สวนสาธารณะ เพ่ือให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง 
  10. นโยบายการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่ 
        1) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เพ่ือให้รองรับ
การปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 
        2) นําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพ่ือให้บริการกับประชาชน
ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว แม่นยํา โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
        3) สนับสนุนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีให้ได้รับการศึกษา อบรม การ
ทําวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ การทํางานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน 
       4) บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในจังหวัดปัตตานี 
       5) เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย และความต้องการ
ของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดปัตตานี 
  นโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีน้ี ยึดมั่นอยู่ภายใต้การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็นประมุข เ พ่ือดํารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2440 และเป็นนโยบายซึ่งสานต่อนโยบาย
ของรัฐบาลที่เก่ียวข้องกับท้องถิ่น โดยต้ังมั่นอยู่บนพ้ืนฐานของการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ทํางานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ สร้างความเป็นธรรมในระบบการบริหารงาน เพ่ือประโยชน์
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ต่อการพัฒนาจังหวัดปัตตานี ให้เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้า ซึ่งความสําเร็จที่จะบังเกิดขึ้นก็ด้วยความสนับสนุนจาก
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ทุกท่าน 
3.2 ปัจจัยและสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 
       3.2.1 สถานการณแ์ละแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม  
และความ   ม่ันคง 
 

        3.2.1.1 สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ 
    1) การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ 

เศรษฐกิจจังหวัดปัตตานีมีขนาดค่อนข้างเล็ก โดยมีขนาดใกล้เคียงกับจังหวัดนราธิวาส ยะลา และกระบ่ี  
โดยในปี พ.ศ. 2554 จังหวัดปัตตานีมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด มูลค่า 47,423 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 4.0 อยู่
ในลําดับที่ 10 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคใต้ และเป็นลําดับที่ 4 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน  คิดเป็นร้อยละ 
11.39  ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคใต้ชายแดน  และคิดเป็น 0.43 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ  
โดยมีขนาดใกล้เคียงกับจังหวัดสตูล แต่มีสัดส่วนตํ่ากว่าจังหวัดสงขลามาก ซึ่งมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด มูลค่า 
214,799 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.1 เป็นลําดับที่ 1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคใต้ คิดเป็นร้อยละ 51.5 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคใต้ชายแดน  นอกจากน้ี ในปี พ.ศ.2554  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดปัตตานีมีอัตรา
การเปล่ียนแปลงขยายตัวร้อยละ 12.4  เมื่อเทียบกับ ปี พ.ศ. 2552 และปี พ.ศ.2553 ซึ่งขยายตัวร้อยละ 6.4 
และ 14.7 ตามลําดับ  ซึ่งมีอัตราการขยายตัวใกล้เคียงต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน และภาคใต้ แต่ขยายตัวสูงกว่าของประเทศ 
 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดปัตตานีเฉลี่ยต่อหัว(GRP/GPP Per Capita) ตํ่ากว่าระดับประเทศ และ 
ตํ่าที่สุดของภาคใต้  โดยปี พ.ศ. 2554 จังหวัดปัตตานีมี GRP เฉลี่ยต่อหัว 67,492 บาท ขยายตัวร้อยละ 10.90 
เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ตํ่ากว่าระดับประเทศ และระดับภาค ที่มีค่าเฉลี่ย 164,512 บาท และ 125,270  บาท 
ตามลําดับ   

ตารางที่  10 มูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดภาคใต้ชายแดน/ภาคใต้/ประเทศ ณ ราคาปัจจุบัน 
หน่วย : ล้านบาท 

จังหวัด ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 
Per Capita มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %

ปัตตานี 36,760 6.4 42,178 14.7 47,423 12.4 65,492
ยะลา 36,094 -6.6 51,274 42.1 59,554 16.2 120,552
นราธิวาส 38,531 -4.4 52,065 35.1 61,250 17.6 77,591
สงขลา 151,755 -5.6 186,457 22.9 214,799 15.2 145,270
สตูล 24,800 -0.4 29,936 20.7 33,951 13.4 114,657
ภาคใต้ชายแดน 287,840 

(100) 
-3.7 361,912

(100)
25.7 416,997 

(100) 
15.2 110,875

ภาคใต้ 910,302 -0.5 1056,530 22.1 1,187,420 12.4 125,270  
ประเทศ 9,590,722 -0.7 10,709,814 11.7 11,120,518 3.8 164,512

 
 
 
 

ที่มา : ประมวลข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูล GPP ของสํานักบัญชีประชาชาติ, 
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ตารางที่ 11 มูลคา่ผลิตภัณฑ์จังหวัดภาคใต้ชายแดน/ภาคใต้/ประเทศ ณ ราคาคงที่ ปี 2545 
หน่วย : ล้านบาท 

จังหวัด ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 Per 
Capitaมูลค่า % มูลค่า % มูลค่า % 

ปัตตานี 32,844 5.9 34,238 4.3 35,567 3.9 67,492
ยะลา 22,620 4.4 24,423 8.0 24,659 1.0 120,552
นราธิวาส 25,257 5.1 26,414 5.6 27,100 2.6 77,591
สงขลา 120,953 0.5 129,337 6.9 133,955 3.6 145,270
สตูล 20,838 4.4 21,642 3.9 22,336 3.2 114,657
ภาคใต้ชายแดน 222,512 

(100) 
2.6 236,055

(100)
6.1 243,616 

(100) 
3.2 110,875

ภาคใต้ 647,072 0.9 679,114 5.0 690,249 1.6 125,270  
ประเทศ 7,621,688 -0.9 8,180,703 7.3 8,208,720 0.3 164,512

 
 

โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดปัตตานียังคงพึ่งพาภาคการเกษตรเป็นหลัก แต่มีแนวโน้มการปรับตัว              
สู่ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น  ซึ่งพิจารณาจากมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจําปี ภาคเกษตรมีมูลค่า 18,578 ล้านบาท   
คิดเป็นร้อยละ 39.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ภาคนอกเกษตรมีมูลค่า 28,845 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
60.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด โดยการประมงมีสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 20.33 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
รองลงมาได้แก่ กสิกรรมและปศุสัตว์ มีสัดส่วนร้อยละ 18.8 สาขาอุตสาหกรรม บริหารราชการแผ่นดิน 
การศึกษา และการค้ามีสัดส่วนร้อยละ 13.3 11.7 11.3 และ 10.1 ตามลําดับ 
 

ตารางที ่12   โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดปัตตานี ณ ราคาประจําปี 2545 
หน่วย : ล้านบาท/(ร้อยละ) 

สาขาการผลิต 2552 2553 2554 

ภาคเกษตร 14,325 16,579 18,578
(39.0) (39.3) (39.2)

 - กสิกรรมและปศุสัตว์ 
4,938 7,248 8,930
(13.4) (17.2) (18.8)

-  ประมง 9,387 9,331 9,648
(25.5) (22.1) (20.30)

นอกภาคการเกษตร 22,435 25,600 28,845
(61.0) (60.7) (60.8)

 - เหมืองแร่ 14 18 23
(0.0) (0.0) (0.0)

- อุตสาหกรรม 4,318 5,507 6,328
(11.7) (13.1) (13.3)

- ไฟฟ้า  ประปา 515 533 550
(1.4) (1.3) (1.2)

ที่มา : ประมวลข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูล GPP ของสํานักบัญชีประชาชาติ, 
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สาขาการผลิต 2552 2553 2554 

- ก่อสร้าง 
1,311
(3.6)

1,442
(3.4)

1,241
(2.6)

- การค้า 4,172 4,403 4,795
(11.4) (10.4) (10.1)

- โรงแรมและภัตตาคาร 159 161 163
(0.4) (0.4) (0.3)

- ขนส่ง 
900 873 913
(2.4) (2.1) (1.9)

- การเงิน 
1,001 1,032 1,177
(2.7) (2.4) (2.5)

- อสังหาริมทรพัย์ 
1,296
(3.5)

1,579
(3.7)

1,607
(3.4)

- บริหารราชการแผ่นดิน 3,403
(9.3)

4,394
(10.4)

5,555
(11.7)

- การศึกษา 4,165
(11.3)

4,578
(10.9)

5,337
(11.3)

- บริการสุขภาพ 677
(1.8)

618
(1.5)

645
(1.4)

- บริการชุมชน 482
(1.3)

439
(1.0)

484
(1.0)

- ลูกจ้างในชุมชน 21
(0.1)

23
(0.1)

28
(0.1)

ผลิตภัณฑ์รวม 36,760 42,179 47,423
(100) (100) (100) 

ที่มา : ประมวลข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูล GDP ของสํานักบัญชีประชาชาติ สศช.  
 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้วิเคราะห์โครงสร้างเศรษฐกิจ
ของจังหวัด (GPP)  และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดปัตตานี ดังน้ี   

1. รักษาฐานรายได้เดิม  ซึ่งเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีศักยภาพและเป็นแหล่งรายได้หลักที่จังหวัด
ต้องการรักษาฐานรายได้ให้มีความย่ังยืนต่อไป ประกอบด้วย 
1.1  ประมงทะเล/ชายฝั่ง ฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์นํ้า ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงชายฝั่งและอุตสาหกรรมแปร

รูปให้มีมาตรฐาน 
1.2  ยาง/อุตสาหกรรมยาง/ปาล์มนํ้ามัน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพ่ือการ แปร

รูป และการตลาด และการสร้างมูลค่าเพ่ิมตามห่วงโซ่การผลิต 
1.3  ท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว

ที่หลากหลาย  
2. สร้างฐานรายได้ใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นแหล่งรายได้หลักของจังหวัด และสามารถต่อ

ยอดพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้แก่ 
2.1  อาหารทะเลแปรรูประดับชุมชน  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพเพ่ือการส่งออก 
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 2) ภาคเกษตร  ยังเป็นภาคการผลิตหลักและมีบทบาทสําคัญของจังหวัดปัตตานี  สาขาเกษตรกรรม 
การล่าสัตว์ และการป่าไม้  ซึ่งมีรายละเอียดแต่ละกิจกรรม ดังน้ี 

  1.มูลค่าเพิ่ม ณ ราคาประจําปี ของสาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้จังหวัด
ปัตตานี ในปี 2554 มีค่าเท่ากับ 8,930 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก 7,248 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา เท่ากับ 1,682 ล้าน
บาท 

  2.โครงสร้างรายได้จากการผลิต สาขาเกษตรกรรมฯ ในปี 2554 พิจารณาจากสัดส่วน
มูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจําปี ส่วนใหญ่เป็นการปลูกพืชมีสัดส่วนถึงร้อยละ 94.5 โดยมีพืชหลักที่สําคัญ ได้แก่ 
ยางพารา มะพร้าว ข้าว ผลไม้ รองลงมา ได้แก่ การเลี้ยงปศุสัตว์ มีสัดส่วนร้อยละ 2.3 การบริการทางการเกษตร 
ร้อยละ 2.4 และการป่าไม้ การทําไม้ การตัดไม้และบริการที่เก่ียวข้องมีสัดส่วนร้อยละ 0.8 

  3.อัตราขยายตัวของมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่  การผลิตโดยรวมหดตัวในอัตราร้อยละ 2.52  
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา การหดตัวส่วนใหญ่มาจากกิจกรรมการปลูกพืช มีอัตราการหดตัวร้อยละ 7.7 ในส่วนพืช
หลักของจังหวัดปัตตานี ได้แก่ ยางพารา มะพร้าว ข้าว หดตัวร้อยละ 5.6 6.9 และ 12.6 ตามลําดับ จากสภาพ
อากาศแปรปรวนในพื้นที่ ส่งผลต่อปริมาณผลผลิต หมวดปศุสัตว์ การผลิตโดยรวม     หดตัวร้อยละ 3.9 เมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่านมา  

(1) สาขาประมง ปริมาณสัตว์นํ้าขึ้นท่า ในปี พ.ศ.2555 จํานวน 125,010 เมตริกตัน  มูลค่า 
6,854  ล้านบาท  ปริมาณสัตว์นํ้าขึ้นท่าเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ.2554  จํานวน 28,266 เมตริกตัน มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
2,200  ล้านบาท  เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดในภาคใต้  จะมีปริมาณสัตว์นํ้าขึ้นท่าเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้และมี
มูลค่าสัตว์นํ้าเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้ด้วย  ทั้งน้ี เน่ืองจากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรการประมงของ
จังหวัดปัตตานี  ซึ่งสัตว์นํ้าที่จับได้จะใช้ประโยชน์ภายในจังหวัดส่วนหน่ึง โดยนําไปใช้บริโภคสดและเป็นวัตถุดิบ
ในโรงงาน  แปรรูปอาหารจากสัตว์นํ้าและการแปรรูปในระดับพ้ืนบ้าน อีกส่วนหน่ึงจะส่งออกนอกจังหวัดปัตตานี
ทั้งจังหวัดใกล้เคียงในภาคใต้และภาคอ่ืนๆของประเทศ เพ่ือใช้บริโภคสดและเป็นวัตถุดิบในโรงงานเช่นเดียวกัน   
 

ตารางที่ 13 ปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ําที่นาํขึ้นทา่เทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา 
 

 

 
จังหวัด 

 

ปริมาณ (เมตริกตัน) มูลค่า (ล้านบาท) 

ปี 2552 
 

ปี 2553 
 

 
ปี 2554 

 

 
ปี 2555 

 
ปี 2552 

 
ปี 2553 

 

 
ปี 2554 

 

 
ปี 2555 

 
ประเทศ 500,659 509,988 445,950  16,318 16,955 15,465  
ภาคใต้ 323,404 332,284 285,603 327,384 10,646 12,149 11,468 14,026 
กลุ่มจังหวัด 
ฝั่งอ่าวไทย 19,299 24,808 23,268 27,897 331 400 370 426 

  ชุมพร 12,357 18,270 17,536 22,110 181 239 223 282 
  สุราษฎร์ธานี 2,574 2,997 2,409 2,537 32 38 29 30 
  
นครศรีธรรมราช 

4,368 3,539 3,323 3,250 118 124 119 114 

กลุ่มจังหวัด 
ฝั่งอันดามัน 

83,082 67,525 60,780 61,102 4,690 4,651 3,719 3,733 
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จังหวัด 

 

ปริมาณ (เมตริกตัน) มูลค่า (ล้านบาท) 

ปี 2552 
 

ปี 2553 
 

 
ปี 2554 

 

 
ปี 2555 

 
ปี 2552 

 
ปี 2553 

 

 
ปี 2554 

 

 
ปี 2555 

 
   ระนอง 53,984 44,705 37,681 31,521 3,066 3,343 2,422 1,905 
   ภูเก็ต 29,098 22,820 23,099 29,581 1,624 1,308 1,296 1,828 
กลุ่มจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

221,023 239,953 201,555 238,385 6,360 7,097 4,654 9,867 

   ปัตตาน ี 101,335 111,368 96,744 125,010 3,504 3,988 4,654 6,854 
   นราธิวาส 8,487 7,831 6,133 7,159 344 329 292 329 
   สงขลา 101,768 109,892 88,341 93,816 2,248 2,423 2,030 2,249 
   สตูล 9,433 10,862 10,337 12,400 265 358 403 435 

 

ที่มา : ท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลาในภาคใต้ 
ศักยภาพด้านการประมงที่สําคัญของจังหวัดปัตตานีแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ การประมงทะเล การเพาะเลี้ยง
สัตว์นํ้าชายฝั่ง และการประมงน้ําจืด 
  1. การประมงทะเล จังหวัดปัตตานีมีท่าเทียบเรือซึ่งเรือประมงทะเลขนาดใหญ่ สามารถเข้าเทียบท่าได้ 
นอกจากน้ียังอยู่ใกล้แหล่งทําการประมงในอ่าวไทยและแหล่งทําการประมงระหว่างประเทศ เรือประมงขนาด
ใหญ่และขนาดเล็ก จึงหมุนเวียนเข้ามาเทียบท่าจังหวัดปัตตานี เพ่ือขนถ่ายสินค้าสัตว์นํ้าจํานวนมาก การประมง
ทะเลประกอบด้วยกลุ่มชาวประมง 2 กลุ่มใหญ่ คือ 
   1.1 กลุ่มชาวประมงพาณิชย์ จํานวน 675 ลํา ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอําเภอเมืองปัตตานี และ
อําเภอสายบุรีเรือประมงส่วนใหญ่ได้รับอาชญาบัตรให้ทําการประมง เช่น อวนล้อมจับ อวนครอบปลากะตัก อวน
ครอบหมึก อวนลาก ลอบ และเบ็ด  
   1.2 กลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน จํานวน 2,295 ลํา ส่วนใหญ่กระจายอยู่ตามชายฝั่งทะเล  6 
อําเภอ เรือประมงส่วนใหญ่จะได้รับอาชญาบัตรและใบอนุญาตผู้มีอาชีพทําการประมง เช่น อวนลอยปลาทู อวน
ลอย  ปลากะพง อวนลอยกุ้ง อวนจมปู ตกหมึก และเบ็ด 

    เรือประมงที่จดทะเบียนและได้รับอนุญาตให้ทําการประมง จํานวน 2,970 ลํา แยกรายอําเภอ   
ได้ดังน้ี อําเภอเมืองปัตตานี 1,011 ลํา อําเภอหนองจิก 362 ลํา อําเภอยะหร่ิง 764 ลํา อําเภอปะนาเระ 364 ลํา 
อําเภอสายบุรี 263  ลํา และอําเภอไม้แก่น 206 ลํา  
   2. การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง สามารถสร้างอาชีพให้กับเกษตรกร และอาชีพที่เก่ียวเนื่องอีกจํานวน
มาก สัตว์นํ้าที่นิยมเลี้ยงกันมากคือ กุ้งทะเล และปลากะพงขาว 

2.1 การเลี้ยงกุ้งทะเล มีฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลจากการมาขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกับหน่วยงาน
กรมประมง ใน ปีพ.ศ. 2556 จํานวน 138 ฟาร์ม พ้ืนที่ฟาร์ม รวม 5,179.34 ฟาร์ม เป็นฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง
กุลาดํา   10 ฟาร์ม พ้ืนที่ฟาร์ม 380.60 ไร่ และฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาว จํานวน 128 ฟาร์ม พ้ืนที่เลี้ยง 4,798.53 ไร่ มี
การเลี้ยงมากที่สุดในเขตอําเภอหนองจิกและอําเภอยะหร่ิง จํานวน 48 ฟาร์ม ปริมาณผลผลิตกุ้งทะเล รวมท้ังสิ้น 
1,734 ตัน คิดเป็นมูลค่า 300.27 ล้านบาท แยกเป็น ผลผลิตกุ้งกุลาดํา 105 ตัน คิดเป็นมูลค่า 18.37 ล้านบาท 
เป็นผลผลิตกุ้งขาว 1,629 ตัน คิดเป็นมูลค่า 281.90 ล้านบาท ผลผลิตลดลง 6,915 ตัน มูลค่าลดลง 832.73 
ล้านบาท   จากปี พ.ศ. 2555 ผลผลิตลดลงจากปี พ.ศ.2554 จํานวน 6,731 ตัน มูลค่าลดลง 908.73 ล้านบาท 
เน่ืองจากเกิดโรค EMS ระบาด 
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ตารางที่ 14  มูลค่าการผลิตกุ้งทะเลเปรียบเทียบปี พ.ศ.2554-2556 
 

หน่วย : ล้านบาท 
 

   2.2 การเลี้ยงปลาชายฝั่ง จังหวัดปัตตานีมีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาชายฝั่ง ในปี 2556 มี
จํานวน  1,309 ฟาร์ม พ้ืนที่เลี้ยงรวม 3,241.92 ไร ่เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้วิธีการเลี้ยงปลาในกระชัง มจีํานวนน้อย
ที่เลี้ยงปลาชายฝั่งในบ่อดิน เลี้ยงมากที่สุดในท้องที่อําเภอยะหร่ิง จํานวน 480 ฟาร์ม พ้ืนที่เลี้ยงรวม 1,070.46 ไร ่
รองลงมาอําเภอสายบุรี จํานวน 281 ฟาร์ม พ้ืนที่เลี้ยงรวม 17.87 ไร ่
     3. การประมงน้ําจืด นอกจากประมงทะเลและการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง การประมงนํ้าจืดก็มี
ความสําคัญกับเกษตรกรในจังหวัดปัตตานีไม่ย่ิงหย่อนไปกว่ากัน โดยเฉพาะกับเกษตรกรที่ไม่ได้อยู่บริเวณชายฝั่ง
ทะเล เน่ืองจากจังหวัดปัตตานีมีแหล่งนํ้าจืดซึ่งเป็นแหล่งนํ้าธรรมชาติ เช่น แม่นํ้า ลําคลอง หนอง บึง และแหล่ง
นํ้าที่สร้างขึ้นใหม่เพ่ือใช้ในการเกษตร สร้างผลผลิตปลานํ้าจืดให้กับเกษตรกรในการจับสัตว์นํ้ามาใช้บริโภคใน
ครัวเรือน ซึ่งเหลือจากการบริโภคก็สามารถจําหน่ายเพ่ือเป็นรายได้ของครอบครัวอีกทางหน่ึง จังหวัดปัตตานีมี
ฟาร์มเลี้ยงปลาน้ําจืดรวม 2,298 ฟาร์ม พ้ืนที่ฟาร์มรวม 1,455.56ไร่ อําเภอหนองจิก จํานวน 517 ฟาร์ม พ้ืนที่
ฟาร์มรวม 366.10ไร่  อําเภอโคกโพธ์ิ จํานวน 498 ฟาร์ม พ้ืนที่ฟาร์ม รวม 374.63 ไร่ 

    (2) สาขาการเกษตร    จังหวัดปัตตานีมีศักยภาพในการผลิตสินค้าภาคเกษตร  เน่ืองจาก ความ
อุดมสมบูรณ์ของสภาพภูมิประเทศ  โดยมีพ้ืนที่เกษตรกรรม  ประมาณ 885,363 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 72 ของ
พ้ืนที่ทั้งหมด  มีครัวเรือนเกษตรกรจํานวน 96,509 ครัวเรือน   คิดเป็นร้อยละ 56  ของครัวเรือนทั้งจังหวัด 
ผลผลิตที่สําคัญ ได้แก่ 

1. ด้านพืช 
1.1 ยางพารา เป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญอันดับหน่ึงของจังหวัดพ้ืนที่เพาะปลูก 271,332 ไร่   

ผลผลิตรวม 67,273  ตัน ครัวเรือนที่ปลูกยางพารา 37,925  ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ 31  ของครัวเรือนเกษตรกร   
ทั้งจังหวัด  มีการปลูกมากเป็นเป็นอันดับที่ 12 ของภาคใต้  แต่มีผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ตํ่าที่สุดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดน โดยมีผลผลิตเฉล่ีย 265 กิโลกรัมต่อไร่  แนวโน้มการปลูกยางพาราของจังหวัดปัตตานี ลดลงจากปี        
พ.ศ.2555  จํานวน 2,747 ไร่  มีแหล่งผลิตที่สําคัญ ได้แก่ อําเภอโคกโพธ์ิ อําเภอยะรัง อําเภอสายบุรี และอําเภอ   
มายอ  ตามตารางที่ 16  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชนิดกุ้ง 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

จํานวน
ฟาร์ม 

ฟาร์ม 
 (ไร่) 

ผลผลิต 
(ตัน) 

มูลค่า จํานวน
ฟาร์ม

ฟาร์ม 
(ไร่)

ผลผลิต 
(ตัน)

มูลค่า จํานวน
ฟาร์ม 

ฟาร์ม 
 (ไร่) 

ผลผลิต 
(ตัน)

มูลค่า

กุ้งกุลาดํา 12 154.7 138 25 26 427.2 489 85 13 151.4 105 18.37 
กุ้งขาว 96 5110.9 8,327 1,184 121 5,501 8,160 1,048 85 1,712.8 1,629 281.90 
รวม 108 5,265.6 8,465 1,209 147 5,928.2 8,649 1,133 98 1,864.2 1,734 300.27
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 ตารางที่ 15  แสดงข้อมูลการปลูกยางพารา 

 

 
จังหวัด 

พื้นทีป่ลูก (ไร)่ ผลผลิตรวม  (ตัน) ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่(กก./ไร่) 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

ปัตตานี 325,199 274,079 271,332 63,835 66,771 67,273 256 264 265 

ยะลา 1,096,594 1,057,040 1,059,623 254,511 262,451 263,889 272 274 275 

นราธิวาส 1,007,849 989,014 988,427 251,690 257,881 263,795 280 283 284 

สงขลา 1,573,621 2,060,782 2,062,626 331,646 373,856 380,383 272 294 295 

สตูล 337,127 421,658 421,176 68,643 72,224 72,747 281 292 294 

ที่มา  : สํานักเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

1.2 ข้าว  จังหวัดปัตตานีมีการทํานา ทั้งนาปรังและนาปี   ครัวเรือนที่ทํานา 25,765 ครัวเรือน    
คิดเป็นร้อยละ 26.70  ของครัวเรือนเกษตรกรทั้งจังหวัด  แหล่งผลิตที่สําคัญ  ได้แก่ อําเภอปะนาเระ อําเภอโคก
โพธ์ิ  อําเภอยะรัง  อําเภอยะหร่ิง  และอําเภอหนองจิก  โดยมีพ้ืนที่ทํานาปรัง ในปี พ.ศ.2555 จํานวน  28,622  
ไร่ ผลผลิต 11,878 ตัน  ผลผลิตเฉล่ีย  415 กิโลกรัมต่อไร่  สําหรับข้าวนาปี มีพ้ืนที่ปลูกข้าว  ในปี พ.ศ.2556 
จํานวน  130,146  ไร่ ผลผลิต  58,107.69 ตัน ผลผลิตเฉล่ีย 422 กิโลกรัมต่อไร่  โดยเน้ือที่ปลูกข้าวนาปี เป็น
อันดับที่ 4 ของภาคใต้ และเป็นอันดับ 2 ของกลุ่มจังหวัดรองจากจังหวัดสงขลา และข้าวนาปรัง  เป็นอันดับที่ 4 
ของภาคใต้ และแนวโน้มการทํานาปรังและนาปีของจังหวัดปัตตานีลดลง นับต้ังแต่ปี พ.ศ.2553 เป็นต้นมา  ทั้งน้ี 
เน่ืองจากต้นทุนการผลิตสูง  และผลผลิตต่อไร่ตํ่า รวมทั้งสถานการณ์ความไม่สงบที่ยังคงมีอย่างต่อเน่ือง ทําให้
เกษตรกรทิ้งไร่นาไปประกอบอาชีพอ่ืน  ส่งผลให้มีพ้ืนที่นาร้างจํานวนมาก ตามตารางที่ 17 และตารางที่ 18 

 

ตารางที่ 16  แสดงข้อมูลการปลูกข้าวนาปรัง 
 

 
จังหวัด 

พื้นที่ปลูก (ไร่) ผลผลิตรวม  (ตัน) ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่(กก./ไร่) 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

ปัตตานี 39,804 34,093 28,622 16,037 14,149 11,878 403 410 415
ยะลา 228 795 937 88 316 314 389 392 335
นราธิวาส 857 864 1,059 348 356 448 407 407 423
สงขลา 112,849 95,868 113,574 59,941 51,960 64,242 531 536 566
สตูล 1,108 1,128 872 461 483 416 417 423 477

ที่มา  : สํานักเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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ตารางที่ 17  แสดงข้อมูลการปลูกข้าวนาปี 
 

 
จังหวัด 

พื้นที่ปลูก (ไร่) ผลผลิตรวม  (ตัน) ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่(กก./ไร่) 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

ปัตตานี 119,349 108,336 130,146 44,690 41,251 45,501 418 374 422
ยะลา 53,163 48,235 45,707 12,170 16,742 16,455 356 351 364
นราธิวาส 73,582 68,060 66,821 28,500 25,130 27,840 392 373 401
สงขลา 233,838 239,638 235,181 103,210 116,119 115,226 454 499 500
สตูล 40,170 37,240 35,736 15,910 13,661 14,580 391 380 422

 

ที่มา  : สํานักเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

1.3 ไม้ผล  
-ลองกอง  พ้ืนที่เพาะปลูกในปี พ.ศ. 2555 จํานวน 20,865 ไร่ ผลผลิตรวม จํานวน 2,144 ตัน 

โดยเป็นไม้ผลที่มีพ้ืนที่ปลูกมากที่สุดของจังหวัดปัตตานี และปลูกมากเป็นอันดับที่ 4 ของภาคใต้ และเป็นอันดับที่ 1 
ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน  โดยมีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ เท่ากับ 39 กิโลกรัมต่อไร่ แนวโน้มการปลูกลองกองมีการ
ปลูกเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ.2554  ในขณะที่ผลผลิตรวมเพ่ิมขึ้น จากปี พ.ศ. 2554 สําหรับผลผลิตต่อไร่ลดลงอย่างมาก  
ซึ่งในปี พ.ศ.2555 ผลผลิตลองกองใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผลผลิตรวมและผลผลิตต่อไร่ลดลงอย่างมาก  ทั้งน้ี  
มีสาเหตุจากสภาพอากาศและฝนที่ตกไม่สม่ําเสมอในช่วงปี พ.ศ. 2554 - 2555 ทําให้ผลผลิตลองกองลดลงจํานวนมาก 
แหล่งผลิตที่สําคัญ ได้แก่  อําเภอโคกโพธ์ิ  อําเภอยะรัง  อําเภอสายบุรี  อําเภอมายอ  อําเภอทุ่งยางแดง  อําเภอ
กะพ้อ และอําเภอแม่ลาน ตามตารางที่ 19 

ตารางที่ 18  แสดงข้อมูลการปลูกลองกอง 
 

 
จังหวัด 

พื้นที่ปลูก (ไร่) ผลผลิตรวม  (ตัน) ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่(กก./ไร่) 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2553 ปี 2554 ปี2555 

ปัตตานี 19,933 19,846 20,865 2,910 1,267 2,144 146 71 39
ยะลา 38,956 38,599 37,530 10,129 1,164 807 260 54 14
นราธิวาส 72,022 75,538 66,172 12,244 1,409 807 170 57 6
สงขลา 18,155 20,441 20,550 4,738 2,084 513 261 62 104
สตูล 6,622 6,613 4,939 4,635 4,306 365 700 176 217

ที่มา  : สํานักเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

-ทุเรียนพันธุ์ดี   ในปี พ.ศ. 2555 มีพ้ืนที่ปลูก 10,254 ไร่ ให้ผลผลิต 2,078 ตัน ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ 208 
กิโลกรัม โดยมีพ้ืนที่ปลูกเป็นลําดับที่ 4 ของกลุ่มจังหวัด แนวโน้มในการปลูกทุเรียนในจังหวัดปัตตานี ในปี พ.ศ.
2554 ลดลงอย่างต่อเน่ืองจากปี พ.ศ.2552 ทั้งน้ี เน่ืองจากผลผลิตไม่แน่นอน ประกอบกับราคาผลผลิตตกตํ่า
ต่อเน่ือง ทําให้เกษตรกรหันไปปลูกพืชชนิดอ่ืนแทน แหล่งผลิตที่สําคัญ ได้แก่ อําเภอโคกโพธิ์ อําเภอยะรัง  
อําเภอกะพ้อ  และอําเภอทุ่งยางแดง 

-เงาะ  ในปี พ.ศ.2555  มีพ้ืนที่ปลูก 1,882 ไร่ ให้ผลผลิต 799 ตัน  ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 432  กิโลกรัม 
โดยแนวโน้มการปลูกเงาะในจังหวัดปัตตานีมีแนวโน้มลดลงจาก ปี พ.ศ.2554   

-มังคุด ในปี พ.ศ .2555 มีพ้ืนที่ปลูก 2,887 ไร่ ให้ผลผลิต 860 ตัน โดยมีพ้ืนที่ปลูกเป็นลําดับ               
ที่ 3 ของกลุ่มจังหวัด ผลผลิตมังคุด ให้ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ 323 กิโลกรัม  
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-ส้มโอ ในปี พ.ศ.2556 เน้ือที่ให้ผลผลิต 1,244 ไร่ ผลผลิต 1,393.27 ตัน มูลค่าการผลิต 20.50ล้านบาท  
แหล่งผลิตที่สําคัญ  ได้แก่ อําเภอยะรัง  ซึ่งเป็นส้มโอพันธ์ุพ้ืนเมือง ที่มีรสชาติอร่อยของจังหวัดปัตตานี   

-มะพร้าว เน้ือที่ให้ผลผลิต 49,595 ไร่ ผลผลิต  67,154.82 ตัน  มูลค่าการผลิต 261.87 ล้านบาท  ซึ่งปี 
2556 ผลผลิตมะพร้าวลดลงจากปี 2555 จํานวน 15,944.82 ตัน แหล่งผลิตที่สําคัญ  ได้แก่ อําเภอปะนาเระ   
อําเภอสายบุรี   อําเภอกะพ้อ  และอําเภอยะหร่ิง 

 1.4 ปาล์มน้ํามัน  ปาล์มนํ้ามันเป็นพืชชนิดใหม่ที่มีการปลูกในจังหวัดปัตตานี  โดยเริ่มมีการปลูกมากใน
พ้ืนที่ เมื่อปี พ.ศ.2551  จํานวน  12,985 ไร่ ผลผลิต 596 ตัน และในปี พ.ศ.2556  มีพ้ืนที่ปลูก จํานวน 15,807 
ไร่ และในปี พ.ศ.2556 มีผลผลิตเท่ากับ 18,655 ตัน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ.2554 และ 2555 จํานวน 7,719 และ 
2,042 ตัน ตามลําดับ โดยผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ในปี พ.ศ.2556 เท่ากับ 2,510 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ.
2555 จํานวน 126 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลําดับ โดยในภาพรวมให้ผลผลิตต่อไร่มากที่สุดในกลุ่มจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  แหล่งผลิตที่สําคัญ  ได้แก่ อําเภอหนอง อําเภอโคกโพธ์ิ  อําเภอยะรัง และอําเภอยะหร่ิง   

 

ตารางที่  19  แสดงข้อมูลการปลูกปาล์มน้ํามัน 
 

 
จังหวัด 

พื้นทีป่ลูก (ไร)่ ผลผลิตรวม (ตัน) ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่(กก./ไร่) 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

ปัตตานี 8,176 16,590 15,807 10,936 16,613 18,655 1,701 2,384 2,510
ยะลา 8,313 7,066 7,389 4,914 3,226 4,682 1,318 1,740 1,550
นราธิวาส 34,400 46,983 45,237 41,777 44,582 48,999 2,192 1,840 2,022
สงขลา 29,138 33,274 38,120 45,693 39,812 49,265 2,340 2,246 2,211
สตูล 96,877 106,030 104,574 228,828 211,643 233,892 2,567 2,293 2,444

 

2.  ด้านปศุสัตว์    
 2.1 ไก่  จังหวัดปัตตานีมีการเลี้ยงไก่ในปี พ.ศ. 2555 จํานวน  4,202,130 ตัว โดยเลี้ยงมากเป็นอันดับ

ที่ 2 ของกลุ่มจังหวัด  และลําดับที่ 5 ของภาคใต้ โดยแนวโน้มการเลี้ยงไก่ของจังหวัดปัตตานี  มีการเลี้ยงไก่
เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2550  ซึ่งมีการเลี้ยง 674,726 ตัว หรือร้อยละ 83.97  

 2.2 โคเนื้อ  ในปี พ.ศ. 2555 ปริมาณการเล้ียงโคเน้ือในจังหวัดปัตตานี มีการเลี้ยงโคเน้ือจํานวน  
7,230 ตัว โดยเลี้ยงมากเป็นอันดับที่  3 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน  และลําดับที่  7 ของภาคใต้ โดย
แนวโน้มการเลี้ยงโคเน้ือของจังหวัดปัตตานี ในปี พ.ศ. 2555 ลดลงจากปี พ.ศ. 2554  

 2.3 แพะ จังหวัดปัตตานีมีการเลี้ยงแพะในปี พ.ศ. 2555 จํานวน 40,476 ตัว โดยเลี้ยงมากเป็นอันดับที่  
2 ของกลุ่มจังหวัดและของภาคใต้  โดยแนวโน้มการเลี้ยงแพะของจังหวัดปัตตานีเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ.2554  ซึ่งมี
การเลี้ยง 32,969 ตัว  เน่ืองจากจังหวัดปัตตานี มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามถึงร้อยละ 87.25 ซึ่ง
นิยมบริโภคแพะในโอกาสสําคัญต่างๆ ประกอบกับประชากรในพ้ืนที่อ่ืนๆ นิยมบริโภคแพะมากข้ึน ส่งผลให้มีการ
เลี้ยงแพะในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นด้วย 

2.4 สุกร  จังหวัดปัตตานีมีการเลี้ยงสุกรในปี พ.ศ. 2555 จํานวน 20,480 ตัว โดยเลี้ยงมากเป็นอันดับ 2 
ของกลุ่มจังหวัด  รองจากจังหวัดสงขลา แนวโน้มการเลี้ยงสุกรในจังหวัดปัตตานีเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ.2554 ซึ่งมีการ
เลี้ยง จํานวน 19,629 ตัว 



90 
 

ตารางที่ 20   แสดงข้อมูลการเลี้ยงปศสุัตว์ 

ที่มา  : สํานักเศรษฐกิจการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

(3) สถาบันเกษตรกร จังหวัดปัตตานี มีจํานวนสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการจดทะเบียนตาม พ.ร.บ. 
สหกรณ์และดําเนินงาน จํานวนทั้งสิ้น 78 แห่ง มีมูลค่าปริมาณการดําเนินงาน จํานวนทั้งสิ้น 8,978,150,332 
บาท มีสหกรณ์จํานวน 64 แห่ง สมาชิก 207,491 ครอบครัว และกลุ่มเกษตรกร จํานวน 14 แห่ง สมาชิก  1,111 
ครอบครัว (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2557) 

 

ตารางที่ 21  แสดงจํานวนสถาบนัเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรเป็นรายอําเภอในปี 2557 
อําเภอ สหกรณ ์ กลุ่มเกษตรกร จํานวนมูลคา่ปริมาณท่ีดําเนินงานใน

รอบปีที่แล้ว (บาท) (กู้ ฝาก ซ้ือ 
รวบรวม แปรรูป อ่ืนๆ) 

แห่ง สมาชิก 
(ครอบครัว) 

แห่ง สมาชิก 
(ครอบครัว 

เมือง 21 178,591 1 263 8,226,197,884 
ยะรัง 8 4,370 5 325 28,853,276 
หนองจิก 7 8,783 0 - 194,219,292 
โคกโพธ์ิ 6 2,621 3 193 102,827,505 
ยะหร่ิง 3 1,003 1 65 19,319,780 
ปะนาเระ 3 1,534 2 172 168,825,249 
มายอ 4 5,179 0 - 117,574,804 
สายบุรี 5 1,758 2 93 32,694,157 
ทุ่งยางแดง 2 954 0 - 750,880 
กะพ้อ 1 866 0 - 2,291,679 
แม่ลาน 3 1,107 0 - 31,803,176 
ไม้แก่น 1 725 0 - 11,792,650 

รวม 64 207,491 14 1,111 8,978,150,332 
 

ที่มา : สํานักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี 
 

(4)  อุตสาหกรรม จากข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดปัตตานี ในปี พ.ศ.2555  จังหวัดปัตตานี     
มีสัดส่วนโครงสร้างสาขาอุตสาหกรรม  คิดเป็นร้อยละ  3.2  ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  ซึ่งมีสัดส่วน
มูลค่าผลิตภัณฑ์มากเป็นลําดับที่ 6 ของภาคใต้  และเป็นลําดับที่ 2 ของกลุ่มจังหวัด โดยมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นจากปี 
พ.ศ.2553  ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 3.1  เล็กน้อย อัตราการขยายตัวของสาขาอุตสาหกรรมอยู่ในภาวะหดตัวจากปี 
พ.ศ.2553     ร้อยละ 11.5 ลดลงในปี พ.ศ.2554 ร้อยละ 2.1  โดยมูลค่าการผลิตส่วนใหญ่มาจากอุตสาหกรรม
จากการประมง  และอุตสาหกรรมแปรรูปด้านการเกษตร  

จังหวัด ไก่ โคเน้ือ แพะ สุกร 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

ปัตตานี 4,096,172 4,084,379 4,202,130 7,494 7,410 7,230 24,466 32,969 40,476 21,052 19,629 20,480 

ยะลา 587,469 534,638 552,210 5,856 5,607 5,440 33,660 41,036 47,476 9,582 9,269 9,580 

นราธิวาส 2,495,706 2,423,171 2,480,650 11,191 10,851 10,650 20,285 25,479 32,653 7,686 7,402 7,560 

สงขลา 15,657,188 14,721,477 15,025,650 14,908 14,636 14,500 21,374 27,230 35,169 154,237 156,254 166,830 

สตูล 975,883 1,174,068 1,204,310 7,145 6,985 7,030 19,315 21,402 25,801 9,787 9,785 10,050 

รวม 23,812,418 22,937,733 23,464,950 46,594 45,489 44,850 122,100 148,116 181,843 202,344 202,339 214,500 
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ประเภทอุตสาหกรรม  ภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล, ยางพารา และ
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพและชีวมวล เน่ืองจากจังหวัดปัตตานี เป็นจังหวัดที่ติดชายฝั่งทะเล และ
เป็นพ้ืนที่ที่ทําการเกษตรเป็นส่วนใหญ่   

จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ.2557 มีโรงงานจํานวน 623 แห่ง เงินลงทุนรวม 5,453.990 ล้านบาท 
ก่อให้เกิดการจ้างงาน 9,030 คน ซึ่งโรงงานกระจายตัวอยู่ทั่วไปภายในจังหวัดทุกอําเภอ โดยอําเภอเมืองปัตตานี     
มีจํานวนโรงงานมากท่ีสุด และอําเภอไม้แก่นมีโรงงานน้อยที่สุด สาขาอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด 3 
ลําดับแรกของจังหวัดปัตตานี ได้แก่ 

1. อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วย การผลิตปลากระป๋อง อาหารทะเลแช่แข็ง ปลาป่น และ
ชําแหละแกะล้างสัตว์นํ้า เป็นหลัก รองลงมาได้แก่ การผลิตนํ้าแข็งซอง นํ้าแข็งหลอด และสกัดนํ้ามันมะพร้าว 
ตามลําดับ ปัจจุบันมีจํานวนโรงงานท้ังสิ้น 53 โรงงาน เงินลงทุน 1,641.812 ล้านบาท คนงาน 3,491 คน 

2. อุตสาหกรรมอ่ืนๆ ประกอบด้วย การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพและชีวมวล เป็น
หลัก รองลงมาห้องเย็น บรรจุก๊าซหุงต้ม ขุดตักหน้าดิน และดูดทราย ตามลําดับ ปัจจุบันมีจํานวนโรงงานท้ังสิ้น 
33 โรงงาน เงินลงทุน 1,395.203 ล้านบาท คนงาน 1,215 คน 

3. อุตสาหกรรมยาง ประกอบด้วย การผลิตยางแท่งมาตรฐาน เอส.ที.อาร์20 เป็นหลัก 
รองลงมาได้แก่ ยางเครฟ และยางแผ่นรมควัน ตามลําดับ ปัจจุบันมีจํานวนโรงงานทั้งสิ้น 15 โรงงาน เงินลงทุน 
912.088 ล้านบาท คนงาน 795 คน 
  การค้า – การลงทุน ปี 2556 จังหวัดปัตตานี มีผู้จดทะเบียนทัง้สิ้น 89 ราย ทุนจดทะเบียน 259.05 ล้านบาท 
จําแนกเป็นห้างหุ้นส่วนจํากัด 58 ราย ทนุจดทะเบียน 103.40 ล้านบาท และบริษัทจํากัด 31 ราย ทุนจด
ทะเบียน 155.65 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน ผู้จดทะเบียนลดลง 9 ราย (-10.11%) และทุนจดทะเบียนลดลง 
2.40 ล้านบาท (-0.93%) และจํานวนนิติบุคคลที่คงอยู่ จาํนวน 1,044 ราย  
  ปี 2557 (เดือนมกราคม – พฤศจิกายน) จังหวัดปัตตานี มีผู้จดทะเบียนรวม 74 ราย              
ทุนจดทะเบียน 152.40 ล้านบาท จําแนกเป็น ห้างหุ้นส่วนจํากัด 48 ราย ทุนจดทะเบียน 78.40 ล้านบาท และ
บริษัทจํากัด 26 ราย ทุนจดทะเบียน 94.00 ล้านบาท และจํานวนนิติบุคคลที่คงอยู่ 979 ราย 
 

 (5) ผลิตภัณฑ์ฮาลาล รัฐบาลมีแนวคิดเรื่องฮาลาลปัตตานี เมื่อปี พ.ศ.2547 โดยการให้การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสร้างนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลจังหวัดปัตตานี แต่เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
ทําให้นิคมฯ ไม่สามารถดําเนินได้อย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้จังหวัดต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการโดย
พยายามส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในจังหวัดปัตตานีเห็นความสําคัญถึงการรับรองมาตรฐานฮาลาลโดยสนับสนุน
ผู้ประกอบการท่ีเป็นโรงงานอุตสาหกรรม SMEs และวิสาหกิจชุมชน ซึ่งกระจายอยู่ตามพ้ืนที่ต่างๆ ของจังหวัด
ปัตตานี ผู้ประกอบการเหล่าน้ี มีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 เป็นการผลิตภายใต้วิถีชีวิตอิสลาม  ปัจจุบันในปี พ.ศ.
2556 มีการส่งเสริมไปแล้ว จํานวน 164 ผลิตภัณฑ์ โดยแบ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมและ SMEs จํานวน 69 
ผลิตภัณฑ์ วิสาหกิจชุมชน จํานวน 78  ผลิตภัณฑ์ และอ่ืนๆ 17 ผลิตภัณฑ์ มีมูลค่าการผลิตรวมประมาณ 644 
ล้านบาท และยังมีผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้รับมาตรฐานฮาลาล และรอการพัฒนาอีกเป็นจํานวนมาก 
 

ด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ฮาลาล   
    จังหวัดปัตตานี  มีผู้ประกอบการท่ีทําการผลิตและจําหน่ายสินค้าฮาลาล ครอบคลุมทั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ OTOP ส่งจําหน่ายทั้งในและต่างประเทศ  
ประกอบกับมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่สามารถรองรับการผลิตและการลงทุนอุตสาหกรรมฮาลาล เช่น นิคม
อุตสาหกรรมฮาลาลปัตตานี  ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล โดยมีสินค้า/บริการที่สําคัญ ดังน้ี 
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     - อาหารทะเลแปรรูป ส่งจําหน่ายยังตลาดในประเทศ ประเทศแถบตะวันออกกลาง ยุโรป  
และเอเชีย 
     - เคร่ืองแต่งกายมุสลิม  ส่งจําหน่ายยังตลาดในประเทศ ประเทศซาอุดิอาระเบีย และ
มาเลเซีย       

   - ร้านอาหารมุสลิม 
สําหรับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านผลิตภัณฑ์ฮาลาล  นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล จังหวัดปัตตานี 

เป็นนิคมอุตสาหกรรมร่วมดําเนินงานระหว่างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และบริษัท              
ฟาตอนี  อินดัสทรีส์  จํากัด ในพ้ืนที่อําเภอปะนาเระ  จังหวัดปัตตานี  พ้ืนที่โครงการประมาณ 170 ไร่  และใน
การพัฒนาเขตอุตสาหกรรมปัตตานี ได้กําหนดให้ ศอ.บต. และจังหวัดฯ ร่วมดําเนินการจัดหาพ้ืนที่ขั้นตํ่า 100 ไร่ 
ให้ กนอ. เพ่ือดําเนินโครงการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรม SMEs ฮาลาล  โดยกําหนดระเบียบการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน  
รวมทั้งจัดให้มีระบบสาธารณูปการและสาธารณูปโภคพ้ืนฐานรองรับ และงบประมาณสนับสนุนในการจัดต้ังนิคม
ฯ ล่าสุด ศอ.บต. มีคําสั่งที่ 559/2557 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 แต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการและ
คณะทํางานการแก้ไขและการใช้ประโยชน์จากนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลจังหวัดปัตตานี มีที่ปรึกษา
เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธาน และ ผู้อํานวยการสํานักสนับสนุนการผลิตและธุรกิจฮาลาล ศอ.บต.เป็น
เลขานุการ ทําหน้าที่ กําหนดภารกิจ/รูปแบบ ประเภทอุตสาหกรรมในการใช้ประโยชน์จากนิคมอุตสาหกรรม 
และต้ังคณะทํางานเฉพาะกิจการแปรสัตว์นํ้า ขนม และอ่ืนๆ และคณะทํางานเฉพาะกิจ การแปรรูปเน้ือไก่ ในการ
ประสานและจัดหา ผู้ประกอบการและนักลงทุนในพ้ืนที่มาลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลจังหวัดปัตตานี 
ต่อไป 
 (6) ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถ่ิน (OTOP)   ในปี พ.ศ.2556  จังหวัดปัตตานี มียอดจําหน่ายสินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP)   เป็นเงินรวม 1,171 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ.2555 ร้อยละ 16.47 
โดยเป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดอาหารมากที่สุด มีมูลค่า 709.67 ล้านบาท รองลงมาคือหมวดผ้า/เครื่องแต่งกาย 
มูลค่า 329.42 ล้านบาท  หมวดของใช้และเคร่ืองประดับตกแต่ง 69.78 ล้านบาท  หมวดเครื่องด่ืม 42.12  ล้าน
บาท    และหมวดสมุนไพรและอ่ืน  20.01  ล้านบาท ซึ่งจังหวัดปัตตานีมีกลุ่มผลิตสินค้า ฮาลาลชุมชนรองรับการ
พัฒนาเป็นจํานวนมาก หลายสาขา เช่น บูดู  ข้าวเกรียบ  หมวกกะปิเยาะ ผ้าคลุมผม  ผลไม้แปรรูป  ที่สําคัญ
แรงงานในพ้ืนที่มีทักษะด้านการผลิตเครื่องแต่งกายมุสลิม   โดยมีกลุ่มอาชีพที่ลงทะเบียน OTOP จํานวน 514 
กลุ่ม   887 ผลิตภัณฑ์  โดยได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว จํานวน 12 ผลิตภัณฑ์  ระดับ 4 ดาว  
จํานวน 27 ผลิตภัณฑ์  ระดับ 3 ดาว  จํานวน 20 ผลิตภัณฑ์ ระดับ 2 ดาว  จํานวน 13 ผลิตภัณฑ์ และระดับ 1 
ดาว  จํานวน 3 ผลิตภัณฑ์ 

(7) การท่องเท่ียว   ในปี พ.ศ.2556  จังหวัดปัตตานี มีจํานวนนักท่องเที่ยว 235,606 คน  รายได้จาก
การท่องเที่ยวจํานวน 778.15  ล้านบาท ซึ่งเปรียบเทียบกับปี 2555 พบว่านักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น จํานวน 21,321 
คน คิดเป็นร้อยละ 9.95  รายได้เพ่ิมขึ้น 35.49 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 4.78  เน่ืองจากจังหวัด   มีการ
ดําเนินการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในเชิงรุก และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง  ซึ่งแนวโน้มการท่องเที่ยวของ
จังหวัดปัตตานี  จากข้อมูลท่องเที่ยวจะเห็นว่ามีแนวโน้มนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นทุกปี 
สอดคล้องกับจํานวนนักท่องเที่ยวรายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกจังหวัด
เช่นกัน    

 นอกจากน้ี  อัตราการเข้าพักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวในจังหวัดปัตตานี  ในปี พ.ศ.2552                
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ.2551  เป็นร้อยละ 11.59   ในขณะที่โรงแรมในจังหวัดปัตตานี มีจํานวน  7  แห่ง       
520  ห้อง  ในปี พ.ศ.2551  เพ่ิมขึ้นเป็น 8 แห่ง 550 ห้อง ในปี พ.ศ.2552  และในปี พ.ศ.2555  มีโรงแรมเพ่ิมขึ้นเป็น 
13 แห่ง 854 ห้อง เพ่ือรองรับปริมาณนักท่องเที่ยว ซึ่งคาดว่าจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
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ตารางที่ 22  สรุปข้อมูลสถิติการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
หน่วย : ล้านบาท 

 

 

1.3 แนวโน้มสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ 
สภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวม คาดการณ์ว่าจะขยายตัวเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ภาคเกษตรซึ่งเป็นสาขาหลักของจังหวัดปัตตานี โดยมีผลผลิตสําคัญที่จะทําให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ได้แก่ ผลผลิตจากการประมง  ซึ่งมีมูลค่าการจําหน่ายสูงที่สุดในภาคใต้  ซึ่งนอกจากจะเป็นสินค้าในการบริโภค
แล้ว   ยังเป็นวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรมอีกทางหน่ึง   ยางพารา ข้าว และไม้ผล ซึ่งแม้ว่าพ้ืนที่ปลูกยางพารา 
ข้าว ไม้ผล จะมีปริมาณและผลผลิตลดลงและผลผลิตต่อไร่ตํ่ากว่าจังหวัดอ่ืนๆ ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน  แต่
ด้วยนโยบายการส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่ส่งเสริมการปลูกยางพาราในพ้ืนที่ว่างเปล่า  การปรับปรุงนาร้างเพ่ือ
ปลูกข้าว การเลี้ยงสัตว์ และการประมงน้ําจืด  จะส่งผลทําให้เพ่ิมพ้ืนที่การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์  ปริมาณผลผลิต 
รวมทั้งมูลค่าการผลิตเพ่ิมขึ้น  ส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัด  ประกอบกับรัฐบาลมีมาตรการ
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐ ทั้งจากงบลงทุน และงบการฝึกอบรมและสัมมนา เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ
และกระจายรายได้ในพ้ืนที่  จะเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
จะส่งผลต่อความเช่ือมั่นของผู้บริโภค และผู้ประกอบการในการตัดสินใจในการลงทุนเพ่ิมขึ้น นอกจากน้ี ยังมีแรง
ขับเคลื่อนจากภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัวด้านการผลิตอาหารทะเลแปรรูป จากความต้องการของตลาด
สหรัฐอเมริกา ตะวันออกกลาง และสหภาพยุโรป ในส่วนของภาคบริการยังขยายตัวได้ จากการบริการการศึกษา 
และสุขภาพ  การจ้างงานจะเพ่ิมขึ้นประมาณ 12,677 คน ในด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไป
ในปี 2558 จะอยู่ที่ร้อยละ 2.8 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.2-3.0)  ใกล้เคียงกับปี 2557 ตามราคาน้ามันดิบ
ในตลาดโลกที่มีทิศทางทรงตัว และมาตรการแก้ไขปัญหาพลังงานของรัฐ  นอกจากน้ี การท่องเที่ยวของจังหวัด
ปัตตานีที่มีจุดขายในเรื่องของวัฒนธรรมและความศรัทธา  ซึ่งมีแนวโน้มนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่เพ่ิมขึ้น  จะ
เป็นปัจจัยหนุนให้เศรษฐกิจของจังหวัดปัตตานีขยายตัวเพ่ิมขึ้น 

 

1.4  ความต้องการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 1.4.1 การพัฒนาการผลิตภาคการเกษตร ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด มี
ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น และขยายฐานการผลิตพืชและสัตว์ชนิดใหม่ขึ้นในพ้ืนที่เพ่ือเป็นวัตถุดิบรองรับอุตสาหกรรมฮา
ลาล และตอบสนองความต้องการของตลาด 
 1.4.2 การพัฒนาการแปรรูปผลิตผลการเกษตร เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มและ
มีอายุการเก็บรักษายาวนาน 
 1.4.3 การพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาลและผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้ได้มาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับของ
ผู้บริโภคท่ัวโลก โดยการพัฒนาอย่างครบวงจร ต้ังแต่ต้นนํ้า  กลางนํ้า  และปลายน้ํา 
 1.4.4 การพัฒนาการท่องเท่ียว ซึ่งอยู่ในภาวะซบเซาต้ังแต่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มที่ดีขึ้น มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพ้ืนที่มากขึ้น เพ่ือให้เป็นแหล่งสร้างงานสร้าง
รายได้ ส่งผลต่อสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัด 

ปี ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา สตลู 
นักท่องเท่ียว รายได้ นักท่องเท่ียว รายได้ นักท่องเท่ียว รายได้ นักท่องเท่ียว รายได้ นักท่องเท่ียว รายได้ 

2550 131,998 177.38 269,368 663.06 284,073 633.77 2,645,770 12,842.52 743,233 1,798.20 
2551 152,748 190.68 311,712 726.71 328,729 683.83 2,343,167 13,780.02 1,032,919 1,949.24 
2552 201,401 499.83 300,570 1,104.71 430,301 948.87 2,609,045 12,703.42 656,210 1,710.20 
2553 184,153 389.78 373,269 1,319.99 547,235 1,789,.63 2,946,470 15,888.82 692,970 2,008.02 
2554 179,687 540.30 335,968 1,328.78 479,524 1,876.77 4,024,499 23,296.00 694,697 2,664.67 
2555 214,285 742.66 429,044 1,759.24 489,944 2,139.01 4,363,808 26,702.29 1,000,424 5,332.02 
2556 235,606 778.15 563,771 2,420.39 570,973 2,207.80 5,763,439 37,275.81 1,093,479 5,904.83 
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3.2.1.2  สถานการณ์ด้านสังคม  และคุณภาพชีวิต 

สภาพสังคมจังหวัดปัตตานี  เป็นสังคมท่ีมีความหลากหลายทางเช้ือชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และภาษาที่
ใช้ในการสื่อสาร  โดยประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 87.25 นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ 12.72 
และศาสนาอ่ืนๆ ร้อยละ 0.03 ซึ่งประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามมีการครองตนตามวิถีอิสลามอย่างเคร่งครัด  
จนเป็นจุดแข็งเชิงสัญลักษณ์ที่โลกมุสลิมให้การยอมรับในอัตลักษณ์ของปัตตานี   ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม  ทําให้มีรายได้ไม่แน่นอน  ขึ้นอยู่กับราคาสินค้าและปริมาณการผลผลิตในแต่ละปี   ซึ่งจาก
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อคน ในปี พ.ศ. 2555 พบว่าประชาชนของจังหวัดปัตตานีมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี  74,749 
บาท  ซึ่งเป็นอันดับที่ 13 ในภาคใต้  และเป็นอันดับที่ 51 ของประเทศ 

1. สภาพทั่วไปทางสังคม และคุณภาพชีวิต 
1) ด้านสาธารณสุข   จังหวัดปัตตานีมีสถานบริการสาธารณสุข จํานวน  146  แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล

ของรัฐ จํานวน 12 แห่ง  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล จํานวน 128  แห่ง นอกจากน้ี ยังมีโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงกลาโหม คือ โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร จํานวน 1 แห่ง โรงพยาบาลธัญญารักษ์ จํานวน 1 แห่ง  
และศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล จํานวน 1 แห่ง ศูนย์สุขภาพชุมชน จํานวน 3 แห่ง   โดยมีอัตราส่วนแพทย์ 1 คน
ต่อประชากร  6,458  คน  ซึ่งมีสัดส่วนที่ตํ่ากว่าเกณฑ์ระดับประเทศ คือ แพทย์ 1 คนต่อประชากร  5,000  คน  
แสดงให้เห็นว่า จังหวัดปัตตานียังขาดบุคลากรแพทย์จํานวนมาก  ทําให้ประชาชนได้รับการบริการไม่ทั่วถึง 
 สุขภาพอนามัย 
 อัตราการเกิดของจังหวัดปัตตานีในปี พ.ศ.2553– 2556 อัตราการเกิดต่อประชากรพันคน  มีแนวโน้มที่
เพ่ิมขึ้น  ซึ่งมีอัตราเท่ากับ 18.73 19.12, 18.34 และ 18.31 ตามลําดับ ซึ่งในปี พ.ศ.2556 มีอัตราสูงกว่า
ระดับประเทศ (11.6 ต่อประชากรพันคน) และภาค  (เกณฑ์ 15.2 ต่อพันประชากร)  แต่มีอัตราลดลงจากปี พ.ศ. 
2555 ซึ่งมีอัตราเท่ากับ 18.34 

อัตราการตาย ในปี พ.ศ.2553– 2556  อัตราเกิดต่อประชากรพันคน มีแนวโน้มที่ลดลง ซึ่งอัตราเท่ากับ 
6.07, 6.31, 6.15 และ 5.85 ตามลําดับ และยังตํ่ากว่าค่าเฉล่ียของประเทศ (6.6 ต่อประชากรพันคน) แต่สูงกว่า
ค่าเฉล่ียของภาคใต้ (5.7 ต่อประชากรพันคน) 

อัตราการเพ่ิมประชากรของจังหวัดปัตตานี ในปี พ.ศ.2553– 2556 พบว่า  มีแนวโน้มที่เพ่ิมจากปี 2555 
โดยอัตราเพ่ิมต่อประชากรร้อยคน เท่ากับ 1.27, 1.27, 1.22 และ 1.25 ตามลําดับ มีอัตราสูงมากกว่าระดับ
ภาคใต้ (เกณฑ์ 0.58 ต่อประชากรร้อยคน) และระดับประเทศ (0.97 ต่อประชากรร้อยคน) 
 อัตรามารดาตายของจังหวัดปัตตานี   ในปี พ.ศ.2556 พบว่า จํานวนมารดาตาย 8 ราย คิดเป็นอัตรา 
85.46 ต่อแสนการเกิดมีชีพ ซึ่งมีอัตรามารดาตายเพ่ิมขึ้นจากปี 2553-2555 ที่มีอัตรามารดาตาย ร้อยละ 32.97, 
25.64, และ 40.84 ตามลําดับ ซึ่งมีอัตรามารดาตายสูงกว่าระดับประเทศ (22.2 การเกิดมีชีพแสนคน) และระดับ
ภาค (31.8 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน) 
 อัตราทารกตายอายุตํ่ากว่า 1 ปีของจังหวัดปัตตานี ในปี พ.ศ. 2556   พบว่า จํานวนทารกตายในปี พ.ศ.
2556 มีจํานวน 135 ราย คิดเป็นอัตรา 10.92 ต่อการเกิดมีชีพพันคน และมีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้นกว่าปี 2553-2555 
ที่มีอัตราเท่ากับ 10.72, 11.67 และ 10.54 ตามลําดับ สูงกว่าระดับประเทศ (6.4 ต่อพันการเกิดมีชีพ) และ
ภาคใต้ (7.4 ต่อพันการเกิดมีชีพ) 
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ตารางที่ 23  แสดงสถานะสขุภาพประชาชนจังหวัดปัตตานี  ระหว่างปี พ.ศ.2553-2556 
 

 

สถานะสุขภาพ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
จํานวน จํานวน จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา 

อัตราเกิด :ประชากรพันคน 12,132 18.73 12,686 19.12 12,240 18.34 12,367 18.31 
อัตราตาย :ประชากรพันคน 3,933 6.07 4,185 6.31 4,101 6.15 3,951 5.85 
อัตราการเพ่ิมประชากร :
ประชากรร้อยคน 

8,199 1.27 8,501 1.27 8,139 1.22 8,416 1.25 

อัตรามารดาตายประชากร :   
การเกิดมีชีพแสนคน 

4 32.97 3 25.64 5 40.84 8 85.46 

อัตราทารกตาย : 
การเกิดมีชีพพันคน 

130 10.72 148 11.67 129 10.54 135 10.92 

ที่มา : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 

 สาเหตุการตายมากที่สุด ต่อเน่ืองทั้ง 4 ปีที่ผ่านมา คือ  อุบัติเหตุอ่ืนๆ เช่น ถูกทําร้ายด้วยอาวุธปืน  พลัด
ตก  หกล้ม จมนํ้า  เป็นต้น ในอัตรา 37.77  ต่อประชากรแสนคน โรคหัวใจทุกชนิด ในอัตรา 28.03 ต่อ
ประชากรแสนคน และโรคโลหิตเป็นพิษในอัตรา 27.23 ต่อประชากรแสนคน 
 สถานการณ์และแนวโน้มการเจ็บป่วย  จังหวัดปัตตานีมีปัญหาสําคัญที่เป็นจุดมุ่งเน้นในการพัฒนา คือ 
ปัญหาอนามัยของแม่และเด็ก ปัญหาโภชนาการ   ปัญหาผู้ป่วยและตายด้วยโรคท่ีสําคัญ  ได้แก่ โรคที่ป้องกันได้ด้วย
วัคซีน   (โรคคอตีบ)   โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน โรคไข้เลือดออก มารดาตาย  และทารกตายปริกําเนิด  โดยมีโรคที่ต้อง
เฝ้าระวังทางระบาดวิทยาสําหรับปี พ.ศ.2556 ใน 3 อันดับแรก ได้แก่ โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน รองลงมา คือ โรค
ไข้เลือดออก และโรคคอตีบ และโรคไม่ติดต่อที่เป็นปัญหาสําคัญ คือ โรคความดันโลหิตสูง  โรคเบาหวาน  อัมพาตและ
หลอดเลือดสมอง มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น มีสาเหตุจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม   
 

ตารางที่  24  แสดงอัตราการป่วยตายด้วยโรคท่ีสาํคญัจังหวัดปัตตานี ปี พ.ศ.2553 - 2556 
  

ลําดับ โรค อัตราป่วยต่อแสนประชากร หมายเหตุ 2553 2554 2555 2556 
1 โรคที่ป้องกันไดด้้วยวัคซีน 

1.1 โรคคอตีบ 
1.2 ไอกรน 
1.3 บาดทะยักในเดก็แรกเกิด 

 
4.63 

0 
0 

 
1.48 

0 
0 

 
1.18 

0 
0 

 
0.59 

0 
0 

 

2 โรคที่ติดตอ่ทางเดินอาหาร          
และน้ํา 
2.1 โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 

 
1947.11 

 
1,529.02 

 
1,387.25 

 
1,268.90 

 

3 โรคติดต่อที่นําโดยแมลง 
3.1 โรคไข้เลือกออก 

 
479.12 

 
22.99 

 
50.84 

 
175.29 

 

4 อัตรามารดาตาย 32.97 25.64 40.84 85.46 ต่อแสนการเกิดมีชีพ 
5 อัตราทารกตายปริกําเนดิ 10.72 11.67 10.54 10.92 ต่อพันการเกิดมชีีพ 

การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ  ในปี พ.ศ.2556 จังหวัดปัตตานีมีความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพของ
ประชาชน ร้อยละ 99.78  และพบว่ายังมีข้อมูลสิทธิว่าง ร้อยละ 0.22 เน่ืองจากเป็นข้อมูลผู้ที่หมดสิทธิประกันสังคม 
ซึ่งยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนบัตรทอง ข้อมูลที่ไม่มีตัวบุคคล เด็กเกิดใหม่คลอดที่บ้าน 
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                2) ด้านการศึกษา   
  จังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดหน่ึงที่มีผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ซึ่งส่งผลกระทบด้าน
การศึกษา  การประกอบอาชีพและการมีงานทําของผู้ที่จบการศึกษา  ด้านความปลอดภัยของครู นักเรียนและ
สถานศึกษา  และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ จึงได้สรุปประเด็นในเชิงยุทธศาสตร์  ไว้ดังน้ี  

1. ด้านการศึกษากับความมั่นคง    
ปัญหาความไม่สงบที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เช่น โรงเรียนถูกเผา  ครู 

บุคลากร  นักเรียน นักศึกษา เสียชีวิตและบาดเจ็บ  เป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลให้ครู นักเรียน เสียขวัญและกําลังใจ  
โรงเรียนต้องปิด ส่งผลทําให้คุณภาพของการศึกษาตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

2. ด้านคุณภาพการศึกษา  
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) ปีการศึกษา 2557 

ตารางที่ 25  แสดงผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 
ระดับประเทศ ระดับ สพฐ. สพม.15 ระดับจังหวัด 

ภาษาไทย 35.20 35.39 33.98 35.52 
สังคมศึกษา 46.79 46.94 45.79 44.13 
อังกฤษ 27.46 27.09 26.98 30.28 
คณิตศาสตร ์ 29.65 29.59 29.34 30.01 
วิทยาศาสตร ์ 38.62 38.77 38.04 37.06 
สุขศึกษาฯ 59.32 59.72 55.71 51.43 
ศิลปะ 43.14 43.24 41.91 39.41 
การงานฯ 45.42 45.87 43.32 39.29 

รวมเฉลี่ย 40.70 40.82 39.38 38.01 
 

 ตารางที่ 26  แสดงผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 
ระดับประเทศ ระดับ สพฐ. สพม.15 ระดับจังหวัด 

ภาษาไทย 50.76 51.41 47.11 47.01 
สังคมศึกษา 36.53 36.81 34.20 34.19 
อังกฤษ 23.44 23.12 21.13 20.73 
คณิตศาสตร ์ 21.74 21.72 19.33 19.14 
วิทยาศาสตร ์ 32.54 32.67 31.10 31.70 
สุขศึกษาฯ 51.94 52.48 47.37 47.85 
ศิลปะ 34.64 34.90 31.85 36.15 
การงานฯ 49.01 49.71 43.24 40.05 

รวมเฉลี่ย 37.57 37.85 34.41 34.38 
  ที่มา: ข้อมูลการศึกษา จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 15, สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 
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3. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นปัญหาที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ  นอกเหนือจากการ

ขาดขวัญ กําลังใจ  ปัญหาของการขาดแคลนครู ที่ขอย้ายออกนอกพ้ืนที่เป็นจํานวนมากทั้งในกลุ่มสาระที่สําคัญ 4 
วิชา เช่น  ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์รวมถึงกลุ่มสาระสังคมศึกษา ซึ่งจะต้องอาศัย 
ครูที่ต้องนับถือศาสนาพุทธ  เป็นผู้สอน  เพ่ือไม่ให้เกิดความขัดแย้งภายใน  ดังน้ัน เพ่ือเป็นการสร้างขวัญกําลังใจ  
ฝ่ายบริหารจะต้องดําเนินการหรือสร้างมาตรการในเรื่องความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน การให้สวัสดิการ การ
สร้างความก้าวหน้าในอาชีพ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 

4. ด้านสถานศึกษา 
 จากสถานการณ์โดยรวม สถานศึกษาถูกลอบวางเพลิง/วางระเบิดอยู่บ่อยครั้งซึ่งก็ส่งผลกระทบ

ต่อการศึกษาของนักเรียนเป็นอย่างมาก  ทําให้โรงเรียนต้องประกาศหยุดอย่างกะทันหันเพ่ือความปลอดภัยของ
นักเรียน  ครูและบุคลากรของทางโรงเรียน  ทําให้การเรียนการสอนไม่ต่อเน่ืองส่งผลกระทบต่อนักเรียนโดยตรง  
ดังนั้น ในการกําหนดมาตรการ ยุทธศาสตร์ เพ่ือแก้ปัญหาควรส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง
มาตรการรักษาความปลอดภัยและป้องกันภัยด้วย 

5. ด้านศาสนศึกษา 
 การเรียนรู้ด้านศาสนานับเป็นเรื่องสําคัญและเป็นความต้องการด้วยจิตวิญญาณของประชาชน

ในจังหวัดปัตตานี  ซึ่งนับถือศาสนาอิสลาม 86.25  ศาสนาพุทธและอ่ืนๆ อีกร้อยละ 13.75 
 จังหวัดปัตตานีมีการสอนเรียนการสอนอิสลามศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ระดับ

ปริญญาตรี จนถึงปริญญาเอก ทั้งในโรงเรียนของรัฐและเอกชน  สถาบันศึกษาปอเนาะ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจํา
มัสยิด(ตาดีกา) โดยเฉพาะอย่างย่ิง  จังหวัดปัตตานีเป็นที่ต้ังของมหาวิทยาลัย 2 แห่ง  ซึ่งเปิดการสอนอิสลามศึกษา  ได้แก่  
วิทยาลัยอิสลามศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  มีการเปิดสอนอิสลามศึกษาจนถึงระดับ
ปริญญาเอก  และมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา  วิทยาเขตปัตตานี  ซึ่งการเรียนการสอนอิสลามศึกษาดังกล่าวยังมี
ความหลากหลายในด้านคุณภาพและมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตร  ทําให้เกิดช่องว่างของโรงเรียนที่สอน
ศาสนาด้วยกัน  ทําให้นักเรียนที่จบในโรงเรียนสอนศาสนาแห่งหน่ึง  ไม่สามารถเทียบวุฒิผลสัมฤทธ์ิกับอีก
โรงเรียนได้  ทําให้ต้องเรียนซ้ํา ปัญหาการถ่ายโอนหลักสูตรอิสลาม  ปัญหาการจัดระเบียบสถานศึกษาอิสลาม 
และการตรวจสอบรับรองคุณภาพของการศึกษา 
  ในขณะเดียวกันการจัดการเรียนรู้สําหรับผู้เรียนที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอ่ืนๆ ทีม่ีจํานวนร้อยละ 
12.27  ยังมีความจําเป็นต้องได้รับการส่งเสริมสนับสนุน เพ่ือการเรียนรู้หลักธรรมคําสอนที่มีคุณภาพและส่งเสริม
ความเท่าเทียมกันในการเข้าถงึบริการทางการศึกษาด้านศาสนศึกษาใหม้ากขึ้น   

          3) ด้านคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ผลการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐานระดับจังหวัด ปี พ.ศ. 2557 มีตัวช้ีวัดความจําเป็นพ้ืนฐาน 

(จปฐ.) จํานวน 30 ข้อ ได้แก่ หมวดที่ 1 สุขภาพดี (คนไทยมีสุขภาพและอนามัยดี) มี 7 ตัวช้ีวัด,หมวดที่ 2 มีบ้าน
อาศัย (คนไทยมีบ้านอาศัยและสภาพแวดล้อมเหมาะสม) มี 8 ตัวช้ีวัด,หมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษา (คนไทยมี
การศึกษาที่เหมาะสม) มี 5 ตัวช้ีวัด,หมวดที่ 4 รายได้ก้าวหน้า (คนไทยมีงานทาและมีรายได้) มี 4 ตัวช้ีวัด,หมวด
ที่ 5 ปลูกฝังค่านิยมไทย (คนไทยประพฤติดีและมีคุณธรรม) มี 6 ตัวช้ีวัด 
        4) ด้านความม่ันคงของมนุษย์ 
 จากรายงานความมั่นคงของมนุษย์ประเทศไทย ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ เพ่ือประเมินระดับดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ในภาพรวมของประเทศ และระดับจังหวัด รวมทั้ง
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา เพ่ือดูแนวโน้มสถานการณ์ทางสังคม ตามกรอบมาตรฐานความมั่นคงของมนุษย์ โดยปี 
2555 ค่าดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ มี 12 มิติ เป็นมาตรฐานที่สามารถบ่งช้ีถึง ความมั่นคง ของบุคคลได้อย่าง
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รอบด้านครอบคลุมเป็นองค์รวม และความสามารถในการพ่ึงตนเองได้อย่างมีศักด์ิศรี ซึ่งถือเป็นปัจจัยสําคัญที่จะ
ทําให้บุคคลสามารถบรรลุถึง ความสุขอย่างย่ังยืนแต่ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลรายจังหวัด ทั้งน้ีสําหรับค่าดัชนีความ
มั่นคงของมนุษย์ ในปี 2555 จังหวัดปัตตานี มีค่าเฉล่ีย อยู่ที่ร้อยละ 78.07 เป็นลําดับสุดท้ายเมื่อเปรียบเทียบกับ
จังหวัดนราธิวาสและยะลา โดยมิติที่มีดัชนีความมั่นคงของมนุษย์น้อยที่สุด 3 ลําดับแรก คือ มิติศาสนาและ
วัฒนธรรม ร้อยละ 48.25 มิติการมีงานทําและรายได้ ร้อยละ 54.51 มิติชุมชนและการสนับสนุนทางสังคม ร้อย
ละ 65.86 ซึ่งมีค่าเฉล่ียน้อยกว่าภาพรวมของประเทศ และมิติการมีงานทําและรายได้น้อยกว่าจังหวัดยะลาและ
ปัตตานี ส่วนมิติชุมชนและการสนับสนุนทางสังคม และมิติศาสนาและวัฒนธรรมมากกว่าจังหวัดยะลาและ
นราธิวาส ตามตารางที่ 28 
ตารางที่ 27 ขอ้มูลเปรียบเทยีบรายงานความม่ันคงของมนุษย์ประเทศไทยของจังหวัดปัตตานี เปรียบเทียบ

กับ ยะลา และนราธิวาส ปี พ.ศ. 2555 

ที่ มิติ ปัตตาน ี ยะลา นราธิวาส ภาพรวมของ
ประเทศ 

1 ที่อยู่อาศัย 72.26 71.44 75.19 70.32 
2 สุขภาพ 86.65 92.22 76.63 69.85 
4 อาหาร 79.88 80.07 83.51 70.00 
5 การศึกษา 68.81 52.20 52.70 69.66 
5 การมีงานทําและรายได้ 54.51 80.48 80.57 69.66 
6 ครอบครัว 79.18 72.31 78.98 70.25 
7 ชุมชนและการสนับสนุนทางสังคม 65.86 64.31 56.07 70.33 
8 ศาสนาและวัฒนธรรม 48.25 46.72 46.72 69.72 
9 ความปลอดภัยในชีวิตฯ 85.11 78.66 80.00 69.92 
10 สิทธิและความเป็นธรรม 76.29 73.54 74.95 70.38 
11 การเมือง 74.64 79.18 77.44 70.11 
12 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรฯ 70.72 76.13 75.11 69.99 

ค่าเฉลี่ย 78.07 82.40 79.02 63.94 
ที่มา : สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี 
 

จากข้อมูลข้างต้น พบว่าข้อมูลสะท้อนให้เห็นปัญหาเชิงสังคมใน 3 อันดับแรก คือ ศาสนาและวัฒนธรรม 
การมีงานทําและรายได้ ชุมชนและการสนับสนุนทางสังคม สําหรับปัญหาสังคมเชิงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องพัฒนาใน 
3 อันดับแรก คือ ปัญหาเด็กและเยาวชน ปัญหาแรงงาน และปัญหาคนพิการ 

 5) ความยากจน จากข้อมูลของสํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   ในการศึกษาและ
ติดตามภาวะความยากจนในระดับจังหวัด ประมวลจากสัดส่วนของครัวเรือนในแต่ละจังหวัด  ที่มีรายจ่ายเพ่ือ
การบริโภคเฉลี่ยต่อคนต่อเดือน ตํ่ากว่าเส้นความยากจนของครัวเรือน จังหวัดปัตตานีมีสัดส่วนคนจน เป็นอันดับ
ที่ 1  ของจังหวัดภาคใต้ ที่มีสัดส่วนคนจนสูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ  และจากข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน 
(จปฐ.) พบว่า คนในครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยตํ่ากว่าเกณฑ์ จปฐ. 23,000 บาท/คน/ปี ในปี พ.ศ. 2551 มี
ครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. จํานวน 3,037 ครัวเรือน พ.ศ. 2552 มีครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. จํานวน 2,681  
ครัวเรือน พ.ศ. 2553  มีครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. จํานวน 2,588 ครัวเรือน พ.ศ. 2554 มีครัวเรือนตกเกณฑ์ 
จปฐ. จํานวน 1,916 ครัวเรือน  สําหรับในปี พ.ศ. 2555  คนในครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยตํ่ากว่าเกณฑ์ จปฐ. 
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30,000 บาท/คน/ปี  มีครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. จํานวน  2,762 ครัวเรือน  พ.ศ. 2556 มีครัวเรือนตกเกณฑ์ 
จปฐ. จํานวน 1,614 ครัวเรือน   

 

 6 )การมีงานทํา  จากการสํารวจในปี พ.ศ.2556 พบว่า มีประชากรอยู่ในกําลังแรงงาน จํานวน 
388,246  คน มีคนว่างงาน จํานวน 7,838  คิดเป็นร้อยละ 2.01  ซึ่งตํ่ากว่าในปี พ.ศ. 2552-2553 แต่สูงขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2554-2555 โดยมีอัตราการว่างงานสูงเป็นอันดับที่ 2 ของกลุ่มจังหวัดและภาคใต้ ซึ่ง
ปัญหาแรงงานที่สําคัญ คือ 1) แรงงานในพ้ืนที่ด้อยคุณภาพ  2) สภาพการจ้างงานไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
แรงงานในพ้ืนที่ 3) ขาดแคลนแรงงานภาคการประมง  4) ปัญหาต่อเน่ืองจากแรงงานต่างด้าว   ตามตารางที่ 29 

 

ตารางที่ 28  ข้อมูลการว่างงานรวมของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
 

จังหวัด อัตราการว่างงาน 
2552 2553 2554 2555 2556 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 2.40 1.90 1.13 0.93 1.40 
ปัตตานี 2.15 2.15 0.98 1.18 2.01 
ยะลา 1.01 0.64 0.27 0.47 1.61 

นราธิวาส 3.76 2.77 1.48 0.52 2.11 
สงขลา 2.52 2.07 0.66 0.58 0.85 
สตูล 1.41 1.32 0.72 0.66 0.49 

ที่มา  : การสํารวจภาวการณ์ทํางานของประชากร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศน์และการสื่อสาร 
 

แนวโน้มสถานการณ์ด้านสังคม  
สถานการณ์ทางสังคมของจังหวัดปัตตานี  จากข้อมูลสถานการณ์ พบว่าอัตราการเกิดมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 

และอัตราการตายมีแนวโน้มลดลง ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศ  อัตราการเพ่ิมของประชากรมีแนวโน้มเพ่ิมจากปี 
2555 ซึ่งสูงกว่าระดับภาคใต้ และระดับประเทศ  อัตราการตายของมารดาและทารก ยังมีแนวโน้มสูงกว่า
ระดับประเทศ   สําหรับสาเหตุการตายโดยท่ัวไป เกิดจากการถูกทําร้ายด้วยอาวุธมากที่สุด   ส่วนสาเหตุของการ
เจ็บป่วยที่มีแนวโน้มเป็นปัญหาสังคมต่อไป   ได้แก่ ปัญหาอนามัยของแม่และเด็ก ปัญหาโภชนาการ และโรค
ระบาด เช่น อุจจาระร่วง  ชิกุนคุนย่า เป็นต้น และโรคที่ไม่ติดต่อ เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ซึ่งมีสาเหตุ
จากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม 

1. ด้านการศึกษา แนวโน้มนักเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้ง 3 เขต และสังกัดสํานักงาน
การศึกษาเอกชน ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จะยังคงเป็นปัญหาสําคัญ เน่ืองจากเป็นสาเหตุหน่ึงที่ทําให้ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการศึกษาของนักเรียนอยู่ในระดับตํ่ากว่าเกณฑ์เฉลี่ยระดับประเทศมาอย่างต่อเน่ืองทุกปี 

2. ด้านคุณภาพชีวิต  ประชาชนจังหวัดปัตตานียังมีปัญหาไม่บรรลุเกณฑ์ความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) 
หมวดสุขภาพ  มีบ้านอาศัย ฝักใฝ่การศึกษา การปลูกฝังค่านิยมไทย และร่วมใจพัฒนา ซึ่งเป็นหมวดที่ตกเกณฑ์
ซ้ําในหลายๆปี  ยังมีแนวโน้มเป็นปัญหาต่อไป 

3. ด้านความม่ันคงของมนุษย์   แนวโน้มปัญหาสังคมของจังหวัดปัตตานี   พบว่ามีปัญหาการมีงานทํา
และรายได้   ปัญหาด้านความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  และปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมที่
ยังคงมีอย่างต่อเน่ือง โดยกลุ่มเป้าหมายที่เป็นปัญหาหลัก ได้แก่ เด็กเยาวชน คนพิการ และแรงงาน 

4. ด้านความยากจน  จากข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) แนวโน้มครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ย
ตํ่ากว่า 23,000 บาท/ครัวเรือน/ปี  ในปี พ.ศ.2551-2554  ลดลง สําหรับในปี พ.ศ. 2555-2556 คนในครัวเรือน
ที่มีรายได้เฉลี่ยตํ่ากว่าเกณฑ์ จปฐ. 30,000 บาท/คน/ปี มีแนวโน้มลดลงเช่นกัน แต่ในปี พ.ศ. 2557 จากการ
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ประชาคมเพ่ือค้นหาครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยตํ่ากว่า 64,000 บาท/ครัวเรือน/ปี เพ่ือส่งเสริมอาชีพตาม
โครงการภายใต้แผนการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  พบว่ายังมีครัวเรือนยากจน จํานวน 
22,924  ครัวเรือน หรือร้อยละ 14.9 ของครัวเรือนในจังหวัด ประกอบกับในปี พ.ศ.2556 กรมการพัฒนาชุมชน
ได้ปรับเกณฑ์ตัวช้ีวัดความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ตัวช้ีวัดที่ 30 รายได้เฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าคนละ 23,000 บาท/ปี/คน 
เป็น 30,000 บาท จะทําให้ครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ตํ่ากว่าเกณฑ์ จปฐ. ของจังหวัดปัตตานีเพ่ิมขึ้น 

5. ปัญหาการมีงานทํา   แนวโน้มการว่างงานจังหวัดปัตตานียังคงอยู่ในระดับสูง เน่ืองจากงานในพ้ืนที่
ยังด้อยคุณภาพ และสภาพการจ้างงานไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในพ้ืนที่ 

 

ความต้องการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
1. พัฒนาด้านการสาธารณสุข เพ่ือลดอัตราการตายของมารดาและเด็กที่ยังมีอัตราสูงกว่าระดับประเทศ  

การป้องกันโรคระบาดที่เป็นปัญหาสําคัญ การส่งเสริมสุขภาพเพ่ือป้องกันโรคจากพฤติกรรม และการสร้างการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการจัดระบบป้องกันโรคและรักษาโรคภายในชุมชน 

2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะด้านภาษาและการสื่อสาร ซึ่งเป็นพ้ืนฐานสําคัญ
ในด้านการเรียนการสอนด้านอ่ืนๆ รวมทั้งการสร้างแหล่งเรียนรู้ครบวงจรในพ้ืนที่ 

3. การพัฒนาอิสลามศึกษา ให้มีมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน รวมท้ังการสร้างความเท่าเทียมในการ
เข้าถึงบริการทางการศึกษา ทั้งน้ี ควรพัฒนาสถาบันปอเนาะ ซึ่งเป็นระบบการเรียนอิสลามศึกษาที่เคยมีช่ือเสียงมาแต่
ในอดีต  ให้มีมาตรฐานเพ่ือยกระดับการศึกษาให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อิสลามศึกษาในภูมิภาคอาเซียน ประกอบ
กับปัจจุบันมีชาวมาเลเซียได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้อิสลามศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานีเพ่ิมมากขึ้น 

4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีวิต 
5. สร้างความมั่นคงในการดํารงชีวิตของคนปัตตานี โดยเร่งแก้ไขปัญหาด้านการมีงานทําและรายได้  

ปัญหาด้านความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม การให้ความสําคัญกับ
การแก้ไขปัญหาแก่กลุ่มเด็กเยาวชน คนพิการ และแรงงาน เป็นลําดับแรก 

6. การแก้ไขปัญหาความยากจนโดยลดจํานวนครัวเรือนยากจนที่มีคนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อ
ปีตํ่ากว่าเกณฑ์ความจําเป็นพ้ืนฐาน และครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยตํ่ากว่า 30,000 บาท/ครัวเรือน/ปี 

7. เพ่ิมทักษะแรงงาน และขยายโอกาสการทํางานแก่ประชากรวัยแรงงาน เพ่ือลดปัญหาการว่างงานและ
ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 
3.2.1.3  สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   สภาพทั่วไปทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

1) ทรัพยากรดินและที่ดิน  
ดินส่วนใหญ่ของจังหวัดปัตตานี เป็นดินทรายหรือดินปนทราย  เน่ืองจากการทับถมของตะกอนลํานํ้า  และ

การพัดพาตะกอนทรายจากนํ้าทะเล  จากลักษณะดังกล่าวส่งผลให้อําเภอชายฝ่ังทะเลท้ัง 6 อําเภอ  มีสภาพดิน
เป็นทราย สามารถเพาะปลูกพืชได้บางชนิด เช่น  มะพร้าว ยางนา และผักไหม หรืออาจปรับปรุงดิน โดยใช้ปุ๋ย
อินทรีย์เพ่ือให้ดินอุ้มนํ้าดีขึ้น  จะทําให้สามารถปลูกผักสวนครัวได้ ปัญหาคุณภาพดินที่สําคัญ  ได้แก่ ปัญหาดิน
เปรี้ยว ในพ้ืนที่ทุ่งบ่อทอง อําเภอหนองจิก  ตําบลดอน  ตําบลบ้านนอก  ตําบลคอกกระบือ  และตําบลท่านํ้า  อําเภอ
ปะนาเระ  ส่งผลให้เกิดพ้ืนที่นาร้าง และยังมีปัญหาดินเค็มในพ้ืนที่อําเภอชายฝั่งทะเล รวมทั้ง การขาดการป้องกัน 
และวางแผนในการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้องเหมาะสมทําให้เกิดการกัดเซาะตลิ่งและการบุกรุกพ้ืนที่ต้นนํ้า    

 2) ทรัพยากรป่าไม้   จากพ้ืนที่ป่าไม้ของจังหวัดในปี พ.ศ.2528 มีจํานวน 70  ตารางกิโลเมตร (ร้อยละ 
3.61 ของพ้ืนที่จังหวัด) ลดลงเรื่อยๆ จนปี พ.ศ.2538 มีพ้ืนที่ป่าไม้เหลือ 45 ตารางกิโลเมตร (ร้อยละ 2.32)   ปี พ.ศ.
2547 พ้ืนที่ป่าไม้ของจังหวัด เพ่ิมขึ้นเป็น 80 ตารางกิโลเมตร จากน้ันเปลี่ยนแปลงลดลงเล็กน้อย จนในปี พ.ศ.2551 
พ้ืนที่ป่าไม้ในจังหวัดปัตตานี มีจํานวน 91 ตารางกิโลเมตร (ร้อยละ 4.69 ของพื้นที่จังหวัด) อย่างไรก็ตาม ถือว่า
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จังหวัดปัตตานีมีพ้ืนที่ป่าไม้ค่อนข้างน้อย ส่วนหน่ึงเน่ืองมาจากสภาพภูมิประเทศและลักษณะทางธรณีวิทยาที่ลาดลงสู่
ทะเล อีกส่วนหนึ่งเน่ืองจากการบุกรุกทําลายป่าเพ่ือขยายพ้ืนที่ทางการเกษตร ที่อยู่อาศัย และระบบสาธารณูปโภค/
โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ตลอดจนการตัดไม้ไปใช้ในการก่อสร้างและผลิตเคร่ืองมือประมง   

3) ทรัพยากรน้ํา     
           3.1 อุทกภัย เป็นปัญหาสําคัญทั้งที่เกิดจากนํ้าป่าไหลหลากหรือนํ้าท่วมฉับพลันในพื้นที่ใกล้ภูเขา เช่น 
อําเภอโคกโพธิ์ และจากการท่วมขังและล้นตลิ่ง เน่ืองจากมีสิ่งกีดขวางทางระบายนํ้าหรือระดับนํ้าทะเลหนุนสูง 
รวมถึงปริมาณนํ้าที่มากจนระบายลงสู่ลุ่มนํ้าด้านล่างหรือทะเลไม่ทัน ซึ่งพบได้ในเขตอําเภอเมืองปัตตานีและเขต
เทศบาลต่างๆ สรุปสาเหตุของการเกิดอุทกภัยได้ดังน้ี 
     1. การที่มีฝนตกหนักในบริเวณกว้าง   
     2. ความต้ืนเขินของแม่นํ้าสายหลักและคลองต่างๆ จากการอุดตันของขยะชุมชน รวมทั้งการใช้
ประโยชน์พ้ืนที่ริมตลิ่งมากขึ้น  เช่น  การก่อสร้างสิ่งก่อสร้างล่วงล้ําลํานํ้า   
     3. ระดับนํ้าทะเลท่ีขึ้นสูงในช่วงเดียวกับที่มีนํ้าหลากจากทางต้นนํ้ามาก  ทําให้ระดับนํ้าในแม่นํ้าสูงขึ้น
กว่าปกติ  ไหลเข้าท่วมในพ้ืนที่ลุ่ม   
     4. ระบบการระบายนํ้าที่ยังขาดประสิทธิภาพและไม่สามารถรองรับปริมาณนํ้าฝนที่ตกในพ้ืนที่ได้   
     5. การพัฒนาด้านโครงการสร้างพ้ืนฐาน เช่น การก่อสร้างถนนโดยตัดผ่านลํานํ้าหรือก่อสร้างถนนในเขต
พ้ืนที่ราบลุ่มนํ้า  หรือการถมที่ดินในพ้ืนที่ที่เคยเป็นพ้ืนที่ลุ่มนํ้ามาก่อน  และการถมที่ดินปิดก้ันลําคลอง   
     6. การทําการเกษตรโดยไม่คํานึงถึงการอนุรักษ์ดินและนํ้า  ทําให้ดินถูกกัดเซาะ  เกิดตะกอนในลํานํ้า
มาก แม่นํ้าลําคลองจึงต้ืนเขินเร็วกว่าปกติ 
     7. การตัดไม้ทําลายป่าต้นนํ้า แม้จังหวัดปัตตานีจะมีการตัดไม้ทําลายป่าในอัตราที่ตํ่าแต่พ้ืนที่ป่าไม้ที่
เปลี่ยนไปในทางลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีต เป็นอีกสาเหตุที่ทําให้จังหวัดต้องประสบกับปัญหาอุทกภัย 

  
ตารางท่ี  29  ตารางสถิติความเดือดร้อน เสยีหาย ของผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัยและวาตภัย จังหวัดปัตตานี   

ห้วงระยะเวลา ปี พ.ศ.2551-2555                
 

ปี พ.ศ. พื้นที/่ผู้ได้รบัความ
เสียหาย 

ความเดือดร้อนด้านชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ความเสียหายด้านการเกษตร
และด้านสาธารณะ 

ปี 2551 (22 พ.ย.-11 
ธ.ค.2551) 

-12 อําเภอ              
-94 ตําบล               
-384 หมู่บ้าน           
-54,608 คน             
-16,768 ครัวเรือน 

-เสียชีวิต 1 คน                      
-บ้าน เสียหายทั้งหลัง 1 หลัง  
เสียหายบางส่วน 637 หลัง 

-พ้ืนที่ทางการเกษตร 30,890 
ไร่                         
-ปศุสัตว์ 9,499 ตัว                 
-บ่อกุ้ง/ปลา 808 บ่อ               
-ถนน 123 สาย                   
-สะพาน 5 แห่ง                    
-สถานที่ราชการ 14 แห่ง        
-วัด/มัสยิด 3 แห่ง  
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ปี พ.ศ. พื้นที/่ผู้ได้รบัความ
เสียหาย 

ความเดือดร้อนด้านชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ความเสียหายด้านการเกษตร
และด้านสาธารณะ 

ปี 2553 (2 พ.ย.
2553) 

-12 อําเภอ              
-100 ตําบล             
-432 หมู่บ้าน           
-114,989 คน           
-28,980 ครัวเรือน 

-เสียชีวิต 21 คน                 -
บาดเจ็บ 1 คน                   -
บ้าน เสียหายทั้งหลัง 119 หลัง  
เสียหายบางส่วน 4,646 หลัง  -
รถยนต์ 431 คนั 

-พ้ืนที่ทางการเกษตร 83,222 
ไร่                           -ปศุ
สัตว์ 36,007 ตัว                    
-บ่อกุ้ง/ปลา 1,268 บ่อ       -
เรือประมง 24 ลํา                   
-ถนน 187 สาย                 -
โรงเรียน  48 แห่ง                  
-สถานที่ราชการ 21 แห่ง     -
วัด/มัสยิด 25 แห่ง 

ปี 2554                  
(ครั้งที่ 1 วันที ่21-28 
พ.ย.2554 และครั้งที่ 
2 วันที่ 29 ธ.ค.
2554-20 มกราคม 
2555) 

เสียหายทั้ง 12 
อําเภอ ครั้งที่ 1         
-66 ตําบล               
-261 หมู่บ้าน           
-70,673 คน             
-16,990 ครัวเรือน
ครั้งที่ 2                  
-63 ตําบล               
-270 หมู่บ้าน           
-173,972 คน           
-43,644 ครัวเรือน 

-บ้าน เสียหายทั้งหลัง 1 หลัง   -พ้ืนที่ทางการเกษตร 7,653.75 
ไร่                           -ปศุ
สัตว์ 58,693 ตัว                    
-บ่อปลา 40 บ่อ                    
-ถนน 161 สาย                 -
โรงเรียน  10  แห่ง                 
-สถานที่ราชการ 9 แห่ง            
-วัด/มัสยิด 1 แห่ง 

 

ตารางท่ี 30   สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยของจังหวัดปัตตาน ี
 

ลําดับ
ที่ ประเภทภัย การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
1 วาตภัย 24,000 199,203 623,400 451,531
2 อัคคีภัย 384,858 319,600 630,400  -
3 อุทกภัย 38,163,158 134,539,614 98,907,870 77,400 
4 ฟ้าผ่า - 31,600 7,800  -
5 โรคระบาดสัตว์นํ้า - - 519,914  -
6 ก่อการร้าย 3,682,000 12,251,000 6,751,000 7,474,000 
7 ภัยแล้ง 19,746,846 - -  -

รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 62,000,862 147,341,017 107,440,384 8,002,931 
 

3.2  ปัญหาภัยแล้ง พบว่า ปัญหาภัยแล้งยังไม่ถึงขั้นวิกฤติ แต่อย่างไรก็ตาม มีหลายพ้ืนที่ประสบปัญหา
ภัยแล้งในลักษณะของฝนทิ้งช่วง ได้แก่บางส่วนของอําเภอกะพ้อ ทุ่งยางแดง หนองจิก ยะรัง ยะหร่ิง ไม้แก่น และ
อําเภอเมือง ภัยแล้งจะส่งผลกระทบต่อการเกษตรกรรมและการดํารงชีวิตของทั้งคน สัตว์ และพืช 

- การขาดแคลนน้ําในบางพ้ืนที่เน่ืองจากภาวะฝนทิ้งช่วงและจากการรุกล้ําของนํ้าทะเลในพ้ืนที่ชายฝั่ง 
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         - คุณภาพน้ํา  ในช่วงปี พ.ศ.2549 – 2556 คุณภาพนํ้าในแม่นํ้าปัตตานีและอ่าวปัตตานี มีแนวโน้มที่ดีขึ้น
เล็กน้อย เน่ืองจากปริมาณโลหะหนักที่พบในนํ้าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน แต่ในบริเวณปากแม่น้ําปัตตานี และปากอ่าว
ปัตตานี ยังคงตรวจวัดปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียได้ค่อนข้างสูงในช่วงฤดูร้อน (เดือนเมษายน-พฤษภาคม) และฤดู
ฝน (เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม) และคลองอาเนาะซูงา (คลองนํ้าใส) ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี เป็นคลองที่มี
คุณภาพนํ้าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก พ้ืนที่มีความเสี่ยงต่อการมีคุณภาพนํ้าเสื่อมโทรมลง   ซึ่งควรมีการเฝ้าระวัง
อย่างใกล้ชิด ได้แก่ คลองปะการอ ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี ซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่น และชายฝั่งทะเลบริเวณบ้าน
แหลมนกและบ้านบางปู เน่ืองจากมีพ้ืนที่นากุ้ง สถานที่ชําแหละแกะล้างสัตว์นํ้า บ้านเรือนที่พักอาศัย และสถาน
ประกอบการ ซึ่งบางส่วนยังไม่มีระบบบําบัดนํ้าเสียหรือนํ้าทิ้งจากระบบยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานส่วนการติดตาม
คุณภาพนํ้าในแม่น้ําสายบุรี ในช่วงปี พ.ศ.2549 พบว่ามีคุณภาพนํ้าอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ช่วงปลายปี พ.ศ.2550 เป็น
ต้นมา ปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดีและปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดเร่ิมสูงขึ้น และลดตํ่าลงใน
บางช่วงเวลา ทําให้คุณภาพนํ้าโดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ แต่ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้า ในช่วงปี พ.ศ.255-
2556 พบว่า เริ่มมีปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดเพ่ิมสูงขึ้นอีกคร้ัง  
 3.3 การปนเปื้อนของน้ําบาดาล คุณภาพนํ้าบาดาลส่วนใหญ่พบปริมาณเหล็กค่อนข้างสูงในเกือบทุกปี 
ซึ่งเป็นไปตามสภาพธรรมชาติ อาจปรับปรุงสภาพสัตว์นํ้าด้วยการติดต้ังตัวสเปย์นํ้าผ่านตัวกรอง (ช้ันกรวด ทราย) 
และเข้าถังพักก่อนใช้งาน สําหรับบริเวณปากแม่นํ้าที่ติดกับชายฝั่งทะเล เช่น บริเวณอําเภอหนองจิก ปะนาเระ 
สายบุรี และไม้แก่น พบว่าเสี่ยงต่อการถูกนํ้าเค็มจากทะเลรุกล้ําเข้ามาในช้ันนํ้าบาดาล 

- การปนเปื้อนของเหล็กและคลอไรด์ในชั้นน้ําบาดาล  จังหวัดปัตตานีมีบ่อนํ้าบาดาลที่ดําเนินการขอ
อนุญาตใช้อย่างถูกต้องตามระเบียบ  จํานวน  428 บ่อ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552)  ซึ่งนํ้าบาดาลที่ได้ส่วน
ใหญ่เป็นนํ้าจืด  แต่พบว่ามีเหล็กปนเป้ือนส่งผลให้นํ้ามีสนิมสีแดงแทบทุกอําเภอ รวมทั้งมีคลอไรด์สูงในบริเวณอําเภอ
หนองจิก อําเภอปะนาเระ อําเภอสายบุรี และอําเภอไม้แก่น  เน่ืองจากการรุกล้ําของนํ้าทะเลในช้ันนํ้าบาดาล 
 4) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ 

จังหวัดปัตตานี มีชายฝั่งทะเลทอดตัวเป็นแนวยาวต้ังแต่อําเภอหนองจิกจนถึงอําเภอไม้แก่น รวม 6 อําเภอ 
รวมความยาวประมาณ 138.831 กิโลเมตร ตลอดพ้ืนที่ชายฝั่งประกอบด้วยระบบนิเวศทางทะเลที่สําคัญ คือ ป่าชาย
เลน หาดทราย หาดหิน แหล่งหญ้าทะเล และแนวปะการัง  ธรรมชาติเหล่าน้ีนอกจากเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์
ทะเลแล้ว ยังเป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพเอ้ือประโยชน์ต่อการทําการประมงชายฝั่งของชาวประมงพ้ืนบ้านมาก แต่
ปัจจุบันมีการจับสัตว์นํ้าเกินกําลังการผลิต มีการกระทําผิดกฎหมาย ใช้เครื่องมือที่มีศักยภาพสูงจับสัตว์นํ้าในเขต
แนวปะการังเทียม และแนวชายฝั่งทะเล  มีการทําการประมงอวนลากโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายส่งผลให้เกิดความ
ขัดแย้งระหว่างกลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้านและเรือประมงพาณิชย์ตลอดเวลา  ชาวประมงมีการทําการประมงอย่าง
ขาดความรับผิดชอบต่อทรัพยากรสัตว์นํ้า ไม่มีการรวมกลุ่มหาวิธีการฟ้ืนฟูทรัพยากร ต่างคนต่างประกอบอาชีพ
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ทําให้ปริมาณสัตว์นํ้าในพ้ืนที่ชายฝ่ังทะเลลดน้อยลงไม่
เพียงพอต่อความต้องการ 

- การสะสมของตะกอนในอ่าวปัตตานี ทําให้อ่าวปัตตานีซึ่งเป็นพ้ืนที่ชุ่มนํ้าที่สําคัญในแง่ของ
การเป็นแหล่งแพร่พันธ์ุและอนุบาลสัตว์นํ้าวัยอ่อน รวมทั้งเป็นแหล่งอาศัยสัตว์นํ้านานาชนิดต้ืนเขิน ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อปริมาณสัตว์นํ้าลดน้อยลงได้  
 - ปรมิาณสัตว์น้ําลดลง เน่ืองจาก 
 1.1 คุณภาพนํ้าที่เสื่อมโทรม จากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม  ชุมชน  และการ
เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าบริเวณชายฝั่ง (นากุ้งและการเลี้ยงปลาในกระชัง)  
  1.2 การทําการประมงที่ผิดกฎหมาย (การจับสัตว์นํ้าโดยใช้อวนลากข้างและโพงพาง)  
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 1.3 แหล่งอาศัย/หากิน ของสัตว์นํ้าถูกทําลาย / เสื่อมโทรม ได้แก่ ความเสื่อมโทรมของป่าชาย
เลน เน่ืองจากการทําเขื่อนหรือคลองก้ันทางนํ้าทําให้นํ้าทะเลไม่สามารถไหลผ่านขึ้นลงได้ การลดลงของแหล่ง
หญ้าทะเลและสาหร่ายผมนาง เน่ืองจากการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลในการเลี้ยงหอยแครงและยังมีการ
คราดหอยปีละหลายคร้ัง รวมทั้งการเล้ียงกุ้งบริเวณชายฝั่งโดยไม่มีระบบบําบัดนํ้าเสีย การปล่อยนํ้าทิ้งจาก
แหล่งกําเนิดมลพิษต่างๆ ซึ่งมีเพียงบางส่วนเท่าน้ันที่ได้รับการบําบัดอย่างถูกต้อง   
 1.4 ประชาชนไม่ทราบวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์นํ้า เช่น มีประชาชนบางส่วนหาไข่เต่า
บริเวณแหลมตาชีเพ่ือนําไปรับประทาน  
 1.5 โครงการที่ขาดการมองปัญหาแบบองค์รวม ทําให้วงจรชีวิตของสัตว์นํ้าถูกทําลาย  
  -ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พ้ืนที่ตลอดแนวชายฝั่งทะเลของจังหวัดปัตตานี ทั้ง 6 อําเภอ 
ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล รวมเป็นระยะทาง 61.94 กิโลเมตร แบ่งเป็นแนวชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะ
รุนแรง 24.27 กิโลเมตร (อัตราการกัดเซาะ มากกว่า 5 เมตรต่อปี) แนวชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะปานกลาง 37.67 
กิโลเมตร (อัตราการกัดเซาะไม่เกิน 5 เมตรต่อปี) สาเหตุหลักของการกัดเซาะดังกล่าวเกิดจาก กิจกรรมของ
มนุษย์ ได้แก่ การก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคล่ืน จากปัญหาด้านกายภาพ เช่น คลื่นลมแรงในฤดูมรสุมและการ
ขาดความสมดุลของมวลทราย หรือจากปัญหาการลดลงของป่าชายเลนและป่าชายหาดที่เป็นปราการด่านสําคัญ
ในการปกป้องพ้ืนที่ชายฝั่งจากคลื่นและลมในทะเล เน่ืองจากการบุกรุกเข้าอยู่อาศัย ตัดไม้ไปใช้ประโยชน์ รวมถึง
การปล่อยนํ้าเสียจากชุมชน นอกจากน้ี การบังคับใช้กฎหมายที่ขาดประสิทธิภาพ การใช้ที่ดินผิดประเภท  และ
การขาดการมองปัญหาภาพรวมในระยะยาว    
  5) การจัดการขยะมูลฝอย 
 ปริมาณขยะมูลฝอยในจังหวัดปัตตานีมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี เน่ืองจากการเพ่ิมจํานวนของประชากร
และยังมีปัจจัยในแง่ของวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปเป็นตัวเสริมให้ปัญหาขยะมูลฝอยในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานีมีความรุนแรง
มากขึ้น เน่ืองจากกระแสการบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลง การมีชีวิตที่รีบเร่งและต้องการความสะดวกสบาย จึงทําให้
ประชาชนหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิตเพ่ิม เศษของเหลือใช้จากผลิตภัณฑ์เหล่าน้ีย่อยสลายได้
ยาก และกลายเป็นขยะมูลฝอยที่สร้างภาระให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการจัดเก็บและกําจัด  
 จังหวัดปัตตานี ยังขาดการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ ทําให้ ปัญหา
ขยะมูลฝอย เป็นปัญหาสําคัญในทุกพ้ืนที่ ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในจังหวัดปัตตานี ใน 1 วัน มีมากถึง 676 
ตัน และในช่วง 1 ปี มีขยะอันตรายเกิดขึ้นจํานวนมากเช่นกัน 

ตารางที่ 31  ปริมาณขยะมูลฝอย (กก.ต่อวัน) และขยะอันตราย (กก.ต่อปี) ที่เกิดขึ้นในจังหวัดปัตตานี    
 

อปท. จํานวน
ประชากร 

อัตราการ
เกิดขยะ   
มูลฝอย 

(กก./คน/
วัน) 

ปริมาณ
ขยะมูล
ฝอย 
(กก./
วัน) 

อัตราการ
เกิดของเสีย
อันตราย
ชุมชน 

(กก./คน/ปี) 

ปริมาณ 
ของเสีย
อันตราย 
(กก./ปี) 

อัตราการเกิด
ซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้า

และ
อิเลคทรอนิกส ์
(กก./คน/ปี) 

ปริมาณซาก
ผลิตภัณฑ์

เครื่องใช้ไฟฟ้า
และ

อิเลคทรอนิกส ์
(กก./ปี) 

ทม. 43,774 1.15 50,340 3.374 147,693 8.699 380,790 

ทต. 102,632 1.02 104,685 3.217 330,167 6.366 653,355 

อบต. 572,532 0.91 521,004 2.306 1,320,259 5.235 2,997,205 

รวม 718,938  676,029  1,798,119  4,031,350 
ที่มา : อัตราการผลิตขยะเฉลี่ย เอกสารเผยแพร่ของกรมควบคุมมลพิษ 



105 
 
 ปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปัตตานี ยังขาดประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมขยะมูล
ฝอย อีกทั้งยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี การขาดความตระหนักของเจ้าหน้าที่ที่
เก่ียวข้องทําให้ขยะมูลฝอยตกค้างในถังขยะและถังถูกทิ้งตามที่รกร้างว่างเปล่า หรือที่สาธารณประโยชน์ หรืออาจ
ถูกทิ้งลงสู่แหล่งน้ําทําให้นํ้าเน่าเสีย หลายพ้ืนที่มีการเผาขยะในที่โล่งแจ้ง ซึ่งนอกจากจะทําให้เกิดกลุ่มควันและ
เขม่าแล้ว ยังอาจเกิดฝุ่นขนาดเล็กซึ่ งจะเป็นอันตนรายต่อสุขภาพได้ และยังเป็นสาเหตุให้เ กิดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (ก๊าซเรือนกระจก สาเหตุของภาวะโลกร้อน) และสําหรับขยะอินทรีย์ที่ถูกทิ้งปะปนกับขยะ
ประเภทอ่ืน จะเกิดการหมักหมมและเกิดก๊าซเรือนกระจกอีกชนิดหน่ึง คือ ก๊าซมีเทน ซึ่งมีผลต่อภาวะโลกร้อน
เช่นกัน 
            สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาลในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี มี 1 แห่ง คือ ที่กําจัดขยะของ
เทศบาลเมืองปัตตานี มีเน้ือที่ 183 ไร่ ต้ังอยู่ ณ ตําบลหนองแรต อําเภอยะหร่ิง มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้า
ร่วมกําจัดขยะมูลฝอยเพียง 7 แห่ง คือ เทศบาลเมืองปัตตานี เทศบาลตําบลยะหริ่ง เทศบาลตําบลบางปู เทศบาล
ตําบลรูสะมิแล อบต.บานา อบต.กระหวะ และ สพช.จ.ปัตตานี มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบวันละ 45 ตัน 
คิดเป็นร้อยละ 7.22 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมดในจังหวัด  
          3.2 แนวโน้มสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดปัตตานีที่มีแนวโน้มเป็นปัญหามากขึ้น 
ได้แก่ การบุกรุกทําลายพ้ืนที่ป่าไม้ ซึ่งเพ่ือขยายพ้ืนที่ทางการเกษตรและการตัดไม้เพ่ือใช้ประโยชน์ต่างๆ ปัญหา
ปริมาณสัตว์นํ้าในทะเลลดลง เน่ืองจากการทําการประมงที่ผิดกฎหมายและแหล่งที่อยู่อาศัยเสื่อมโทรม ปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งที่รุนแรง ปัญหาคุณภาพนํ้าในเขตชุมชนเมืองเสื่อมโทรมลงและขยะมูลฝอยซึ่งมีการนํากลับมา
ใช้ประโยชน์และการนําไปกําจัดแบบถูกหลักวิชาการในอัตราที่ตํ่า  

3.3 ความต้องการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดปัตตานี  เป็นพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์  แต่การลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้ พ้ืนที่ป่าชายเลน

และป่าชายหาด การขาดการวางแผนในการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแหล่งนํ้าธรรมชาติที่สําคัญ 
ได้แก่ อ่าวปัตตานี แม่นํ้าปัตตานี และแม่นํ้าสายบุรี ที่เป็นไปในทางเสื่อมโทรมลง เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้ความ
หลากหลายทางชีวภาพลดลง สัตว์ป่าและสัตว์เศรษฐกิจในทะเลลดลง ขาดความสมดุลทางธรรมชาติและก่อให้เกิดภัย
ทางธรรมชาติมากมายตามมา อาทิ อุทกภัย การกัดเซาะชายฝั่งทะเล และส่งผลกระทบกับมาสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของปัตตานี คือ ขาดทรัพยากรธรรมชาติที่เพียงพอกับสําหรับการผลิตและใช้ประโยชน์เพ่ือการดํารงชีวิตใน
สังคมเกษตรอุตสาหกรรมอย่างเป็นสุขและย่ังยืน  ดังน้ัน จึงมีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการ ดังน้ี 
 1. จัดทําฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การวางแผนในการใช้ที่ดินที่มีความ
เหมาะสมกับศกัยภาพ และการจัดทําผังเมือง  
 2. เพ่ิมมาตรการในการป้องกันปราบปรามการบุกรุกและลกัลอบตัดไม้ทําลายป่า ในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ 
และป่าชายเลนอย่างจริงจังและต่อเน่ือง 
 3. ฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง  เพ่ือเป็นแหลง่อาศัยของสัตว์นํ้า  การฟ้ืนฟูแนวป่าชาย
เลน เพ่ือเป็นแนวป้องกันคลื่นลมกัดเซาะชายฝั่ง  และเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์นํ้า 
 4. ปรับปรุงคุณภาพนํ้าให้ได้มาตรฐาน   
 5. การจัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
 6. ผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน  เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนมีความตระหนักรู้ใน
ความสําคัญของปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เน่ืองจากประชาชนคือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับพ้ืนที่ ได้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  และเป็นผู้ เสียผลประโยชน์ โดยตรงในกรณีที่
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกทําลายลง 
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3.2.1.4 สถานการณ์ด้านม่ันคง 

1) สภาพทั่วไปทางด้านความม่ันคง 
สถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองและมีความรุนแรง

เกิดผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่  ไม่ว่าจะเป็นการลอบวางระเบิด  การซุ่มโจมตี  การลอบสังหาร  การเผา
บ้านเรือน  สถานที่ราชการ  ทั้งน้ี  เพ่ือสร้างความหวาดกลัวและผลักดันให้ราษฎรออกจากพ้ืนที่  รวมท้ังการ
โฆษณาชวนเช่ือ  การบิดเบือนข้อมูลเพ่ือสร้างความแตกแยกระหว่างราษฎรไทยพุทธกับไทยมุสลิม ซึ่งมีผลทําให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างต่อเน่ืองเต็มที่  จากการประเมิน
สถานการณ์  พบว่า  หมู่บ้านเป็นจุดแตกหักของการแก้ไขปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยที่เกิดขึ้น 

สาเหตุสาํคญัของสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  มีดังน้ี 
1. ผู้ก่อเหตุใช้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของอาณาจักรมลายูปัตตานี ปลุกระดม ปลูกฝังแนวคิด

แบ่งแยกดินแดนเป็นรัฐปัตตานีดารุสลาม 
2. ใช้การบิดเบือนหลักคําสอนทางศาสนานําในการต่อสู้  
3. ปัญหาทางสังคมจิตวิทยา อันเป็นผลมาจากความแตกต่างทางภาษาสังคม วัฒนธรรมและศาสนา 
4. ปัญหาพ้ืนฐานของประชาชนในพ้ืนที่อาทิ ปัญหาทางเศรษฐกิจ ความยากจน รายได้น้อย และว่างงาน ปัญหา

ความคับแค้นทางจิตใจจากการไม่ได้รับความเป็นธรรมและการสร้างเง่ือนไขจากข้าราชการบางส่วน ปัญหาด้านการศึกษา 
ปัญหายาเสพติด ปัญหากลุ่มการเมือง กลุ่มอิทธิพลทางธุรกิจ และกลุ่มผู้กระทําผิดกฎหมาย 

เหตุการณ์ความไม่สงบ   นับต้ังแต่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้    ในปี 
พ.ศ.2547 ถึงปัจจุบัน จังหวัดปัตตานี ยังคงมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองทุกปี  โดยแนวโน้มการเกิดเหตุการณ์
เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ.2547  ซึ่งมีจํานวนเหตุการณ์ 294  เหตุการณ์  โดยในภาพรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่
เป็นเหตุการณ์ลอบยิง ซึ่งมีจํานวน  2,321  เหตุการณ์ รองลงมาเป็นเหตุการณ์การลอบวางระเบิด/วัตถุต้องสงสัย 
จํานวน 459 เหตุการณ์ และเหตุการณ์ลอบวางเพลิงสถานที่สําคัญจํานวน 338  เหตุการณ์  ตามตารางที่ 33  
และตารางที่ 34 

 

ตารางที่ 32 จํานวนเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตาน ี
 

ปี พ.ศ. จํานวนเหตุการณ์  แนวโน้มการเกิดเหตุการณ ์
ปี  2547 294  
ปี  2548 383 เพ่ิมขึ้นจากปี 2547  จํานวน  89   เหตุการณ์ 
ปี  2549 505 เพ่ิมขึ้นจากปี 2548   จํานวน 122  เหตุการณ์ 
ปี 2550  438 ลดลงจากปี  2549     จํานวน  67   เหตุการณ์ 
ปี 2551  365 ลดลงจากปี  2550   จํานวน  73   เหตุการณ์ 
ปี 2552  387 เพ่ิมขึ้นจากปี 2551   จํานวน  22  เหตุการณ์ 
ปี 2553 337 ลดลงจากปี 2552   จํานวน  50  เหตุการณ์ 
ปี 2554 316 ลดลงจากปี 2553   จํานวน  21  เหตุการณ์ 
ปี 2555 327 เพ่ิมขึ้นจากปี 2554   จํานวน  11  เหตุการณ์ 
ปี 2556 245 ลดลงจากปี 2555   จํานวน  82  เหตุการณ์ 
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ตารางที่ 33  สรุปรายละเอียดของเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตาน ี
ห้วงระหว่างวันที่  5  มกราคม 2547- 28  สิงหาคม  2556 

 

เหตุการณ์ ปี  
2547 

ปี  
2548 

ปี  
2549

ปี  
2550

ปี
 

2551
ปี  

2552
ปี 

2553 
ปี  

2554 
ปี 

2555 
ปี

2556 รวม 

ลอบวางระเบิด/ 
วัตถุต้องสงสัย 5 25 46 68 70 60 36 43 43 63 459 

ลอบยิง 181 228 312 265 234 270 263 221 225 122 2,321 
ลอบทําร้าย 
(มีดฟัน/ไม้ตี) 9 5 5 5 3 1 1 1 1 0 31 
โจมตี (หน่วย
ที่ต้ัง/สถานที่

ราชการ) 
5 - - 3 1 2 5 25 14 5 60 

ลอบวางเพลิง
สถานที่สําคัญ 68 92 51 71 17 18 5 - 12 4 338 
ทําลายทรัพย์สิน 
(เผา/ตัดโค่น) 16 2 16 8 4 8 10 9 11 18 102 

ชิง/ปล้นอาวุธ 9 15 3 1 - - - - 2 0 30 

ปะทะ/ซุ่มยิง 1 10 4 17 34 19 9 6 5 6 111 
เผายางรถยนต์/ 
โปรยตะปูเรือใบ - - 67 - - 5 1 - 1 

19 93 

ฆ่าตัดศีรษะ - 6 1 - 2 - - - 0 0 9 

ฆ่าแล้วเผา - - - - - 4 4 - 0 0 8 
พบศพ - - - - - - 1 7 7 7 22 
ปิดล้อมตรวจค้น - - - - - - 2 4 6 1 13 
รวมเหตุการณ์ 294 383 505 438 365 387 337 316 327 245 3,697 

 

ข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานี  นับต้ังแต่เกิดเหตุความ
ไม่สงบ  ในปี พ.ศ.2547   จังหวัดปัตตานีมีผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ รวมทั้งสิ้น 5,507 ราย  เป็นผู้ได้รับ
ผลกระทบทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  โดยมีผู้เสียชีวิตมากที่สุด จํานวน  1,680  คน  รองลงมาเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บ
เล็กน้อย  จํานวน 901 คน  และบาดเจ็บสาหัส จํานวน 743 คน  และเสียหายน้อยที่สุด คือ ทุพลภาพ จํานวน 
43 คน  ซึ่งนอกจากผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินโดยตรงแล้ว  ยังมีผู้ได้รับผลกระทบโดยอ้อม เช่น ทําให้มีสตรี
หม้าย และเด็กกําพร้าเพ่ิมขึ้น สําหรับแนวโน้มผู้ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะผู้เสียชีวิต  ทรัพย์สินเสียหายและ
บาดเจ็บเล็กน้อยมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นจากปี พ.ศ.2550  ซึ่งหน่วยงานภาครัฐได้เข้าไปช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบดังกล่าวแล้ว   ดังปรากฏในตารางที่ 35 
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ตารางที่ 34   แสดงข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานี 
 

 
2) สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดปัตตานี   สถานการณ์ยาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี 

ไม่ปรากฏว่ามีพ้ืนที่ผลิต  นําเข้า และส่งออก แต่เป็นพ้ืนที่เส้นทางการลําเลียงที่สําคัญในการลําเลียงยาเสพติดเข้า
สู่พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  เน่ืองจากยาเสพติดที่ระบาดอยู่ในพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีแหล่งผลิตอยู่นอกพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ อาทิ เช่น พืชใบกระท่อม  มีแหล่งผลิตในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน ได้แก่  จังหวัดพัทลุง  ชุมพร  สุ
ราษฎร์ธานี  และนครศรีธรรมราช    กัญชา มีแหล่งผลิตในพ้ืนที่ภาคอีสานและประเทศลาว ส่วนยาบ้าและเฮโรอีน มี
แหล่งผลิตอยู่ในประเทศพม่า และประเทศลาว  ซึ่งยาเสพติดที่กล่าวมาข้างต้น จะมีเส้นทางการลําลียงเข้ามาพักไว้ใน
พ้ืนที่จังหวัดสงขลา  และส่งต่อเข้ามาสู่พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยสถิติผู้เก่ียวข้องกับยาเสพติด ในปี พ.ศ.
2556   มีผู้เสพยาเสพติด จํานวน 3,644 ราย  ผู้ค้า 374 ราย  โดยมีผู้เข้ารับการบําบัดรักษา จํานวน 3,100 คน  
ซึ่งแนวโน้มผู้เสพในปี พ.ศ.2556 เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ.2555    แต่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2554  ซึ่งมี
จํานวน  3,751 ราย  ผู้ค้าลดลงจากปี พ.ศ. 2555 และผู้เข้ารับการบําบัดรักษาเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ.2554 และ ปี 
พ.ศ.2555 ซึ่งมีจํานวน 342 ราย และ 1,660 ราย ตามลําดับ  โดยพ้ืนที่ที่มีการแพร่ระบาดมากที่สุดในปี พ.ศ.
2556 ได้แก่ อําเภอเมือง  ซึ่งมีผู้เสพ จํานวน 992 ราย  ผู้ค้า จํานวน 52 ราย  รองลงมา คือ อําเภอหนองจิก มีผู้
เสพ จํานวน 890 ราย  ผู้ค้า จํานวน 29 ราย  โดยอําเภอที่มีผู้เสพและผู้ค้าน้อยที่สุด คือ  อําเภอไม้แก่น  มีผู้เสพ 
จํานวน 27 ราย ผู้ค้า จํานวน 12 ราย  สําหรับสถิติการจับกุมในปี พ.ศ.2556  จับกุมผู้เสพได้  จํานวน 192 ราย  
ผู้ค้า 75 ราย  แนวโน้มการจับกุมผู้เสพลดลงจากปี พ.ศ.2555  ซึ่งในปี พ.ศ.2556 จับกุมผู้เสพได้ 192 ราย ส่วน
ผู้ค้าจับกุมได้เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ.2555  ซึ่งในปี พ.ศ.2556 จับกุมผู้ค้าได้ จํานวน 75 ราย และในการรณรงค์สร้าง
หมู่บ้านปลอดยาเสพติดในปี พ.ศ.2556  มีหมู่บ้านปลอดยาเสพติด จํานวน 680 หมู่บ้าน  

จังหวัดปัตตานี  มีการระบาดของยาเสพติดโดยแบ่งตามความรุนแรงของการระบาด คือ พืชใบกระท่อม
หรือ 4x100 ยาบ้า  กัญชา  เฮโรอีน  ยาไอซ์ และอัลปราโซแลม  ตามลําดับ และมีพ้ืนที่การระบาดเกือบทั่วทั้ง
จังหวัด โดยมีพ้ืนที่ที่มีการระบาดหนักคือ อําเภอเมืองปัตตานี   ซึ่งกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มผู้ใช้แรงงาน   
กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา  กลุ่มวัยรุ่นตามสถานบริการ และแนวร่วมกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพ้ืนที่เป็นเป้าหมายหลัก    
ประกอบอาชีพรับจ้างและผู้ใช้แรงงาน  นักค้ายาเสพติดในพ้ืนที่เป็นนักค้ารายย่อย  โดยจะรับยามาจากนอกพ้ืนที่   

 

 

 

ที่ ความเสียหาย 
ปี พ.ศ. ที่เกิดเหตุ

รวม 
ได้รับ
ความ

ช่วยเหลือ
แล้ว 

พ.ศ.
2547 

พ.ศ.
2548 

พ.ศ.
2549 

พ.ศ.
2550

พ.ศ.
2551

พ.ศ.
2552

พ.ศ.
2553

พ.ศ.
2554

พ.ศ. 
2555 

พ.ศ. 
2556 

(ราย) (ราย) (ราย) (ราย) (ราย) (ราย) (ราย) (ราย) (ราย) (ราย) 
1 ทุพลภาพ 7 5 9 3 1 1 4 2 4 1 43 43
2 บาดเจ็บเล็กน้อย 8 16 35 126 119 54 101 29 27 154 901 901
3 บาดเจ็บปานกลาง 8 47 98 182 89 50 103 29 106 46 677 677
4 บาดเจ็บสาหัส 60 83 79 152 101 48 166 40 46 37 743 743
5 เสียชีวิต 121 143 210 245 154 129 258 99 37 103 1,680 1,680
6 ทรัพย์สิน 29 31 41 107 57 1 32 16 103 256 549 549
8 ผลอาสิน 4 94 50 22 7 3 2 1 256 - 224 224
7 บ้านเรือน 1 6 19 18 5 4 51 20 - - 207 207
9 ยานพาหนะ 8 13 55 75 50 25 70 29 - - 483 483

รวมทั้งสิ้น 246 438 596 930 583 315 787 265 547 597 5,507 5,507
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ตารางที่  35 สรุปสถานการณ์ด้านยาเสพติดของจังหวัดปัตตานี ระหว่างปี พ.ศ.2554-2556 
             ประเภทยาเสพติดที่แพร่ระบาดในพื้นที่  ดังนี้ 

 
ประเภทยาเสพติดที่แพร่ระบาดของในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี  ประกอบด้วย 
1. พืชกระท่อม ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดแทบทุกพ้ืนที่  ผู้ค้านํามาจากนอกพ้ืนที่ โดยนํามาต้มผสมกับ

เครื่องด่ืมหรือยาเสพติดอ่ืน  ๆ  เช่น  นํ้าอัดลม  เครื่องด่ืมชูกําลัง  ยาแก้ไอ  ยากันยุง  หรืออัลปราโซแลม       ที่
เรียกว่า  4x100  มีการจับกุมมาก โดยเฉพาะพ้ืนที่  อ.ทุ่งยางแดง  อ.ยะรัง อ.มายอ  อ.สายบุรี  อ.โคกโพธ์ิ และ 
อ.แม่ลาน    

2. กัญชา  จะแพร่ระบาดทั่วไปเกือบทุกพ้ืนที่ โดยเฉพาะพ้ืนที่ชุมชน/หมู่บ้าน เน่ืองจากไม่ส่อพฤติกรรม
ทางกายภาพ  มีการจับกุมมากในพ้ืนที่  อ.เมืองปัตตานี   อ.หนองจิก อ.สายบุรี อ.มายอ อ.ยะหร่ิง อ.โคกโพธ์ิ   
อ.ปะนาเระ และ อ.ยะรัง นักค้ายาเสพติดส่วนใหญ่จะเป็นนักค้ารายย่อย 

3. ยาบ้า  มีการแพร่ระบาดมากในชุมชนที่มีสถานบริการ  สถานบันเทิง และเขตอุตสาหกรรม              
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงาน  มีการจับกุมมากในเขตอ.เมือง  อ.หนองจิก อ.สายบุรี อ.โคกโพธ์ิ  อ.ยะหร่ิง          
อ.มายอ  อ.ยะรัง และ อ.ปะนาเระ นักค้ายาเสพติดส่วนใหญ่จะเป็นนักค้ารายย่อยจะรับยามาจากพื้นที่     
อําเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส พ้ืนที่จังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี และพ้ืนที่
ในภาคกลาง ภาคเหนือ 

จากสถานการณ์ความไม่สงบ  ประกอบกับการแพร่ระบาดของยาเสพติด ซึ่งเป็นปัจจัยที่นําไปสู่การก่อ
ความไม่สงบในพ้ืนที่ดังกล่าว   เป็นอุปสรรคสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยตรง โดยเฉพาะ
ผลกระทบที่มีต่อความเช่ือมั่นของนักลงทุนและนักท่องเท่ียวทั้งจากภายในและนอกเขตพื้นที่ ซึ่งเป็นเหตุปัจจัยที่
ทําให้การส่งเสริมการลงทุนในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ต้องชะลอตัวไปโดยปริยาย ภาคการ
ผลิตที่พอขับเคลื่อนไปได้ คือ วิสาหกิจชุมชนและการประกอบกิจการที่เก่ียวเน่ืองกับความจําเป็นในวิถีชีวิตประจําวัน
ของคนในพ้ืนที่ ภายใต้สถานการณ์ที่ยังไม่สามารถหาข้อยุติที่นําไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิผล อาจเป็น
ข้อจํากัดในการจูงใจนักลงทุนต่างถิ่นให้เข้ามาประกอบกิจการขนาดใหญ่ในจังหวัดปัตตานี แต่เป็นห้วงระยะเวลาที่
วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบกิจการท้องถิ่นปลอดจากการแข่งขันทางธุรกิจที่ไม่เป็นธรรม และเป็นโอกาสดีย่ิงสําหรับ
การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบกิจการท้องถิ่น    

 

 
 

อําเภอ 

จํานวนผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด จํานวน
หมู่บ้าน

ปลอดยาเสพ
ติด 

สถิติการจับกุม 
ผู้เสพ ผู้ค้า ผู้เข้าบําบัด ผู้เสพ ผู้ค้า 

54 55 56 54 55 56 54 55 56 55 56 54 55 56 54 55 56 
เมือง 1,054 1,020 992 72 60 52 105 190 300 84 84 19 21 17 16 16 13 
ยะรัง 540 570 501 52 40 51 15 150 300 72 72 21 20 15 4 5 7 
หนองจิก 801 720 890 36 31 29 19 150 300 76 74 15 16 11 2 4 6 
โคกโพธิ ์ 105 112 130 39 38 25 31 150 300 82 82 95 54 32 14 11 12 
ยะหริ่ง 211 201 245 16 16 11 17 150 300 82 82 21 25 16 10 9 15 
ปะนาเระ 95 80 75 34 35 32 15 120 250 53 53 105 64 39 27 2 6 
มายอ 311 220 201 52 50 55 12 120 250 59 59 5 9 7 - 1 4 
สายบุร ี 395 380 390 39 39 41 16 120 300 84 84 17 21 22 2 13 10 
ทุ่งยางแดง 56 38 41 31 31 35 12 150 250 22 22 9 15 16 - 2 - 
กะพ้อ 90 81 85 15 14 16 14 120 250 27 27 5 6 7 - 2 - 
แม่ลาน 62 59 67 14 13 15 15 120 150 22 22 4 2 3 - - - 
ไม้แก่น 31 29 27 7 10 12 17 120 150 17 17 5 4 7 2 - 2 
รวม 3,751 3,510 3,644 407 377 374 342 1,660 3,100 680 680 321 257 192 77 65 75 
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ผลกระทบด้านสังคม  โดยเฉพาะด้านการศึกษา  สุขภาพ  และคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งส่งผลทํา
ให้เกิดปัญหาความไม่ปลอดภัยของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ทําให้ครูส่วนหน่ึงขอย้ายออกนอกพ้ืนที่  
ทําให้ขาดแคลนบุคลากรครู  ประกอบกับไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้เต็มเวลา  ส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของจังหวัดในทุกระดับการศึกษา    นอกจากน้ียังมีปัญหาการขาดแคลน
บุคลากรทางการแพทย์  

 

 3) แนวโน้มและสถานการณ์ความม่ันคง 
  สถิติคดีด้านความมั่นคงที่เกิดขึ้นต้ังแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน พบว่า มีแนวโน้มไม่แน่นอน โดยมี
จํานวนเหตุการณ์เพ่ิมขึ้นในปี 2548,2549,2552 และ 2555 และลดลงในปี 2550,2551,2553,2554,2556  ซึ่ง
แนวโน้มการเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบจึงยังคงมีอยู่อย่างต่อเน่ือง และไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าปัญหาจะจบสิ้น
ลงเมื่อไร ซึ่งในการเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบแต่ละปี ไม่ว่าจํานวนเหตุการณ์จะมากข้ึนหรือลดลง แต่ยังมีผู้ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์จํานวนมาก ซึ่งหากรวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยอ้อม เช่น ครอบครัวที่ต้องขาดหัวหน้า
ครอบครัว ต้องมีคนพิการในครอบครัว เด็กต้องขาดพ่อ-แม่ เป็นต้น จากข้อมูลสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ 
ส่งผลให้มีเด็กและเยาวชนที่กําพร้าบิดา มารดา สตรีหม้าย และคนพิการ ในขณะที่สถิติผู้เก่ียวข้องกับยาเสพติด ซึ่ง
มีสมมติฐานว่าเป็นสาเหตุหน่ึงของการเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ยังมีการแพร่ระบาดในพื้นที่ต่างๆ โดยมี
กลุ่มเป้าหมายหลักเป็นเยาวชนและผู้ประกอบอาชีพรับจ้างและใช้แรงงานจึงมีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการเพ่ือ
ป้องกันการเกิดเหตุการณ์ร้ายในทุกมิติ และการเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ให้สามารถ
ดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างเช่นบุคคลทั่วไป  

4) ความต้องการพัฒนาด้านความม่ันคง 
1. เพ่ิมศักยภาพบุคลากร และกลุ่มมวลชน พลังประชาชน ให้มีศักยภาพในการป้องกันและ

ปราบปรามผู้กระทําความผิด 
2. สร้างความพร้อมด้านอุปกรณ์เครื่องมือในการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรฝ่ายต่างๆ 
3. เพ่ิมมาตรการเชิงรุกในการสกัดก้ันและจํากัดความเคลื่อนไหวผู้ก่อความไม่สงบ 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ประชาชน ในการป้องกันและช่วยเหลือการปราบปราม

ผู้กระทําความผิด 
5. ปฏิบัติการจิตวิทยา เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับประชาชน ระหว่างศาสนา และ

สร้างความร่วมมือในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของภาครัฐ 
6. ดําเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติด ซึ่งเป็นประเด็นปัญหา

ที่มีความเช่ือมโยงกับปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่ 
 
3.2.2  สรุปปัญหาความต้องการของแต่ละอําเภอในพื้นท่ีจังหวัดปัตตานี  ตามรายละเอียดดังนี้  
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สรปุปญัหาความต้องการของประชาชนในพืน้ที่อําเภอเมืองปตัตานี  ตามลําดบัความสําคญั 

ตําบลรูสะมิแล 
1.ปัญหาน้ําไม่เพียงพอ/ไม่สะอาด 
2.ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
3.ไม่มีอาคารและที่ดินเป็นของตนเอง เพื่อ
ใช้ในการประชุม 
4.ต้องการที่อาบน้ําละหมาดสําหรับ
ประกอบกิจศาสนา 

ตําบลตะลุโบะ 

1.ปัญหาน้ําประปา/สร้างประปาพร้อม
เครื่องสูบน้ํา และขยายเขตประปา 
2.สร้างทํานบกั้นน้ําทะเลเข้าพื้นที่
การเกษตร 
3.ถนนชํารุด ซ่อมแซม 
4.ปัญหาสตรีว่างงาน 
5.ปรับปรุงตาดีกา/โบราณสถาน 
6.สร้าง ปรับปรุงวนามเด็กเล่น 

ตําบลบานา 

1.ต้องการอาคารแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน 
2.ปัญหาน้ําประปาไม่เพียงพอ/ขุดเจาะบ่อ 
บาดาล พร้อมเครื่องสูบน้ําและขยายเขตประปา 
3.ปัญหาการว่างงานของประชาชน 
4.ต้องการติดตั้งกล้องวงจรปิด พร้อมสัญญาณ 
เตือนภัยภายในโรงเรียน 
5.ต้องการขุดลอกตะกอนบริเวณปากน้ําทางเข้า 
ออกเรือประมง 

ตําบลตันหยงลุโละ 

1.ปัญหาน้ําท่วมขัง/ตลิ่งพัง 
2.ปัญหาการว่างงาน 
3.ส่งเสริมอาชีพเยาวชน/สตรี 
4.ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร 
เอนกประสงค์ ตาดีกา มัสยิด รั้วกูโบร์ 
5.ต้องการขุดลอกตะกอนบริเวณท่าเทียบเรือ 
 

ตําบลบาราโหม 
1.ไม่มีสถานที่ประกอบฌาปนสถาน 
2.ถนนชํารุด ต้องการซ่อมแซม 
3.ไม่มีแหล่งเรียนรู้ของหมู่บ้าน/ตําบล 
4.แหล่งท่องเที่ยวขาดการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 
 

ตําบลกะมิยอ 
1.ถนนชํารุด ซ่อมแซมถนน 
2.ปัญหาน้ําทําการเกษตรไม่เพียงพอ/ 
น้ําเค็มทะลักเข้าพื้อที่การเกษตร 
3.ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตัดเย็บหมวก 
กะปิเยาะห์ 
4.ปัญหายาเสพติด/อบรมยาเสพติด 

ตําบลปะกาฮารัง 
1.ป้ญหาน้ําท่วมขังช่วงฤดูน้ําหลาก และ
แล้งไม่มีน้ําสําหรับทํานาปรัง 
2.ปัญหาน้ําประปาไม่เพียงพอ ไม่สะอาด/
ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ํา/
ปรับงปรุง 
3.สร้างโรงงานน้าํดื่มเพื่อบรรจุขวด
จําหน่าย 
4.ถนนชํารุด ต้องการซ่อมแซม 
5.ปัญหาการว่างงาน/ยาเสพติด 
6.ส่งเสริมอาชีพสตรีว่างงาน 
7.ปัญหาการกําจัดขยะให้ถูกสุขลักษณะ ตําบลบาราเฮาะ 

1.ปัญหายาเสพติด 
2.ปัญหาน้ําประปา/สร้างประปาพร้อม 
เครื่องสูบน้ํา และขยายเขตประปา 
3.สร้างโรงงานน้าํดื่มเพื่อจําหน่าย 
4.ส่งเสริมอาชีพสตรีว่างงาน 
5.แก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจนที่มี
รายได้ 

์ ป  

ตําบลคลองมานงิ 
1.ปัญหาน้ําประปา/สร้างประปาพรอ้ม
เครือ่งสูบน้ํา 
และขยายเขตประปา 
2.ต้องการติดตั้งกล้อง CCTV ตามเส้นทาง
ต่าง ๆ ในหมู่บ้าน 
3.ปรับปรุง ซ่อมแซมบาราเซาะ 
4.ถนนชํารุด ต้องการซ่อมแซม 
5.ปัญหาน้ําท่วมขัง 
6.ขยายเขตไฟฟา้ 
7.ต้องการสรา้งอาคารแสดงผลิตภณัฑ ์

ตําบลปูยุด 
1.ปัญหาน้ําประปา/สร้างประปาพร้อมเครื่องสูบ
น้ํา และขยายเขตประปา 
2.ปัญหาไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้า (เสาซอย) 
3.ถนนชํารุด ซ่อมแซม 
4.ปัญหาการว่างงานของประชาชน 
5.ต้องการสร้างอาคารแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน 
6.แกไขปัญหาครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ตก
เกณฑ์ จปฐ. 
7.ต้องการสร้างหลังคาอัฒจรรย์ขนาดใหญ่ 111



  
 
    
 
 
 
 

 

ตําบลนาเกตุ 
1. ราคาผลผลิตตกต่ํา/ประกันราคาพืชผลและราคายางพารา 
2. ขาดการส่งเสริมอาชีพที่ ต่อเนื่อง/สนับสนุนกลุ่มอาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 
3. ปัญหายาเสพติด/ส่งเสริมกีฬาให้เยาวชน 
4. ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านให้สวยงาม สะอาด 
5. ปรับปรุงและขยายเขตประปาหมู่บ้านพร้อมเจาะบ่อ
บาดาล

ตําบลท่าเรือ 
1. น้ําประปาไม่เพียงพอ/ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบ
น้ําและขยายท่อประปา 
2. ขาดน้ําในการเกษตร(หน้าแล้ง) 
3. ราคาผลผลิตตกต่ํา/ประกันราคาพืชผล 
4. ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ/ปรับปรุงถนน คสล.และลาดยาง 
5. ขยายเสาหอกระจายข่าวพร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
6. ปัญหาการระบายน้ํา/ปรับปรุงคูระบายน้ํา 

ตําบลโคกโพธิ์ 
1. ปัญหาน้ําประปาไม่เพียงพอ/ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบ
น้ําและขยายเขตประปา 
2. ขาดน้ําในการเกษตร(หน้าแล้ง)/สร้างฝายน้ําล้น,ชลประทาน
ขนาดเล็ก 
3. ปัญหาการระบายน้ํา/สร้างคู คสล.,ปรับปรุงคู,ซ่อมแซมประตู
ระบาย 
4. ราคาผลผลิตตกต่ํา/ประกันราคา,จัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตร 
 

ตําบลปากล่อ 
1.ปัญหาถนนชํารุด/ต้องการซ่อมแซมถนน 
2. ราคาผลผลิตตกต่ํา/ประกันราคาพืชผลและราคายางพารา 
3. ปัญหายาเสพติด/ส่งเสริมกีฬา,ส่งเสริมกิจกรรมร่วมกัน 
4. ต้องการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ชรบ. 
5. สนับสนุนกิจกรรมด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมและอนุรักษ์
ภูมิปัญญาแก่กลุ่มเยาวชนและผู้ที่สนใจ เช่น การแปรรูปอาหาร 
6. ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านให้สวยงาม สะอาด 

ตําบลทุ่งพลา 
1. ปัญหาการว่างงานของเยาวชน/ประชาชนและสตรี
หลังจากกรีดยาง 
2. ปัญหาราคายางและพืชผลทางการเกษตรตกต่ํา 
3. ต้องการต่อยอดผลิตภัณฑ์ OTOP,พัฒนาการบรรจุ
ภัณฑ์,จัดหาสถานที่จําหน่ายสินค้า OTOP  
4. ต้องการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
5. ฝึกอบรมสร้างควมเข้าใจโทษของยาเสพติดแก่เยาวชน 
 

ตําบลป่าบอน 
1. ขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค/เจาะบ่อบาดาล 
2. ขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร/สร้างทํานบกั้นน้ํา 
3. ราคาผลผลิตตกต่ํา/ประกันราคาพืชผล,ตั้งตลาดกลาง 
4. ต้องการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ชรบ. 
5. ปัญหายาเสพติด/ส่งเสริมกีฬาให้เยาวชน, ส่งเสริม
กิจกรรมร่วมกันของคนในครอบครัว 
6. ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านให้สวยงาม สะอาด 
 

ตําบลบางโกระ 
1.ปัญหาการคมนาคม/สร้างถนน คสล.,ปรับปรุงผิวจราจร 
2.ปัญหาน้ําประปาไม่เพียงพอ/สร้างประปาขนาดใหญ่ 
3. ปัญหาน้ําท่วมขัง/ขุดลอกคลองธรรมชาติ 
4. ต้องการสถานที่ออกกําลังกายประจําหมู่บ้าน 

ตําบลช้างให้ตก 
1. ราคาผลผลิตตกต่ํา/ประกันราคาพืชผล 
2. ปัญหายาเสพติด/ส่งเสริมกีฬาให้เยาวชน 
3. อบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ชรบ. 
4. ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 
5. ขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร/ขุดลอกแหล่งน้ํา 
6. สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมให้แก่กลุ่มเยาวชน 
7. ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านให้สวยงาม สะอาด 

ตําบลมะกรูด 
1. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา/ประกันราคา 
2. ปัญหายาเสพติด/ส่งเสริมกีฬาให้เยาวชน 
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านให้สวยงาม สะอาด 
4. สนับสนุนกิจกรรมการบริหารจัดการแก่กลุ่ม/องค์กรใน
หมู่บ้าน 
5. เพิ่มไฟฟ้าส่องสว่างในจุดที่มืดและมีความเสี่ยงในยามค่ํา
คืน 

ตําบลทรายขาว 
1. ราคาผลผลิตตกต่ํา//ประกันราคา,จัดตั้งตลาดกลาง
สินค้าทางการเกษตร 
2. ปัญหายาเสพติด/ส่งเสริมกีฬาให้เยาวชน 
3. ต้องการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
4. ต้องการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ชรบ. 
5. สนับสนุนกิจกรรมด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมให้แก่
กลุ่มเยาวชน เช่น ด้านดนตรี 
 

สรุปปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่อําเภอโคกโพธิ์ ตามลําดับความสําคัญ 

 

ตําบลควนโนรี 
1. ราคายางพาราตกต่ํา/ประกันราคายาง,จัดตั้งกลุ่มผลิต
ยางพาราให้ได้มาตรฐานเดียวกันเพื่อเพิ่มอํานาจการต่อรอง 
2. ส่งเสริมอาชีพในชุมชนและกลุ่มเยาวชน 
3. ปัญหาความปลอดภัย/อบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ชรบ. 
4. ขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขิน/ทําแนวกั้นน้ําในชุมชน 
5. ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านให้สวยงาม สะอาด 
6. ปัญหาขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคช่วงฤดูแล้ง 

ตําบลนาประดู่ 
1. ประกันราคายางพารา,พยุงราคาผลิตผลทางการเกษตร 
2. ปัญหายาเสพติด/ส่งเสริมกีฬาให้เยาวชน 
3. อบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ชรบ.,ให้ผู้นําชุมชนสังเกตการเข้า
ออกของคนแปลกหน้าในชุมชน 
4. ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านให้สวยงาม สะอาด 
5. สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและอนุรักษ์ภูมิปัญญา
แก่กลุ่มเยาวชนและผู้ที่สนใจในด้านต่างๆ 
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                  สรุปปัญหา/ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อําเภอสายบุรี 
        ตําบลแป้น        
        1.ปัญหาการว่างงาน                                                                          
        2.ประชาชนมีรายได้ต่ํา               
        3.ปัญหายาเสพติด 
        4.ปัญหาทางด้านการศึกษา 
        5.ปัญหาถนนสัญจรภายในหมู่บ้าน            
         
         ตําบลทุงคลา 
          1.ชุมชนไม่มีแหล่งซื้อขายสินค้าภายในหมู่บ้าน 
          2.ปัญหาการว่างงาน 
          3.ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน              
          4.ปัญหายาเสพติด 
          5.ถนนสัญจรขนส่งผลผลิตการเกษตรชํารุด         
 
          ตําบลบ ือเระ 
          1.ปัญหาไฟฟ้าไม่เพียงพอ 
          2.ถนนสัญจรภายในหมู่บ้านชํารุด 
          3.ปัญหาการว่างงาน 
          4.ปัญหายาเสพติด 
          5.ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  
          ตําบลเตราะบอน 
          1.ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา 
          2.ปัญหาด้านการศึกษาไม่ต่อเนื่อง 
          3.ปัญหาน้ําเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ           
          4.ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  

                     ตําบลกะดุนง ตําบลตะ บิ้ง 
                        1.ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  1.ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

          2.ปัญหารายได้ต่ํา      2.ปัญหาการว่างงาน 
          3.ปัญหาการว่างงาน       3.ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา 
          4.ปัญหาสถานประกอบศาสนกิจ     4.ปัญหาด้านการศึกษา 
          5.ถนนสัญจรภายในหมู่บ้านชํารุด     5.ปัญหาการตัดไม้ทําลายป่า 

 

      ตําบลมะนังดาลํา 
      1.ปัญหาการว่างงาน 
      2.ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
      3.ปัญหาประชาชนมีรายได้ต่ํา 
      4.ถนนสัญจรภายในหมู่บ้านชํารุด 
      5.อุปกรณ์ทําการเกษตรชํารุด 
      6.ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา 
      7.ปัญหายาเสพติด 
 

      ตําบลปะเสยะวอ 
       1.ประชาชนรายได้ต่ํา 
       2.น้ําทะเลกัดเซาะชายฝั่ง 
       3.ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
       4.ขาดถนนเลียบชายฝั่งทะเล 
       5.ปริมาณสัตว์น้ําลดลง  

   ตําบลละหาร 
    1.ปัญหายาเสพติด 
    2.ปัญหาการว่างงาน 
    3.รายได้ภาคการเกษตรตกต่ํา 
   4.การศึกษาของชมชนอย่ในระดับต่ํา

   ตําบลบางเก่า 
     1.ปัญหารายได้ต่ํา 
     2.ปัญหาการว่างงาน 
     3.ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    4.ปญัหาด้านการศึกษา 
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1.  ความยากลําบากในการประกอบอาชีพการ 
      ประมงของชาวบ้านในพื้นที ่
2.  ความรู้ในทักษะด้านทักษะอาชีพน้อย 
3.  ปัญหาการว่างงานของกลุ่มเยาวชน 
4.  ความไม่ปลอดภยัในการใช้สะพาน 
5.  ความไม่ปลอดภยัในการใช้สะพาน 
6.  ปัญหายาเสพติดในพื้นที ่
7.  ปัญหาเหตุการณ์ความไมส่งบในพื้นที ่
8.  ภาวะผู้นํามีการบริการจัดการลดลง 

 

สรุปปญหา/ความตองการของประชาชน 
                    ในพื้นที่อําเภอหนองจิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

10.น้ําประปาไม่เพียงพอ 
11.มีการลักเล็กขโมยน้อย 
12.ไม่มีสนามกีฬา/ขาดอุปกรณ์กีฬา 
13.บ้านหนึ่งหลังอยู่อาศัยรวมกันหลายครอบครัว 
14.ต้องการ รปภ.หมู่บ้าน 
15ขาดการพบปะระหวา่งผู้นํากับประชาชน 
16.ขาดการสนับสนุนคนชราเด็กกําพร้า/เยาวชน 
17.ถังขยะไม่เพียงพอ 
18.ประชาชนไม่มีความรักความสามัคค ี
 
 

1. การลดปัญหาด้านคา่ครองชีพสูง 
2.ลดปัญหาการว่างงาน 
3. การส่งเสริมการออม 
4.การป้องกันปัญหาอาชญากรรม
และยาเสพติด 
5.ปัญหาน้ําท่วมและน้ําแล้ง 
 

1. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา 
2. ผลผลิตทางเกษตรไมม่ีตลาดจําหน่าย 
3. การว่างงาน ไม่มีอาชีพของประชาชน และเยาวชน 
4. ครัวเรอืนมีรายได้ต่ํากว่าเกณฑ์ จปฐ. 
5. เยาวชนมีความเสี่ยงยุ่งเกี่ยวยาเสพติด 
6. คนในครัวเรอืนสูบบุหรี่ 
7. เด็กยากจนด้อยโอกาสไมม่ีทุนเรยีนหนังสอื 
8. เด็กเยาวชนไม่มสีถานที่เรียนกีรออาตี 

 

1.การว่างงานของสตรี เยาวชน 
และประชาชนในชุมชน 
2.เยาวชนมีความเสี่ยง 
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
3. ฤดูน้ําหลากน้ําจะท่วมขัง 
ทําให้ผลผลิตทางการเกษตร 
เสียหายและขาดแคลนน้ําในฤดูแล้ง 
4.ปัญหาความไมส่งบในพื้นทีประชาชนถูกทําร้าย 

 

1. การว่างงานของคนในชุมชน 
2. ปัญหาด้านผลผลิตทางการเกษตรและการประมง   
     ตกต่ํา 
3. เยาวชนมีความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
4. ปัญหาด้านการศึกษา 
5. ลําคลองตื้นเขิน 

 

เขตเทศบาล

19.ชายฝั่งทะเลไม่สะอาด 
20.ชุมชนขาดรถหน่วยกู้ชีพ 
21.สภาพแวดล้อมภายในชุมชนไม่สะอาด 
22.สัตว์นําในทะเลมีน้อย 
23.ปัญหาความไม่สงบในพื้นที ่
24.ประชาชนอยู่ด้วยความหวาดระแวง 
25.ผู้นําชุมชนและคนในชุมชนขาดทักษะและ
26.ประสบการด้านการบริหารจัดการชุมชน 
 
 

 

1.ขาดโรงเรอืนในการเลีย้งวัวโคขุน 
2.ไม่มีโรงงานผลิตปุ๋ย 
3.เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก 
4.สะพานในการสญัจรของประชาชน 

1.ไม่มีเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 
2.สตรีในหมู่บ้านว่างงาน 
3.สตรีขาดความรู้ด้านการแปรรูปอาหาร 
4.เยาวชนในหมู่บ้านจบการศึกษาและว่างงาน 
5.ช่วงหน้ามรสุมประชาชนไม่มีงานทาํ 
6.ไม่มีกองทุนกลางชุมชน 
7.ด้านยาเสพติด 
8.ระบบประปาของหมูบ่้านมีสภาพเก่าทรุดโทรม 
9.เครื่องกรองน้ําเสีย 
 

1.การว่างงานของสตรี เยาวชนและประชาชนในชุมชน 
2.ความรู้ในการประกอบอาชีพ 
3.เยาวชนมีความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
4.คนในครัวเรอืนสูบบุหรี่ 
5.ปัญหาด้านการศึกษาองคนในชุมชนมีน้อย 
6.ฤดูน้ําหลากน้ําจะท่วมขังทําให้ผลผลิตทางการเกษตร
เสียหาย 
7.การกัดเซาะของน้ําทะเล 
8.ปัญหาความไมส่งบในพื้นท ี
9.การบริหารจัดการความรู้ให้มีประสิทธภิาพ 
 

 

1.ว่างงาน 
2.การประกอบอาชีพการเกษตร 
3.ปัญหาความไมส่งบในพื้นที                               
4.ปัญหายาเสพติด 
5.ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ 
5.ศาสนา  มัศยิดทรุดโทรม/ไม่มีห้องน้ําผู้หญิง 
6.คูระบายน้ําตัน 
7.ในชุมชนไม่มีกลุ่มจัดตั้ง 
 

1.ปรับปรุงเส้นทางสัญจรเข้าพื้นที่ทําการเกษตร 
2.การขาดแคลนน้ําประปา 
3.การระบายน้ําช่วงหน้าฝน และขาดน้ําในช่วงหน้าแล้ง 

6.ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
จากสถานการณ์ความไม่สงบ 
7.ผู้นําท้องถิ่นไม่เข้มแข็งขาดวิสัยทัศน์การเป็น
ผู้นํา 
8.เสริมสร้างความรักความสามัคคีภายในชุมชน 
 
 

9. ถนนเป็นหลุม เป็นบ่อและเป็นฝุ่น 
10. ไม่มีสถานที่ทิ้งขยะ 
11. ปัญหาเหตุการณ์ความไมส่งบใน   
       พื้นที ่
12. ต้องการให้ชุมชน บริหารจัดการ   
        ความรู้ อย่างเป็นระบบ 
        และมีประสิทธิภาพ 
 

 

1. ถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ 
เป็นฝุ่นละออง 
2. ปัญหาการพังพลาย 
ของดินบริเวณแม่น้ํา 
ปัตตานี 
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ตําบลประจัน 
1.ก่อสร้างประปาหมู่บ้านเพื่ออุปโภค-บริโภค 
2.เส้นทางสัญจรไปมาไม่สะดวก 
3.ดําเนินการจัดทํารั้วกูโบร์ (สุสาน) เพื่อให้มีขอบรั้วที่บ่งบอกอนาเขต 
4.ต่อเติมโรงเรียนตาดีกาให้เพื่อสามารถรองรับจํานวนเด็กที่เพิ่มขึ้น 
5.ขุดลอกคูคลองเพื่อป้องกันการตื้นเขิน 
6.เปลี่ยนสายไฟที่ไม่เป็นระเบียบเพื่อความปลอดภัยของผูส้ัญจรไปมา 
7.ส่งเสรมิอาชีพกลุ่ม/งบประมาณ กลุ่มสตรี/เยาวชน 
8.จัดทําเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทํากิน 

ตําบลสะดาวา 
1.ไม่มีสถานที่เรยีนตาดีกา/โรงเรยีนตาดีกาเสื่อมโทรม 
2..สร้างกําแพงมัสยิด  และซุ้มประตูมสัยิด เพือ่ความเป็นระเบียบ 
3.สร้างศาลาในหมู่บ้าน/ทุ่งนา เพือ่เป็นทีพ่ักผ่อน 
4. ดําเนินการจัดทํารั้วกูโบร์ (สสุาน)/ป้ายกูโบร์ เพื่อให้มีขอบรั้วที่บ่งบอกอนาเขต 

ตําบลยะรัง 
1. ก่อสร้างที่กั้นตลิ่งริมแม่น้ําปัตตานี  เพือ่กันการกัดเซาะของตลิ่ง 
2. สร้างครูะบายน้ํา/ขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน 
3. ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านให้ใช้การได้ดี 
4.บุกเบิกถนน/ปรับปรุง ถนนในหมู่บ้าน เพื่อสะดวกในการสัญจรไปมา 
5.จัดหาแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ 

ตําบลสะนอ 
1.จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม-จริยธรรมให้กับเยาวชนเพื่อสรา้ง
จิตสํานึกที่ดี 
2.จัดค่ายเยาวชน เพือ่ให้ความรู้ในเรื่องยาเสพติด 
3. พัฒนา/กําจดัวัชพืชหนองน้ําในพื้นที่เพื่อใชประโยชน 
4. ส่งเสรมิเศรษฐกิจพอเพียง  (เกษตรทฤษฎีใหม่)

ตําบลระแว้ง 
1.สร้างอาคารเอนกประสงค์/ปรับปรุง/ต่อเติมเพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมในหมู่บ้าน/ตําบล 
2.ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติม มสัยิดเพื่อให้เพยีงพอกับประชากรในพื้นที่ในการมาปฏิบัติศาสนกิจ 
3.สร้างห้องน้ํามัสยิด สร้างกําแพงมัสยิด  และซุ้มประตูมสัยิด และจัดทํารั้วกูโบร ์
4. ซ่อมแซมโรงเรยีนตาดีกาและสนับสนุนสือ่การเรียนของโรงรีเยนตาดกีา 
5.สร้างลานกีฬาภายในหมู่บ้าน/ตําบล  พรอ้มสนับสนุนอุปกรณ์ในการเล่นกีฬา  
6.สร้างประปาหมู่บ้าน/ซ่อมแซมบ่อน้ํา/อา่งเก็บ เพื่อใช้ประโยชน์ในพืน้ที่ 
7.ก่อสร้างคูระบายน้ํา 
8.จัดตั้งหอกระจายข่าวเพื่อเป็นช่องทางประชาสัมพันธ ์
9.ส่งเสรมิอาชีพกลุ่ม/งบประมาณ กลุ่มสตรี/เยาวชน

ตําบลปิตูมุดี 
1. สร้างอาคารเอนกประสงค์/ปรับปรุง/ต่อเติม 
2. สนับสนุนค่าวทิยากรผู้สอนศาสนา (กีรออาตี) 
3. สร้างห้องน้ําที่บริเวณกูโบร์เพือ่อาํนวยความสะดวก 
4.ปรับภูมิทัศน์หมู่บ้าน/กูบูร/ที่สาธารณะ ให้สะอาดและน่าอยู ่
5.จัดตั้งหอกระจายข่าวเพื่อเป็นช่องทางประชาสัมพันธ ์
6.ขยายเขตไฟฟา้ให้ทั่วถึงในพื้นที ่

ตําบลคลองใหม่ 
1.สร้างครูะบายน้ํา/ขุดลอกคลองที่ตื้นเขินและวางระบายน้ําไปทุ่งนา 
2.แจกถังขยะและบริการรถขยะ 
3.ถมดินปรับสภาพกูโบร์ พรอ้มจัดทําป้าย และ.ปรับภูมิทัศน์ทีส่าธารณะ  
4.บุกเบิกถนน/ปรับปรุงถนน เพื่อการสญัจรไปมา 
5.ขยายเขตไฟฟา้ให้ทั่วถึงในพื้นที ่
6.ส่งเสรมิอาชีพกลุ่ม/งบประมาณ กลุ่มสตรี/เยาวชน 
7สนับสนุนปุ๋ยให้กับเกษตรกรเพื่อลดรายจ่าย 
8.ปรบัปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติมมสัยิด ทีอ่าบน้ําละหมาด  และห้องน้ํามสัยิด 
9.สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนตาดีกา 
10.สร้างรั้วรอบโรงเรียนตาดีกาเพื่อความเป็นระเบียบ 
11.สร้างลานกีฬาภายในหมู่บ้าน/ตําบล 
12.จัดกิจกรรมอบรมคณุธรรม-จริยธรรมให้กับเยาวชน/ประชาชนทัว่ไป   
13.ช่วยเหลือเด็กกําพรา้ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 
14.ปรับปรุง/ต่อเติมอาคารอเนกประสงค ์
15.จัดกิจกรรมฟื้นฟูประเพณีทอ้งถิ่นสานสัมพนัธ์

ตําบลเมาะมาว ี
1. ส่งเสรมิอาชีพกลุ่ม/งบประมาณ กลุ่มสตรี/เยาวชน 
2. จัดซื้อรถไถนาของหมู่บ้าน  เพือ่ลดต้นทุนในการผลิต   
3. ก่อสร้างประปา/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 
4.สร้างครูะบายน้ํา 
5.สร้างเตาเผาขยะในหมู่บ้าน เพือ่ลดปริมาณขยะ 
6.ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติม มสัยิด 
7.ติดตั้งกันสาดสําหรับที่จอดรถของผู้มาปฏิบัติศาสนกิจ 
8สร้างโรงเรยีนตาดีกาให้กับเยาวชนในพื้นที ่
9.จัดหาสถานที่เพือ่ใช้เป็นจุดศูนย์กลางของการเรียนอัล-กรุ
อาน   
10.สร้างลานกีฬาภายในหมู่บ้าน/ตําบล 
11.จัดกิจกรรมอบรมคณุธรรม-จริยธรรมให้กับเยวชน 
12.จัดค่ายเยาวชน เพื่อให้ความรู้ในเรือ่งยาเสพติด 
13.จัดกิจกรรมอบรมใหค้วามรู้เรือ่งการดูแลสุขภาพ 
14.ช่วยเหลือเด็กกําพรา้ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 
15.ขยายเขตไฟฟ้าให้ทัว่ถึงในพื้นที่

ตําบลวัด 
1. สร้างถนนคอนกรีต/บุกเบิกถนน 
2.ก่อสร้างประปาหมู่บ้านเพื่ออุปโภค-บริโภค 
3. สร้างครูะบายน้ํา/ขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน 
4. ส่งเสรมิและสร้างกําลังใจชุด ชรบ เพื่อรักษาความสงบในหมู่บ้าน 
5 . จัดระบบความปลอดภัยหมู่บ้าน  โดยชุด ชรบ หมู่บ้านมีความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
6.ส่งเสรมิอาชีพกลุ่ม/งบประมาณ กลุ่มสตรี/เยาวชน 
7. ส่งเสรมิเศรษฐกิจพอเพียง  (เกษตรทฤษฎีใหม่) 
8. สร้างกําแพงมัสยิด  และซุ้มประตูมสัยิด เพือ่ความเป็นระเบียบ 
9.ต่อเติมโรงเรียนตาดีกาให้เพื่อสามารถรองรับจํานวนเด็กที่เพิ่มขึ้น 
10.จัดค่ายเยาวชน เพื่อให้ความรู้ในเรือ่งยาเสพติด 
11.สร้างอาคารเอนกประสงค์เพือ่เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรม 
12ปรับปรุงศูนย์เรียนรูชุ้มชนบ้านเกาะหวายใหเ้ป็นศูนย์เรยีนรู้ต้นแบบ  
13.ส่งเสริมกิจกรรมที่เสริมสร้างระหว่างสมาชิกในครอบครัว  
14. ดําเนินการจัดทํารั้วกูโบร์ (สสุาน)  

ตําบลกระโด 
1.จัดค่ายเยาวชน เพือ่ให้ความรู้ในเรื่องยาเสพติด 
2.พัฒนาทักษะการอา่นอัลกุรอาน เด็ก/เยาวชน 
3.ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติม มสัยิด 
4.ปรับปรุงสถานที่อาบน้ําละหมาด 
5.สร้างกําแพงมัสยิด  และซุ้มประตูมสัยิด 
6.ช่วยเหลือเด็กกําพร้า ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 
7.สนับสนุนค่าตอบแทนผู้สอนกีรอาตี 
8.พัฒนาศักยภาพองค์กรอสตรีในตําบล 
9. จัดโครงการสอนธรรมทุกวันศุกร์   
10.สร้างประปาหมู่บ้าน 
11. สร้างถนนคอนกรีต/ซ่อมแซม 
12. พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนกข.คจ./กทบ 
13. ดําเนินการจัดทํารั้วกูโบร์ (สสุาน) 
14.ถมดินบริเวณกุโบร์เพื่อป้องกันน้ําท่วม   
15.สร้างคูระบายน้ํา 
16.ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาหนองน้ํา 

ตําบลกอลํา 
1. ต่อเติมอาคารโรงเรียนตาดีกาให้ขยายเพื่อรองรับกับ 
2.ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติม มสัยิด 
3.สร้างกําแพงมัสยิด  และซุ้มประตูมสัยิด 
4.สนับสนุนสื่อการเรยีนการสอนของโรงเรยีนตาดีกา 
5.สร้างลานกีฬาและอุปกรณ์กีฬา 
6.พัฒนาทักษะการอา่นอัลกุรอาน เด็ก/เยาวชน 
7.สร้างกําแพงลอ้มรอบ รพ.สต. สนามกีฬา 
8.ปรับปรุง/ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์และสถานที่ทําอาชีพ 
9.ติดตั้งพัดลมติดเพดาน เพื่อให้มลีมถ่ายเท ช่วยระบายอากาศ 
10.จัดหาสถานที่เพือ่ใช้เป็นที่เก็บสิ่งของของชุมชน   
11.สร้าง/ซ่อมแซมเส้นทางสญัจรในพื้นที ่
12.ส่งเสริมอาชีพกลุม่/งบประมาณ กลุ่มสตรี/เยาวชน 
13.โรงสีข้าวประจําหมูบ่้าน 
14.ถมดินกูโบร์ป้องกันน้ําท่วม 
15. จัดหาเครื่องตัดหญา้เพิ่มเติม 
16. ขยายเขตไฟฟ้าให้ทัว่ถึง 
17.ติดตั้งสัญญาณจราจรป้องกันอุบัติเหตุ 

สรุปปัญหา/ความต้องการของอําเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี 

ตําบลเขาตูม 
1.จัดค่ายเยาวชน เพือ่ให้ความรู้ในเรื่องยาเสพติด 
2.พัฒนาทักษะการอา่นอัลกุรอาน เด็ก/เยาวชน 
3.สถานที่ละหมาดไม่เสร็จสมบูรณ์  มีสภาพคับแคบ 
4.ปรับปรุงสถานที่อาบน้ําละหมาดเพราะคับแคบ 
5.สร้างกําแพงมัสยิด  และซุ้มประตูมสัยิด 
6.ช่วยเหลือเด็กกําพร้า ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 
7.สนับสนุนค่าวทิยากรผู้สอนศาสนา (กีรออาตี) 
8.พัฒนา/อบรมสตรีให้ความรู้ในทุกมิติ 
9.จัดโครงการสอนธรรมทุกวันศุกร์   
10.ก่อสร้างประปาหมู่บ้านเพือ่อุปโภค-บริโภค 
11.สร้างถนนคอนกรีต/บุกเบิกถนน 
12. พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนกข.คจ. / กองทุนหมู่บ้าน 
13.ถมดินกูโบร์ป้องกันน้ําท่วมและสรา้งรั้วกูโบร์เพือ่เป็นระเบียบ 
14.พัฒนาที่สาธารณะ 115



 
 

สรุปปญัหา/ความต้องการของประชาชนในพื้นทีอ่ําเภอปะนาเระ 
 
 

       ตําบลท่าข้าม            ตําบลดอน                                                                ตําบลบ้านน้ําบ่อ                
1. การทํานา การเลี้ยงสัตว์        1.  น้ําประปา                                     1.  ปญัหามะพร้าวราคาถูก               
2. ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ํา                 2.   ปัญหาชาวนา                          2.  การทํานา  
3. เยาวชนว่างงาน                   3.   สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที                                   3.  อาชีพเยาวชน สตรี                    
4. ยาเสพติด         4.   ยาเสพติด       4.  การขัดแย้ง แบ่งพรรค       
5. ประเพณีวัฒนธรรม             5.   น้ําท่วมขัง            5.  ทุนการศึกษา   
6. ปัญหาน้ําท่วมขัง                   6.   ส่งเสริมอาชีพการทํานาข้าว       6.  ปัญหาน้ําท่วมขัง      
7. ผู้คนทิ้งขยะริมทาง         7.   ขาดอาชีพเสริม (ว่างงาน)        7.  สถานการณ์ความไม่สงบ

        
      ตําบลบ้านนอก         ตําบลท่าน้ํา                       ตําบลพ่อมิ่ง                  

                                     1. ยางพาราราคาตกต่ํา               1.ขยายแนวเขตไฟฟ้า  
    1. การทํานาข้าว         2. ยาเสพติด                                                                   2.  น้ําประปา                       
    2. ราคาผลิตตกต่ํา (ยางพารา)                  3. สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่                         3.  ถนนชํารุด 
    3. ขาดอาชีพเสริม (ว่างงาน)        4. การขาดความสามัคคีในหมู่บ้าน                                                                              4.  การสื่อสาร เทคโนโลยี  
    4. ยาเสพติด               5. ขาดแหล่งน้ําในทําการเกษตร                                                                5.  คูระบายน้ํา 
    5. สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่       6. ต้นทุนด้านการผลิตสูง                                                                       6.  ราคาผลผลิตตกต่ํา 
    6. การพัฒนาผู้นําชุมชน                    7. ความหวาดระแวงของคนในชุมชน    7.  พื้นที่นาร้าง 
    7. ทุนการศึกษาแก่บุตรครอบครัวผู้มีรายได้น้อย      8. น้ําท่วม                        8.  ประเพณีวัฒนธรรม 

ตําบลควน          ตําบลบ้านกลาง               ตําบลคอกกระบือ    ตําบลปะนาเระ 
       1. น้ําประปา         1.  การว่างงาน      1.  ปัญหาชาวนา    1.  น้ําประปา  
       2. ขยายแนวเขตไฟฟ้า            2.  ยาเสพติด      2.  ไม่มีศาลาอเนกประสงค์   2.  ขยายแนวเขตไฟฟ้า 
       3. การทํานาข้าว        3.  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   3.  สถานการณ์ความไม่สงบ   3.  การว่างงาน 
       4. ราคาผลิตตกต่ํา (ยางพารา)       4.  ประเพณีและวัฒนธรรม    4.  ยาเสพติด    4.  ยาเสพติด 
       5. ขาดอาชีพเสริม (ว่างงาน)       5.  การศึกษา      5.  ส่งเสริมอาชีพการทํานาข้าว  5.  การศึกษา 
       6. ยาเสพติด             6.  ด้านการตลาด     6.  ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างบนถนน  5.  การคมนาคม 
       7. สภาพเส้นทางการคมนาคมไม่สะดวก      7.  สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ     7.  น้ําท่วมขัง    7.  ราคาผลผลิตตกต่ํา 

                                       

116



 

สรุปปัญหา/ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อําเภอกะพ้อ 

ตําบลปล่องหอย 
 
1.ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี 
2.สนับสนุนปุ๋ย 

3.ความต้องการน้ําอุปโภค บริโภค 

4.ความต้องการน้ําเพื่อการเกษตร 

5.ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์(วัว,แพะ,เป็ด,ไก่) 
6.ส่งเสริมอาชีพอาชีพการเลี้ยงปลา 

   (ปลาทับทิม ปลากด) ในกระชัง 

ตําบลตะโละดือรามัน 
 
1.สร้างระบบประปาประจําหมู่บ้าน 

2.ขุดบ่อน้ํา/สระน้ําเพื่อการเกษตร 

3.ขุดลอกคูคลองป้องกันน้ําท้วม 

4.ส่งเสริมการปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ 

5.สนับสนุนปัจจยัการผลิต เช่น ปุ๋ย  
   ยาฆ่าแมลง 

6.ส่งเสริมอาชีพกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่นกลุ่ม
เลี้ยงโค  กลุ่ม OTOP 

ตําบลกะรุบี 
1.ความต้องการด้านสาธารณูปโภค เช่น  
ถนน ไฟฟ้า ประปา สะพาน ภายใน
หมู่บ้าน 

2.คูระบายน้ําเพื่อป้องกันน้ําท้วม 

3.เสียงตามสายประจําหมู่บ้าน 

4.อาคารอเนกประสงค์ประจําหมู่บ้าน 

5.ขุดสระน้ําประจําหมู่บ้าน 

6.ส่งเสริมการปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ 
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ตําบลตะโละไกรทอง 
1.ปัญหาการว่างงานและขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
2.ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา 
3.ปัญหายาเสพติด 
4.ปัญหาการสัญจรในหมู่บ้าน 
5. ปัญหาคูระบายน้ําในช่วงฤดูฝน 
6.ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 
7.ปัญหาในการบริหารจัดการชุมชน 
 

ตําบลไม้แก่น 
1.ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา 
2.ปัญหาการว่างงานและขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
3.ปัญหายาเสพติด 
4.ปัญหาด้านการศึกษา 
5.ปัญหาการสัญจรในหมู่บ้าน  
6.ปัญหาคูระบายน้ําในช่วงฤดูฝน 
7.ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 
8.ปัญหาในการบริหารจัดการชุมชน 

ตําบลไทรทอง 
1.ปัญหาการว่างงานของสตรี เยาวชนและประชาชน 
2.ปัญหาขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง และข้าวสังหยด 
3.ปัญหายาเสพติด 
4.ปัญหาการคมนาคม 
5. ปัญหาคูระบายน้ําในช่วงฤดูฝน 
6.ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 
7.ปัญหาในการบริหารจัดการชุมชน 
 

ตําบลดอนทราย 
1.จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
2.ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลา ปู  หอยแครง  ในกระชัง 
3.ปัญหายาเสพติด 
4.ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม 
5.ปัญหาน้ําเค็มเข้าที่นา 
6.ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 
7.สนับสนุนอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของ ชคต.,ชรบ. 
8.ปัญหาในการบริหารจัดการชุมชน 

 

สรุปปัญหา/ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อําเภอไม้แกน่ 

(เรียงลําดับความสําคัญ) 
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- ราคายางตกต่ํา 
- ข้าวของแพง 
- ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา ไม่มีตลาดรองรับ 
- พื้นที่ไม่เพียงพอในการทําการเกษตร 
- นาร้าง 
- ปัญหายาเสพติด 
- ปัญหาทางการศึกษา 
- ปัญหาการว่างงาน 
- ขาดแคลนน้ําอุปโภค บริโภค 
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

- ความไม่สงบในพื้นที่ 
- ไฟฟ้า 
- ให้ชุมชนบริหารจัดการด้วยตนเอง 
- ประปาหมู่บ้าน 
- จัดให้มีถนนลาดยางทุกเส้นทาง

- ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา 
- ไม่มีตลาดรองรับสินค้าทางการเกษตร 
- ประชาชนมีรายได้น้อย ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย 
- การว่างงานของประชาชน 

- ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 
- เยาวชนมีระดับการศึกษาต่ํา 
- ทรัพยากรน้ําไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพ 
- การพัฒนาแหล่งน้ําตามธรรมชาติและที่ดิน     

รกร้างว่างเปล่า 
- น้ําท่วมขังในพื้นที่ 
- ความไม่สงบในพื้นที่ 

- ไฟฟ้าริมถนน , ประปา , ขยะ ,ถนนเป็นหลุม 

- ราคายางตกต่ํา 
- ราคาผลไม้ตกต่ํา 
- เยาวชนและประชาชนว่างงาน 
- สินค้าราคาแพง 
- ขาดเอกสารสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน 
- ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน 
- ปัญหาความขัดแย้งในหมู่บ้าน 
- มีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ 
- ขาดแหล่งน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคและเพื่อ

การเกษตร 

- ปัญหาขยะมูลฝอย 
- ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- ขาดความรักความสามัคคีในหมู่บ้าน 
- เกิดความหวาดระแวง ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ

และประชาชน

- ราคายางตกต่ํา 

- ของแพง , สินค้าการเกษตรราคาตกต่ํา 
- ปัญหาที่ดินทํากิน 
- ปัญหายาเสพติด , ลักขโมย 
- ปัญหาน้ําท่วม , ผักตบชวา 
- ปัญหาน้ําแล้ง 
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 
- ข้อเถียงผู้พิพาท 
- ไฟฟ้า 
- ไฟแดงสี่แยกนัดฆอมิส 
- คูระบายน้ํา 
- ประปา , ปญัหาขยะ

สรุปปัญหา/ความต้องการของประชาชน 
ในพื้นที่อําเภอทุ่งยางแดง 
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สรุปปัญหา/ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อําเภอมายอ 
(เรียงลําดับความสําคัญ) 

ตําบลกระเสาะ 
1) ปัญหาน้ําเพื่ออุปโภค/บริโภคไม่
เพียงพอ 
2) ถนนเป็นหินลูกรัง ชํารุด น้ําท่วมทุกปี 
3) ระบบไฟฟ้ายังไม่ทั่วถึง 
4) ปัญหาขยะมูลฝอย 
 

ตําบลสาคอบน 
1) ปัญหาด้านการศึกษา/ยาเสพติด 
2) ปัญหาเด็กด้อยโอกาส/ผู้พิการ 
3) ประปาน้ําแดง/น้ําใช้ไม่เพียงพอ 
4) ปัญหาไฟฟ้าไม่ทั่วถึง 
5) เส้นทาง สายม่วงหวาน-ปานัน เป็น
หลุม 

ตําบลสาคอใต้ 
1) ปัญหานาร้าง 
2) ประชาชนขาดทักษะในการประกอบอาชีพ 
3) ปัญหาด้านการศึกษา/ยาเสพติด 
4) ประปาน้ําแดง/น้ําใช้ไม่เพียงพอ 
5) ขาดพื้นที่สาธารณประโยชน์ 
6) ปัญหาไฟฟ้าไม่ทั่วถึง 
 

ตําบลปานัน 
1) ปัญหาน้ําเพื่ออุปโภค/บริโภคไม่เพียงพอ 
2) น้ําท่วมผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย 
3) เส้นทางเข้าบ้านนาเป๊ะเป็นหลุมเป็นบ่อ 
4) ไม่มีสนามกีฬาสําหรับออกกําลังกาย 
5) โรงเรียนตาดีกาไม่มีไฟฟ้าใช้ 

ตําบลปะโด 
1) ปัญหาน้ําเพื่ออุปโภค/บริโภคไม่เพียงพอ 
2) น้ําท่วมผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย 
3) ปัญหานาร้างและที่ดินรกร้างว่างเปล่า 
4) พื้นผิวจราจรเป็นหลุมเป็นบ่อ/ไม่
ปลอดภัย 
 

ตําบลลุโบะยิไร 
1) ขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค / น้ําแดง 
2) ไม่มีถนนลําเลียงผลผลิตทางการ
เกษตร 
3) ถนนเป็นหลุมเปน็บ่อ 
4) อ่างเก็บน้ําพระราชดําริชํารุดทรุด
โทรม 
5) ข้าวเปลือกมีความชื้นก่อนการ
จําหน่าย 
6) รายได้ไมเพียงพอ 
 ตําบลถนน 

1) ไม่มีน้ําประปาใช้ 
2) ปัญหาความไม่สงบ/ความไม่ปลอดภัย 
3) อาคาร รพ.สต.ไม่มีความปลอดภัย 
4) หอกระจายข่าวไม่ดี 
5) ปัญหาด้านการศึกษา/ยาเสพติด 
6) การว่างงานของประชาชน/เยาวชน 
 

ตําบลมายอ 
1) การจราจรติดขัดในตลาดมายอ /     
   ไม่ปลอดภัย 
2) น้ําเพื่ออุปโภค/บริโภคไม่สะอาด 
3) ปัญหาด้านการศึกษา/ยาเสพติด 
4) ประชาชนไม่มีอุปกรณ์กีฬา/
นันทนาการ 
5) ปัญหาความไม่สงบ/ความไม่
ปลอดภัย 
6) การว่างงานของประชาชน/
เยาวชน 
 

ตําบลเกาะจัน 
1) ปัญหาน้ําเพื่ออุปโภค/บริโภคไม่เพียงพอ 
2) ปัญหาความไม่สงบ/ความไม่ปลอดภยั 
3) ปัญหาด้านยาเสพติด 
4) การว่างงานของเยาวชน 
5) น้ําท่วมทําให้ถนน/ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย 
6) การส่งเสริมอาชีพสตรีผู้ได้รับผลกระทบ 
 

ตําบลกระหวะ 
1) ประปาชํารุด/ไม่มีประปาในบางหมู่บ้าน 
2) คลองชลประทานมีน้ําไม่เพียงพอ 
ต่อการ ทําการเกษตร ทําให้เกิดปัญหา 
นาร้าง 
3) รายได้ไม่เพียงพอ ต้องการอาชีพเสริม 
4) ไมมีไฟถนนบริเวณพื้นที่เปลี่ยว 
5) การคมนาคมไม่สะดวก ไม่มีถนน / 
สะพาน 
6) เยาวชนติดยาเสพติด 
 

ตําบลลางา 
1) ปัญหาน้ําเพื่ออุปโภค/บริโภค
ไม่เพียงพอ 
2) ฤดูฝนน้ําท่วม ฤดูแล้งขาดน้ํา 
3) ปัญหาการว่างงาน 
4) ปัญหาความยากจน รายได้
น้อย 
5) ปัญหาด้านการศึกษา 
6) ปัญหาขยะมูลฝอย 
 

ตําบลสะกํา 
1) การคมนาคมไม่สะดวก 
2) เขตชุมชนน้ําท่วมขัง ระบายไม่ทัน 
3) ปัญหาการว่างงาน 
4) อาคารเรียน/อาคารละหมาด ไม่
เพียงพอ 
5) สนามกีฬาประจําตําบลยังไม่ได้
มาตรฐาน 
 

ตําบลตรัง 
1) เส้นทางเปลี่ยวทําให้เกิดสถานการณ์บ่อย       4) น้ําประปาแดง อุปโภคบริโภคไม่ได้ 
2) เส้นทางสัญจรเข้าออกในหมู่บ้านชํารุด          5) ถนนลูกรังชํารุด น้ําท่วมขัง 
3) ระบบการจ่ายน้ําประปาชํารุด ไม่ทั่วถึง         6) ประชาชนว่างงาน 
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สรุปปัญหา/ความต้องการของประชาชนในพื้นทีอ่ําเภอแม่ลาน 
 

ตําบลป่าไร ่                                    
1.ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว์ 
2.เพิ่มทักษะการประกอบอาชีพ 
3.ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา 
4.ให้ภาครัฐเข้ามาพยุงราคายางพารา 
5.แก้ไขปัญหายาเสพติด 
6.น้ําประปาหมู่บ้าน 
7.ขุดลอกคูคลองช่วงฤดูฝน 
8.แก้ปัญหาเหตุการณ์ไม่สงบ 

ตําบลแม่ลาน                                       
1.แก้ไขปัญหาความไม่สงบ      
2.ปลูกป่าทดแทน 
3.ขุดลอกคูคลอง 
4.น้ําประปาหมู่บ้าน 
5.แก้ปัญหายาเสพติด 
6.ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา     
7.เพิ่มทักษะการประกอบอาชีพ 
8.ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว์        

 

ตําบลม่วงเตี้ย 
1.ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์        
2.เพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ   
3.ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา   
4.ปัญหายาเสพติด   
5.น้ําประปาหมู่บ้าน  
6.เพิ่มไฟฟ้าบนถนนในที่เปลี่ยว    
7.แก้ปัญหาความไม่สงบ   
8.ถมดินในกูโบว์ให้สูงขึ้น 
9.ศาลาประกอบกิจกรรมทางศาสนา 
10.ขุดลอกวัชพืชในหนองน้ํากลางหมู่บ้าน 
11.ขุดลอกคูคลองในช่วงหน้าฝน 
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สรุปปัญหา/ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อําเภอยะหริ่ง 
(เรียงลําดับความสําคัญ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตําบลตะโละกาโปร์ 
1.การว่างงานของเยาวชนและประชาชน 
2.ไม่มีอาคารเอนกประสงค์ 
3.ปัญหายาเสพติด 
4.ปัญหาประเพณี วัฒนธรรมเริ่มเลือนหาย 
5.น้ําเค็มรุกล้ําเข้าที่นาและขาดน้ําเพื่อการเกษตร 
6.กําจัดหอยเชอรี่ในนาข้าว 
7.กลุ่ม/องค์กรในหมู่บ้าน/ตําบลขาดความเข้มแข็ง 
8.ขาดเอกภาพในการบริหารหมู่บ้าน/ตําบล 
 

ตําบลแหลมโพธิ์ 
1.ปัญหาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.ปัญหารายได้ไม่เพียงพอ(ไม่มีอาชีพเสริม) 
3.ปัญหาขาดเงินทุนหมุนเวียน 
4.น้ํามันในการใช้งานประมงมีราคาแพงขึ้น 

5.ปัญหายาเสพติด 
6.ปัญหาระบบประปา 
7.ปัญหาขาดสถานที่เรียนตาดีกา 
8.ปัญหาด้านการบริหารจัดการ 

ตําบลบางปู 
1.ปัญหาการว่างงาน 
2.ปัญหาชาวประมงเรือเล็กออกหาปลาไม่ได้ 
3.ปัญหายาเสพติด 
4.ปัญหาระบบประปา 
5.ปัญหาขาดสถานที่เรียนตาดีกา 
6.ปัญหาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7.ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
8.ปัญหาด้านการบริหารจัดการ 
 

ตําบลตันหยังดาลอ 
1.ปัญหาการว่างงานของประชาชน 
2.ปัญหาระบบไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
3.ปัญหายาเสพติด 
4.ปัญหาเยาวชนไม่ใส่ใจการศึกษา 
5.ปัญหาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.ปัญหาด้านความมั่นคง 
 

ตําบลตาลีอายร์ 
1.ปัญหาการว่างงานของประชาชน 
2.ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา 
3.ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
4.ปัญหาความใส่ใจด้านการศึกษา 
5.ปัญหาไฟไหม้ป่า 
6.ปัญหาน้ําท่วมขัง 
7.ปัญหาความมั่นคง 
8.ปัญหาด้านการบริหารจัดการองค์กรก/ลุ่มอาชีพ 

ตําบลปุลากง 
1.ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา(ยางพารา ผลไม้ต่างๆ) 
2.ปัญหาการว่างงานของประชาชน 
3.ปัญหากลุ่มอาชีพไม่เข็มแข็ง 
4.ปัญหานาร้าง 
5.ปัญหาหนี้สิน 
6.ปัญหาขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
7.ปัญหาความมั่นคง 
8.ปัญหาขาดสถานที่กําจัดขยะ 122



 

 

สรุปปัญหา/ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อําเภอยะหริ่ง 
(เรียงลําดับความสําคัญ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตําบลราตาปันยัง 

1.การว่างงานของเยาวชนและประชาชน 
2.ไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อ 
3.ขาดการปรับปรุงระบบประปา 
4.นาร้าง 
5.ปัญหายาเสพติด 
6.เยาวชนขาดการศึกษา 
7. ที่นาขาดน้ําเพื่อการเกษตร 
8.ขาดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ตําบลตาแกะ 
1.สินค้าทางการเกษตรราคาตกต่ํา 
2.ผู้มีอายุเกิน 60 ปีว่างงาน 
3.ขาดการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
4.เด็กเยาวชนติดยาเสพติด 
5.คุณภาพชีวิตของประชาชนอยู่ในเกณฑ์ต่ํา 
6.ภูมิทัศน์2ข้างทางริมถนนเสื่อมโทรมเนื่องจากมีป่าทึบ 
7.การทิ้งขยะไม่เป็นที่ 
8.ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
9.ขาดการเข้าถึงแหล่งข้อมูล 

ตําบลตอหลัง 

1.การว่างงานของเยาวชนและประชาชน 
2.ไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อ 
3.ขาดการปรับปรุงระบบประปา 
4.นาร้าง 
5.ปัญหายาเสพติด 
6.เยาวชนขาดการศึกษา 
7. ที่นาขาดน้ําเพื่อการเกษตร 
8.ขาดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
9.กลุ่ม/องค์กรในหมู่บ้าน/ตําบลขาดความเข้มแข็ง 

ตําบลหนองแรต 
1. ประเพณี วัฒนธรรมเริ่มเลือนหาย 
2.น้ําเค็มรุกล้ําเข้าที่นา และขาดน้ําเพื่อการเกษตร 
3. ไฟไหม้พื้นที่การเกษตร (สวนยาง) และบ่อขยะ 

4.การว่างงานของเยาวชนและประชาชน 
5.ไฟฟ้าไม่เพียงพ6ต่อ 
6.ขาดการปรับปรุงระบบประปา 
7.กลุ่ม/องค์กรในหมู่บ้าน/ตําบลขาดความเข้มแข็ง 
8.ปัญหายาเสพติด 
9.เยาวชนขาดการศึกษา 
10. ที่นาขาดน้ําเพื่อการเกษตร 
11.ขาดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ตําบลยามู 
1.สินค้าทางการเกษตรราคาตกต่ํา 
2.ผู้มีอายุเกิน 60 ปีว่างงาน 
3.ขาดการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
4.เด็กเยาวชนติดยาเสพติด 
5.คุณภาพชีวิตของประชาชนอยู่ในเกณฑ์ต่ํา 
6.ภูมิทัศน์2ข้างทางริมถนนเสื่อมโทรมเนื่องจากมีป่าทึบ 
 

ตําบลตะโละ 
1 .ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา(ยางพารา ผลไม้
ต่างๆ) 
2.การว่างงานของ ปชช. 
3.กลุ่มอาชีพต่างๆไม่เข็มแข็ง 
4.นาร้าง 
5.ปัญหาหนี้สิน 
6.ปัญหาขาดเงินทุน 
7.ประชาชนไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
8.ปัญหาแม่เลี้ยงเดี่ยว 
9.ปัญหาความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน 
10.ปัญหาขาดที่กําจัดขยะ 
11น้ําดื่มไม่สะอาด(น้ําเหลือง) 
12.ประชาชนขาดความรู้เรื่องกฎหมาย 
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สรุปปัญหา/ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อําเภอยะหริ่ง 
(เรียงลําดับความสําคัญ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตําบลปิยามุมัง 
1.ปัญหาการว่างงานของเยาวชนและประชาชน 
2. ปัญหาไม่มีที่ทํากินเพื่อการเกษตร 
3. ปัญหายาเสพติด 
4.ปัญหาประเพณี วัฒนธรรมเริ่มเลือนหาย 
5. ปัญหาน้ําท่วมขังในช่วงฤดูฝน 
6. ปัญหาปัญหานาร้าง 
7.ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
8. ปัญหากลุ่ม/องค์กรในหมู่บ้าน/ตําบลขาดความเข้มแข็ง 
9.ปัญหาขาดเอกภาพในการบริหารหมู่บ้าน/ตําบล 

 

ตําบลมะนังยง 
1. ปัญหาประชาชนขาดทักษะด้านอาชีพการเกษตร 
2. ปัญหาไม่มีตลาดรองรับสินค้าการเกษตร 
3. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
4. ปัญหาเด็กเรียนจบภาคบังคับไม่เรียนต่อในระดับสูงขึ้น 
5. ปัญหาดินไม่มีคุณภาพ (เป็นดินทราย,ดินเปรี้ยว) 
6. ปัญหาความไม่ปลอดภัยของประชาชน 
 

ตําบลตันหยงจึงงา 
1. ปัญหาการว่างงานของเยาวชนและประชาชน 
2. ปัญหาประชาชนมีอาชีพที่ไม่แน่นอนและไม่มั่นคง 
3. ปัญหานาร้าง 
4. ปัญหายาเสพติด 
5. ปัญหาด้านการศึกษา 
6. ปัญหาตัดไม้ทําลายป่า  
7. ปัญหาระบบประปา 
8.ปัญหาขาดน้ําเพื่อการเกษตร 
9. เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 

ตําบลสาบัน 
1. ปัญหาการว่างงานของเยาวชนและประชาชน 
2. ปัญหาปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนลาดยาง 
3. ปัญหาปัญหายาเสพติด 
4. ปัญหาประเพณี วัฒนธรรมเริ่มเลือนหาย 
5. ปัญหาน้ําขังทําให้ต้นข้าวเสียหายในฤดูฝน 
6 ปัญหากําจัดหอยเชอรี่ในนาข้าว 
7. ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
8. ปัญหากลุ่ม/องค์กรในหมู่บ้าน/ตําบลขาดความเข้มแข็ง 
9.ปัญหาขาดเอกภาพในการบริหารหมู่บ้าน/ตําบล 

ตําบลจะรัง  
1.ปัญหา ประชาชนขาดทักษะด้านอาชีพการเกษตร 
2.ปัญหา ไม่มีตลาดรองรับสินค้าการเกษตร 
3.ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
4.ปัญหาเด็กเรียนจบภาคบังคับไมเ่รียนต่อในระดับสูงขึ้น 
5.ปัญหา ดินไม่มีคุณภาพ (เป็นดินทราย,ดินเปรี้ยว) 
6. ปัญหาความไม่ปลอดภัยของประชาชน 
 

ตําบลบาโลย 
1.ปัญหาการว่างงานของ 
2.ปัญหานาร้าง 
3.ปัญหายาเสพติด 
4.ปัญหาด้านการศึกษา 
5.ปัญหาตัดไม้ทําลายป่า  
6.ปัญหาระบบประปา 
7.ปัญหาที่นาขาดน้ําเพื่อการเกษตร 
8.ปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 124
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3.2.3 ศักยภาพการพัฒนาของจังหวัดปัตตานี 

3.2.3.4 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ เพื่อประเมินสถานการณ์พัฒนาโดยใชเ้ทคนิค SWOT ANALYSIS 
จุดแข็ง (Strength ) 
 1. ที่ต้ังอยู่ในดินแดนแหลมทอง อันเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมเป็นดินแดนที่หลากหลาย 
 2. มีความหลากหลายทางชีวภาพ และทรัพยากรธรรมชาติ 
 3. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านอิสลามศึกษา                              

4. สภาพภูมิประเทศเอ้ืออํานวยต่อการพัฒนา 
 5. ความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 6. เส้นทางการคมนาคมสะดวกสามารถเช่ือมต่อกับจังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพ่ือนบ้านได้ดี 
 7. มีสถาบันการศึกษาทุกระดับที่หลากหลาย 
 8. มีวัตถุดิบพร้อมที่จะแปรรูป เช่น สัตว์นํ้า ผลไม้ ยางพารา ฯลฯ 
 9. มีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติมากมาย และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 10. มีอํานาจในการจัดกิจกรรมภายใต้กรอบกฎหมาย 
 11.  มีนักลงทนุจากภายนอกเข้ามาลงทุนในพื้นที่ เช่น บ๊ิกซี โรงงานอุตสาหกรรมแปรรปูอาหารทะเล 
จุดอ่อน (Weakness) 
 1. การมีส่วนรว่มของประชาชนขาดจิตสํานึกในการมีส่วนร่วมทุกด้าน 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่ากว่าเกณฑ์ที่กําหนด 
 3. สถาบันครอบครัว ชุมชน สังคมไม่เข้มแข็ง 
 4. มีปัญหาการจัดการในเชิงประเด็น ที่สําคัญ เช่น ด้านการจัดการขยะ แหล่งนํ้า แหล่งท่องเที่ยว  
สนามกีฬา  การจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน นาร้าง นาเกลือ 
 5. ขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม 
 6. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ 
 7. เยาวชนขาดความรับผิดชอบ ไม่เคารพกฎหมาย ขาดคุณธรรม และจริยธรรม 
 8. ขาดการบูรณาการความร่วมมืออย่างจริงจังระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง 
 9. นักการเมืองท้องถิ่นรวมทั้งเจา้หน้าที่ ไม่ตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริง 
 10. ภาคประชาชน/ประชาสังคม ขาดความตระหนักรู้ในสทิธิและหน้าทีต่่อการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น  
 11. ความไม่เสมอภาคในด้านการปฏิบัติของท้องถิ่น 
 12. เด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลไม่ทั่วถึง 
 13.  ขาดการจัดระบบแรงงานต่างด้าว  
โอกาส ( Opportunity) 
 1. พ.ร.บ.การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้  พ.ศ.2553 
 2. เป็นเขตพัฒนาพิเศษตามนโยบายของรัฐ 
 3. มีการสนับสนุนตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
 4. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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อุปสรรค (Threat)  
 1. มีปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3  จังหวัดชายแดนภาคใต้ทําให้เกิดความหวาดระแวงของคนนอก
พ้ืนที่ 
 2. การพัฒนา ยังไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน 
 3. การกระจายอํานาจ ไม่เป็นไปตามแผน 
 4. ขาดความต่อเน่ืองของนโยบายรัฐบาล 
 5. นักลงทุนจากภายนอกไม่กล้าเข้ามาลงทุนในพ้ืนที ่
 6. การบังคับใช้กฎหมายหลายฉบับไม่เอ้ืออํานวยต่อการให้การบริการประชาชน  
 7. ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 
 8. งบประมาณยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 
 9. ขาดการสื่อสารระหว่างภาครัฐกับประชาชน (ทหาร, ตํารวจ) 
 10. นักลงทุนไม่กล้ามาลงทุน  
 11. ขาดรายได้จาการท่องเที่ยว  
 3.2.3.5 ทศิทางการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดปัตตาน ี
   จากกรอบนโยบายระดับต่าง ๆ และศักยภาพ  โอกาส  และอุปสรรค  จึงได้กําหนดกรอบทิศทางการ
ดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี  ดังน้ี  

1. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาในทุกระดับให้มีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจด้านการแก้ปัญหาความยากจน  ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  โดยยึดหลัก 

เศรษฐกิจพอเพียง  
3. ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
4. ทํานุ บํารุงศาสนาและบํารุงศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอัน 

หลากหลาย  
5. ก่อสร้าง  บุกเบิก  และปรับปรุง  บํารุงรักษาการคมนาคม  ระบบชลประทาน   
6. สนับสนุนและส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
7. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
8. ส่งเสริมและสนับสนุนการอาชีพด้านการเกษตร และปศสุตัว์ ตามแนวทางการเกษตรสู่ทฤษฎีใหมสู่ ่

นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล  
 

3.2.4 วิสัยทัศน์  พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 

 3.2.4.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตาน ี
  การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น  รวมทั้งสภาพแวดล้อมในชุมชนให้อยู่ในสภาพที่ดี  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่
ย่ังยืน    สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   ฉบับที่ 11   สอดรับนโยบายของรัฐบาล
นโยบายจังหวัด  ตลอดจนถึงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  ได้กําหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  ดังน้ี  
  “ สรา้งปัตตานีเปน็สังคมแห่งการเรียนรูคู้่คุณธรรม   มีวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ดํารงอยู่บนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม   อยู่ร่วมกันอย่างสนัติสุข   สูป่ระชาคม
อาเซียน ” 
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 3.2.4.2 พนัธกิจการพัฒนา 
  เป็นการกําหนดถึงสิ่งที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีจะต้องดําเนินการเพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ประกอบด้วย 
  1. พันธกิจการพัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ 
  2. พันธกิจการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
  3. พันธกิจการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

4. พันธกิจการพัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. พันธกิจการพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
6. พันธกิจการพัฒนาส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสขุ 
7. พันธกิจการการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน 
 

 3.2.4.3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. จัดการศึกษาทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามความต้องการของประชาชน 

และสถานศึกษา 
2. ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตนถูกต้องตามหลักศาสนา 
3. ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมในทุกกิจกรรม   
4. ประชาชนทุกระดับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
5. ดําเนินการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร 
6. ประชาชนได้รับบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพ 

      7. ประชาชนมีจิตสํานึกและตระหนักในระบบประชาธิปไตย 
8. สร้างเครือขา่ยคมนาคมให้เช่ือมโยงระหว่างกัน 
9. ประชาชนตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล 
10. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอ 
11. ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยให้ความสนใจ  ต้องการออกกําลังกายและการเล่นกีฬาเพ่ือ 

รักษาสุขภาพ   
12. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิม และวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่   

   13. หน่วยงาน  ส่วนราชการ และองค์กรอ่ืน ๆ  ทีม่ีหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบ           
เรียบร้อยภายในจังหวัด  ได้รับการสนับสนุนในทุก ๆ  ด้านอย่างทั่วถึง 
  14. ประชาชนได้รับความรู้และมีความเข้าใจการเข้าสู่อาเซียน 
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3.2.5  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวดัปตัตาน ี
(พ.ศ. 2559-2563) 

1.พัฒนาการศกึษาและสงัคมให้มีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที ่1.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  สถานศึกษาในสังกัดให้ได้มาตรฐานและเป็นไปตาม 

       ความต้องการของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภทและทุกระดับให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความ 

        ต้องการของท้องถิ่น   
  กลยุทธ์ที่ 1.3 ส่งเสริม ทํานุบํารุงศาสนา ศาสนสถาน  อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี   

        ศลิปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่ 1.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนและสถาบันครอบครัว 
  กลยุทธ์ที่ 1.5 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและ ผู้ด้อยโอกาส 
  กลยุทธ์ที่ 1.6 ส่งเสริม สนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ  การป้องกัน และการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  กลยุทธ์ที่ 1.7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
  กลยุทธ์ที่ 1.8 ปรับปรุง  จดัหาปัจจัยเคร่ืองมือ  เครื่องใช้และการพัฒนาอาคารสถานที่ตลอดจน 
         สภาพแวดล้อมภายในสถานที่ปฏิบัติงาน 
2. พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานให้ได้มาตรฐาน 
   กลยุทธ์ที่  2.1 ก่อสร้าง  บุกเบิก  ปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน  ทางเท้า  ท่อระบายนํ้า  สะพาน 
           ระบบการขนส่งทางนํ้าและท่าเทียบเรือ 
   กลยุทธ์ที่  2.2 ปรับปรุง  ติดต้ังระบบไฟฟ้าและก่อสร้างระบบประปารวม 
   กลยุทธ์ที่  2.3 จัดใหม้ีและพัฒนาสถานที่เพ่ือสาธารณะประโยชน์     
3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
   กลยุทธ์ที่  3.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่  3.2 ส่งเสริม  สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ 
   กลยุทธ์ที่  3.3 ก่อสร้าง  ปรับปรุง และบาํรุงรักษาระบบระบายนํ้า 
4. พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจน 
   กลยุทธ์ที่  4.1 ส่งเสริม สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน และโครงการตามแนวพระราชดําริ 
   กลยุทธ์ที่  4.2 สนับสนุนให้มีตลาดกลางจําหน่ายสินค้าและส่งเสริมการค้า การลงทุนในท้องถิ่น 
   กลยุทธ์ที่  4.3 ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการและการตลาด 
   กลยุทธ์ที ่ 4.4 ส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็งองค์กร/ชุมชน โดยวิธีการสหกรณ์ เป็นแนวทางการดําเนินงาน 
5. พัฒนาการกีฬาสู่ความเปน็เลิศและสง่เสริมการท่องเที่ยว 
   กลยุทธ์ที่ 5.1 ส่งเสริม  สนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา  นันทนาการให้กับประชาชนทุกระดับและพัฒนาทักษะ 

         กีฬาสูค่วามเป็นเลิศ 
   กลยุทธ์ที่ 5.2 ส่งเสริม สนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา  สถานที่นันทนาการ 
   กลยุทธ์ที่ 5.3 ก่อสร้าง  ปรับปรุง สถานที่เป็นแหล่งเรยีนรู้  แหล่งทอ่งเที่ยวของประชาชน 
   กลยุทธ์ที่ 5.4 ปรับปรุง  พัฒนาสถานที่ทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์  แหล่งโบราณสถาน  โบราณวัตถุ 
   กลยุทธ์ที่ 5.5 ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว 
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  6. ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสขุ 
      กลยุทธ์ที ่6.1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    ของประชาชน 
      กลยุทธ์ที ่6.2 ส่งเสริม สนับสนุนและจัดให้มีระบบรกัษาความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นภายในจังหวัด 
      กลยุทธ์ที ่6.3 การเสริมสร้างความสามัคคีอันดีต่อกันเพ่ือให้เกิดความเข้าใจของคนในชาติ 
 7. ส่งเสริม  สนับสนุนการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 
     กลยุทธ์ที่  7.1  ส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาศักยภาพบุคลากร  ประชาชน  ด้านการให้ความรู้ 

  เก่ียวกับประชาคมอาเซียน 
     กลยุทธ์ที่  7.2 การประชาสัมพันธ์เก่ียวกับประชาคมอาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

      

 

 

      

  

 

 

    

 

  

             

    

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

วิสัยทัศน ์ สร้างปัตตานีเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม มีวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดํารงอยู่บนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรมหลากหลายทางวัฒนธรรมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข สู่ประชาคมอาเซียน 

พันธกิจ 

แบบ ยท.02 

พัฒนาการศึกษาและ
สังคมให้มีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ จัดการศึกษาทุก
ระดับให้มีคุณภาพ
สอดคล้องตาม
ความต้องการของ
ชุมชนและ
สถานศึกษา 

 

ประชาชนมี
คุณธรรม
จริยธรรม 
ปฏิบัติตน
ถูกต้องตาม 
หลักศาสนา 

ประเพณี
วัฒนธรรม
ท้องถิ่นได้รับ
การส่งเสริม
ในทุก
กิจกรรม 

ประชาชนมี
คุณ.ภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

ประชามีอาชีพ
และ 
มีรายได้
เพียงพอ 

ยุทธศาสตร ์ พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มี
คุณภาพ 

พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานให้ 
ได้มาตรฐาน 

การจัดการทัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอ้มอยา่งยั่งยืน 

พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะ
ความยากจน 

แนวทาง 
การพัฒนา 

ส่งเสริม
และพัฒนา
คุณภาพ
การจัด
การศึกษา 
สถาน 
ศึกษาใน 
สังกัดให้ได้
มาตรฐาน
และเป็น 
ไปตาม
ความ
ต้องการ
ของ
ท้องถิ่น 

ส่งเสริม
สนับสนุน
การจัด
การศึกษา
ทุก
ประเภท
และทุก
ระดับให้
ได้
มาตรฐาน
สอดคล้อง
กับความ
ต้องการ
ของ
ท้องถิ่น 

ส่งเสริมทํานุ
บํารุงศาสนา 
ศาสนสถาน 
อนุรักษ์และ
สืบสานขนบ
ธรรม 
เนียม
ประเพณี
ศิลปวัฒน 
ธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ส่งเสริม
สนับ 
สนุน 
ให้เกิด
ความ
เข้มแข็ง 
ใน 
ชุมชน
และ
สถาบัน
ครอบ 
ครัว 

ส่งเสริม
สนับ 
สนุนการ
พัฒนา
คุณภาพ
ชีวิตเด็ก
เยาวชน
สตรี 
ผู้สูงอายุ
และผู้
ด้อย 
โอกาส 

ส่งเสริม
สนับสนุน
การควบ 
คุมโรค
ติด 
ต่อการ
ป้องกัน 
และการ
แก้ไข
ปัญหายา
เสพติด 

การ 
บริหาร
กิจการ 
บ้าน 
เมือง 
ที่ดี 
 

ปรับปรุง 
จัดหา
ปัจจัย
เครื่องมือ
เครื่องใช้
และการ
พัฒนา
อาคาร
สถานที่
ตลอดจน
สภาพ 
แวดล้อม
ภายใน
สถานที่
ปฏิบัติ 
งาน 

ก่อสร้าง
บุกเบิก
ปรับปรุง
และ
บํารุงรัก
ษาถนน
ทางเท้า 
ท่อ
ระบาย
น้ํา 
สะพาน 
ระบบ
ขนส่ง
ทางน้ํา
และท่า
เทียบ
เรือ 

ปรับปรุง 
ติดตั้ง
ระบบ
ไฟฟ้า
และ
ก่อสร้าง
ระบบ
ประปา
รวม 

จัดให้มี
และ
พัฒนา
สถานที่
เพื่อ 
สาธารณ 
ประโยชน์ 

ส่งเสริม
การ
อนุรักษ์
ฟื้นฟู 
และ
บริหาร
จัดการ
ทรัพยา 
กรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวด.
ล้อม 

ส่งเสริม
สนับ 
สนุน
การ
ป้อง 
การ 
และ
บรรเทา
ภัย 
พิบัติ 

ก่อ 
สร้าง
ปรับ 
ปรุง
และ 
บํารุง 
รักษา
ระบบ
ระบาย 
น้ํา 

ส่ง 
เสริม 
สนับ 
สนุน 
วิสา 
หกิจ 
ชุมชน 
และ 
โครง 
การ 
ตาม 
แนวพระ 
ราช 
ดําริ 

สนับ 
สนุน
ให้มี 
ตลาด
กลาง
จํา 
หน่าย
สินค้า
และ
ส่ง 
เสริม
การ 
ค้า 
การ
ลงทุน 
ใน
ท้อง 
 
 

ส่งเสริ
มสนับ 
สนุน 
การ
พัฒนา
องค์
ความรู้
ด้าน
การ
จัดการ
และ
การ 
ตลาด 

ส่งเสริม
สนับ 
สนุน
กิจกรรม
ด้านกีฬา
นันทนา 
การให้ 
กับ 
ประชา 
ชนทุก
ระดับ 
และ
พัฒนา
ทักษะ 
กีฬาสู่
ความ
เป็นเลิศ 

ส่ง 
เสริม
สนับ 
สนุนการ
ก่อ 
สร้าง
และ 
ปรับ 
ปรุง
สนาม
กีฬา
สถานที่
นันทนา 
การ 

ก่อสร้าง
ปรับปรุง
สถานที่
เป็น
แหล่ง
เรียนรู้
แหล่ง
ท่อง 
เที่ยว
ของ
ประชา 
ชน 

ปรับปรุง
พัฒนา
สถานที่
ท่อง 
เที่ยว 
เชิง
อนุรักษ์
แหล่ง
โบราณ 
สถาน
โบราณ 
วัตถุ 

พัฒนาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

พัฒนาเศรษฐกิจและ
เอาชนะความยากจนตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

พัฒนากีฬาสู่ความเป็น
เลิศและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

พัฒนาส่งเสริมการรักษา
ความมั่นคงและเสริมสร้าง
สันติสุข 

พัฒนาส่งเสริมและ
สนับสนุนบุคลากรสู่
ประชาคมอาเซียน 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ให้ได้มาตรฐาน 

ดําเนิน.การ
เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากรใน
องค์กร 

ประชาชนได้รับ
บริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว
และ 
มีคุณภาพ 

ประชาชนมี
จิตสํานึกและ
ตระหนักในระบบ
ประชาธิปไตย 

สร้างเครือข่าย
คมนาคม 
ให้เชื่อมโยง 
ระหว่างกัน 

ประชาชนตระหนัก 
ในการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าและ 
รักษาสิ่งแวดล้อมให้
สมดุล 

ประชาชนทุกกลุ่ม
ทุกวัยให้ความสนใจ
ต้องการออกกําลัง
กายและการเล่น
กีฬาเพื่อรักษา
สุขภาพ 

พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเดิม 
และวางแผน 
พัฒนาแหล่ง 
ท่องเที่ยวใหม่ 

หน่วยงานพัฒนาส่วน
ราชการและองค์กรอื่นๆที่
มีหน้าที่ในการดูแลรักษา
ความสงบเรียบร้อย
ภายในจังหวัดได้รับการ
สนับสนุนในทุกด้านอย่าง
ทั่วถึง 
 

ประชาชนได้รับ
ความรู้และมี
ความเข้าใจการ
เข้าสู่อาเซียน 

พัฒนาการกีฬาสูค่วามเป็นเลิศ
และส่งเสริมการท่องเทีย่ว 

ส่งเสริมการรักษาความมั่นคง
และเสรมิสรา้งสันติสุข 

สนับสนุนการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

ส่งเสริม
ประชา
สัมพันธ์
การท่อง
เที่ยว
เชิง
อนุรักษ์
โดยให้
ชุมชนมี
ส่วน
ร่วมใน
การท่อง
เที่ยว 

ส่งเสริม
สนับ 
สนุน
กิจกรรม
ด้านการ
รักษา
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน
ของ
ประชา 
ชน 

ส่ง 
เสริม 
สนับ 
สนุน
และจัด
ให้มี
ระบบ
รักษา
ความ
สงบ
เรียบร้อ
ยให้
เกิดขึ้น
ภายใน
จังหวัด 

การ
ส่งเสริม
ความ
สามัคคี
อันดีต่อ
กัน
เพื่อให้
เกิด
ความ
เข้าใจ
ของคน
ในชาติ 

ส่งเสริม
สนับ 
สนุน
พัฒนา
ศักยภาพ
บุคคล
ประชาชน
ด้านการ
ให้ความรู้
เกี่ยวกับ
ประชาคม
อาเซียน 

การ
ประชา 
สัมพันธ์ 
เกี่ยว 
กับ 
ประชา
คม 
อาเซียน 

ส่งเสริม 
สนับ 
สนุน 
ความ
เข้มแข็ง
องค์กร/
ชุมชน 
โดย
วิธีการ 
สหกรณ์
เป็น
แนว 
ทาง 
การดํา 
เนิน
งาน 
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3.4ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

ของ อปท. ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

อปท. 

แนวทางการ
พัฒนา 

ผลผลิต/
โครงการ 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง 

ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ เป้าหมายยุทธศาสตร์ เป้าหมายยุทธศาสตร์ เป้าหมายยุทธศาสตร์ 

แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง 

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 

แบบ ยท.01 
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บทท่ี  4 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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บทที่  4 
รายละเอียดยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

 

 

1. เป้าประสงค ์
 - จัดการศึกษาทุกระดับให้มีคณุภาพสอดคล้องตามความต้องการของชุมชนและสถานศึกษา 
 - ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตนถูกต้องตามหลักศาสนา 
 - ประชาชนทุกระดับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 

2. ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค ์: ร้อยละความพึงพอใจของโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนทางด้าน 
   การศึกษาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
   ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการอบรม สัมมนาด้านศาสนา 
   และการแก้ปัญหาสังคม 
 

3. กลยุทธ์และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัด 
     การศึกษา สถานศึกษาในสังกัดให้ได้ 
     มาตรฐานและเป็นไปตามความต้องการ 
     ของท้องถิ่น 

ร้อยละความพึงพอใจของสถานศึกษาในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุก 
ประเภทและทกุระดับให้ได้มาตรฐาน 
              สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

ร้อยละความพึงพอใจของสถานศึกษาในจังหวัดปัตตานี 

กลยุทธ์ที่ 3ส่งเสริม ทํานุบํารุงศาสนา ศาสนสถาน  
               อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม 
               ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
               ทอ้งถิ่น 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้าน
ศาสนา อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม  สนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งใน 
              ชุมชนและสถาบันครอบครัว 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
สร้างความเข้มแข็งในชุมชนและสถาบันครอบครัว 

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
              เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาส 

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม  สนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ  
              การป้องกัน และการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
การควบคุมโรคติดต่อการป้องกัน และการแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

กลยุทธ์ที่ 7การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงาน
ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคณุภาพ 

แบบ ยท.03
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
กลยุทธ์ที่ 8ปรบัปรุง จัดหาปัจจัยเคร่ืองมือและการ 
               พัฒนาอาคารสถานที่ตลอดจน 
               สภาพแวดล้อมภายในสถานทีป่ฏิบัติงาน 

ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด, กองคลัง, กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, กองแผนและงบประมาณ, กองช่าง, หน่วยตรวจสอบภายใน, โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี, โรงเรียน
บ้านเขาตูม 
 

5. ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความมั่นคงในการดํารงชีวิตของประชาชน สังคม และสร้างความ 
เช่ือมั่นที่มีต่อรัฐ 
 
 

 

1. เป้าประสงค ์
 โครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ได้รับการพัฒนาและได้มาตรฐาน 
 

2. ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค ์: ร้อยความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับความสะดวกจากการพัฒนาระบบโครงสร้าง 
         พ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
     

3. กลยุทธ์และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์

กลยุทธ์ที่ 1 ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุงและบํารุงรักษา 
              ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ํา สะพาน ระบบ 
              การขนส่งทางนํ้าและท่าเทียบเรอื  

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงาน
การก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน ทาง
เท้า ท่อระบายนํ้า สะพาน ระบบการขนส่งทางนํ้าและท่า
เทียบเรือ 

กลยุทธ์ที่ 2ปรบัปรุง ติดต้ังระบบไฟฟ้าและก่อสร้าง 
              ระบบประปารวม 

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงาน 
ปรับปรุง ติดต้ังระบบไฟฟ้าและก่อสร้างระบบประปารวม 

กลยุทธ์ที่ 3จัดให้มีและพัฒนาสถานที่เพ่ือ 
สาธารณประโยชน์ 

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงาน 
ด้านการพัฒนาสถานที่เพ่ือสาธารณประโยชน์ 

 

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 กองช่าง 
 

5. ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ 4พัฒนาชุมชน และท้องถิ่นให้น่าอยู่ เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้ 
     แก่ชุมชน 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 



134 
 

  
 
1. เป้าประสงค ์
 ประชาชนตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล 
 

2. ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค ์: ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน เยาวชนที่มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์และ 
   รักษาสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน 
 

3. กลยุทธ์และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการ 
              ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 2ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและบรรเทา 
              ภัยพิบัติ 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
ด้านการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ 

กลยุทธ์ที่ 3ก่อสร้าง ปรับปรุง และบํารุงรักษาระบบ 
              ระบายนํ้า 

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงาน
การก่อสร้าง ปรับปรุง และบาํรุงรักษาระบบระบายนํ้า 

 

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด,กองช่าง, โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 
 

5. หน่วยงานสนับสนุน 
 กองแผนและงบประมาณ, กองคลัง, กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, กองกิจการสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด, หน่วยตรวจสอบภายใน,  
 

6. ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ 4พัฒนาชุมชน และท้องถิ่นให้น่าอยู่ เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้ 
     แก่ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
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1. เป้าประสงค ์
 เศรษฐกิจของจังหวัดปัตตานีขยายตัวอย่างต่อเน่ือง 
 

2. ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค ์: ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
   จังหวัดปัตตานีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
 

3. กลยุทธ์และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและ 
               โครงการตามแนวพระราชดําริ 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
ด้านการส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดําริ 

กลยุทธ์ที่ 2สนับสนุนให้มีตลาดกลางจําหน่ายสินค้าและ 
               สง่เสริมการค้า การลงทุนในทอ้งถิ่น 

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงาน 
ด้านการสนับสนุนให้มีตลาดกลางจําหน่ายสินค้าและ
ส่งเสริมการค้า การลงทุนในท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 3ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ 
               ด้านการจัดการและการตลาด 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการและการตลาด 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแขง็ขององค์กร/
ชุมชน โดยวิธีการสหกรณ์ เป็นแนวทางดําเนินการ 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
ส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็งขององค์กร/ชุมชน โดย
วิธีการสหกรณ์ 

 

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 กองแผนและงบประมาณ, กองช่าง, กองคลัง,  
 

5. หน่วยงานสนับสนุน 
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด, กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม,กองกิจการสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด, หน่วยตรวจสอบภายใน  
 

6. ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ 2สร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลและ 
     สินค้าแปรรูปจากการเกษตร 
 
 
 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4พัฒนาเศรษฐกิจและเอาความยากจน 
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1. เป้าประสงค ์
 - ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยให้ความสนใจต้องการออกกําลังกาย  และเลน่กีฬาเพ่ือรักษาสุขภาพ 
 - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิม และวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวใหม่ 
 

2. ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค ์: ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมแข่งขันกีฬาและออกกําลังกาย 
   เพ่ือรักษาสุขภาพ และการทอ่งเที่ยวขององค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี  
  
    

3. กลยุทธ์และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา  
     นันทนาการให้กับประชาชนทุกระดับและ 
     พัฒนาทักษะกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้าน
การกีฬา 

กลยุทธ์ที่ 2ส่งเสริม สนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุง 
     สนามกีฬาสถานที่นันทนาการ 

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงาน 
ด้านการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา 

กลยุทธ์ที่ 3ก่อสร้าง ปรับปรุงสถานที่เป็นแหล่งเรียนรู้ 
     แหล่งท่องเที่ยวของประชาชน 

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงาน 
ด้านการปรับปรุงสถานที่เป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ที่ 4 ปรับปรุง พัฒนาสถานที่ท่องเทีย่วเชิง 
     อนุรักษ์ แหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ 

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงาน 
ด้านการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และ แหล่ง
โบราณสถาน โบราณวัตถุ 

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิง 
 อนุรักษ์ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ 
 ท่องเที่ยว 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้าน 
การประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 

 

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด, กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, กองคลงั, กองช่าง, โรงเรียน
บ้านตะบิงตีงี, โรงเรียนบ้านเขาตูม 
 

5. หน่วยงานสนับสนุน 
 กองแผนและงบประมาณ, กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด, หน่วยตรวจสอบภายใน  
 

6. ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ 4พัฒนาชุมชน และท้องถิ่นให้น่าอยู่ เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้ 
     แก่ชุมชน 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5พัฒนาการกีฬาสูค่วามเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
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1. เป้าประสงค ์
 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

2. ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค ์: ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยใน 
   ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

3. กลยุทธ์และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษา 
     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ 
     ประชาชน 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้าน
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ 

กลยุทธ์ที่ 2ส่งเสริม สนับสนุนและจัดใหม้ีระบบรักษา 
     ความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นภายในจังหวัด 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้าน
การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัด 

กลยุทธ์ที่ 3การเสริมสร้างความสามัคคีอันดีต่อกัน 
     เพ่ือให้เกิดความเข้าใจของคนในชาติ 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้าน
การเสริมสร้างความสามัคคีอันดีต่อกัน 

 

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด, กองช่าง กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด, กองคลัง 
 

5. หน่วยงานสนับสนุน 
 กองแผนและงบประมาณ,กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

6. ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความมั่นคงในการดํารงชีวิตของประชาชน สังคม และสร้างความ 
เช่ือมั่นที่มีต่อรัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6ส่งเสริมการรักษาความม่ันคงและเสริมสรา้งสนัติสุข 
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1. เป้าประสงค ์
 ประชาชนได้รับความรู้และมคีวามเข้าใจการเข้าสู่อาเซียน 
 

2. ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค ์: ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี มีความรู้เก่ียวกับการเข้าสู่ 
   อาเซียน  

 

3. กลยุทธ์และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
     ประชาชน ด้านการให้ความรู้เก่ียวกับ 
     ประชาคมอาเซียน 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
ด้านการให้ความรู้เก่ียวกับประชาคมอาเซียน 

กลยุทธ์ที่ 2การประชาสัมพันธ์เก่ียวกับประชาคม 
     อาเซียน 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
ด้านการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับประชาคมอาเซียน 

 

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด, กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, กองแผนและงบประมาณ,  
กองคลัง 
 

5. หน่วยงานสนับสนุน 
 กองช่าง, กองกิจการสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัด, หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

6. ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาชุมชน และทอ้งถิ่นให้น่าอยู่ เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้ 
     แก่ชุมชน 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7ส่งเสริม สนับสนนุการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 



รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตาน ี
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าหมายจาก 
พันธกิจ/จุดมุ่งหมาย

เพื่อการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนา 

(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ์ 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยสนับสนุน 
59 60 61 62 63 

สร้างความมั่นคง
ในการดํารงชีวิต
ของประชาชน 
สังคม และสร้าง
ความเชื่อมั่นที่มี      
ต่อรัฐ 

พัฒนาคน
และสังคมให้
มีคุณภาพ 

พัฒนา
การศึกษา
และสังคมให้
มีคุณภาพ 

1. จัดการศึกษาทุก
ระดับให้มีคุณภาพ
สอดคล้องตามความ
ต้องการของชุมชน
และสถานศึกษา 
 

1.ร้อยละความพึงพอใจ
ของโรงเรียนในสังกัดที่
ได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุนทางด้าน
การศึกษาจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี      

62 64 66 68 70 1 .ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา 
สถานศึกษาในสังกัด
ให้ได้มาตรฐานและ
เป็นไปตามความ
ต้องการ ของท้องถิ่น 

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
สถานศึกษาใน
สังกัดองค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 2 -โครงการเข้าร่วม
โครงการมหกรรมการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น
ประจําปี  
-โครงการมหกรรมทาง
วิชาการของหน่วยงาน
ของรัฐ 
-โครงการสัมมนา
วิชาการของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียน 
ถ่ายโอนระดับภาคใต้ 

กองการศึกษาฯ -กองคลัง 
-กองแผนฯ 
-สํานักปลัดฯ 
-กองกิจการสภาฯ 
 

2. ส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษาทุก 
ประเภทและทุก
ระดับให้ได้มาตรฐาน 
สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น 

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
สถานศึกษาใน
สังกัดองค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี 

 -โครงการสนับสนุนสื่อ
การเรียนการสอนในทุก
ระดับให้ดับโรงเรียนใน
พื้นที่จังหวัดปัตตานี 
-โครงการจัดซื้อสื่อและ
หนังสือสื่อวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นของ สพฐ.ปน 
1-3 

-สํานักปลัดฯ 
-กองแผน 

-กองคลัง 
-กองการศึกษาฯ 
-กองกิจการสภาฯ 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าหมายจาก 
พันธกิจ/จุดมุ่งหมาย

เพื่อการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนา 

(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ์ 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 
59 60 61 62 63 

   2. ประชาชนมี
คุณธรรมจริยธรรม
ปฏิบัติตนถูกต้องตาม
หลักศาสนา 
 

2. ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมการ
อบรม สัมมนาด้าน
ศาสนาและการ
แก้ปัญหาสังคม 

62 64 66 68 70 3. ส่งเสริม ทํานุ
บํารุงศาสนา 
ศาสนสถาน 
อนุรักษ์และสืบ
สานขนบธรรม 
เนียมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม
ด้านศาสนา 
อนุรักษ์และ 
สืบสาน 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ร้อยละ 2 -โครงการอบรม
ครูผู้สอนการอ่าน 
อัลกุรอานตามแนว 
กีรออาต ี
-โครงการจัดงาน
ประเพณีชักพระและ
งานมหกรรมสินค้า
ชุมชน “หนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์” อ.โคกโพธิ์ 
-โครงการเมาลิด 
-โครงการประกวดการ
อ่านอัลกุรอานประจําปี 

สํานักปลัดฯ -กองคลัง 
-กองแผนฯ 
-กองการศึกษาฯ 
-กองกิจการสภาฯ 

3. ประชาชนทุก
ระดับมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

3. ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมด้าน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

62 64 66 68 70 4. ส่งเสริม 
สนับสนุนให้เกิด
ความเข้มแข็งใน 
ชุมชนและสถาบัน
ครอบครัว 

ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม
สร้างความเข้มแข็ง
ในชุมชนและ
สถาบันครอบครัว 

ร้อยละ 2 -โครงการครอบครัว
ผาสุก 
-โครงการศึกษาดูงาน
สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผู้นําศาสนา 
เยาวชน และผู้สูงอาย ุ
-โครงการพัฒนา
ครอบครัวสัมพันธ์ 

สํานักปลัดฯ -กองคลัง 
-กองแผนฯ 
-กองการศึกษาฯ 
-กองกิจการสภาฯ 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าหมายจาก 
พันธกิจ/จุดมุ่งหมาย

เพื่อการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนา 

(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ์ 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 
59 60 61 62 63 

          5. ส่งเสริม 
สนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  เด็ก เยาวชน 
สตรี ผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาส 

ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม 
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก เยาวชน 
สตรี ผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาส 

 -โครงการคุ้มครองเด็ก 
เยาวชนและสตรี 
-โครงการอบรมสัมมนา
เสริมสร้างศักยภาพผูน้ํา
เยาวชนจังหวัดปัตตานี 
-โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการ
ปฏิบัติธรรมของ
ผู้สูงอาย ุ

สํานักปลัดฯ 
 

-กองคลัง 
-กองแผนฯ 
-กองการศึกษาฯ 
-กองกิจการสภาฯ 
 

6. ส่งเสริม 
สนับสนุนการ
ควบคุมโรคติดต่อ
การป้องกัน และ
การแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม 
การควบคุม
โรคติดต่อการ
ป้องกัน และการ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

 -โครงการส่งเสริมและ
ดําเนินงานการป้องกนั
โรคระบาดในพื้นที่
จังหวัดปัตตานี 
-โครงการพัฒนา อปท. 
ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส์ 
-โครงการจัดซื้อชุด
ตรวจสารสิ่งเสพติด
ให้กับหน่วยงานของรัฐ
ในเขตพื้นที่จังหวัด
ปัตตานี 

สํานักปลัดฯ 
 

-กองคลัง 
-กองแผนฯ 
-กองการศึกษาฯ 
-กองกิจการสภาฯ 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าหมายจาก 
พันธกิจ/จุดมุ่งหมาย

เพื่อการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนา 

(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ์ 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย 
สนับสนุน 59 60 61 62 63 

          7. การบริหาร
จัดการบ้านเมือง 
ที่ดี 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนต่อผล
การดําเนินงานใน
ภาพรวมของ
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
ปัตตานี 

 -โครงการอบรมสัมมนา
ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี 
-โครงการจัดอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้นํา
ท้องที่และผู้นําท้องถิ่น
ในพื้นจังหวัดปัตตานี 

สํานักปลัดฯ -กองคลัง 
-กองแผนฯ 
-กองการศึกษาฯ 
 

8. ปรับปรุง จัดหา
ปัจจัยเครื่องมือ
และการพัฒนา
อาคารสถานที่
ตลอดจน 
สภาพแวดล้อม
ภายในสถานที่
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละความพึง
พอใจของบุคลากร
ในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี 

 -โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบตั้ง
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ 
-โครงการซ่อมแซม
บ้านพักข้าราชการและ
ลูกจ้าง 
-โครงการปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูล/
เว็บไซต์/อินเตอร์เน็ต
ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี 

สํานักปลัด -กองคลัง 
-กองแผนฯ 
-กองการศึกษาฯ 
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าหมายจาก 
พันธกิจ/จุดมุ่งหมาย

เพื่อการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์/จุดมุ่งหมาย

เพื่อการพัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ์ 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 59 60 61 62 63 

พัฒนาชุมชน และ
ท้องถิ่นให้น่าอยู่ 
เป็นแหล่งสร้าง
งาน สร้างรายได้ 
แก่ชุมชน 

พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานให้ได้
มาตรฐาน 

พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานให้ได้
มาตรฐาน 

โครงสร้างพื้นฐาน  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  ได้รับ
การพัฒนาและได้
มาตรฐาน 
 

ร้อยความพึงพอใจของ
ประชาชนที่ได้รับความ
สะดวกจากการพัฒนา
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี 

62 64 66 68 70 1. ก่อสร้าง 
บุกเบิก ปรับปรุง
และบํารุงรักษา
ถนนทางเท้า  
ท่อระบายน้ํา 
สะพาน ระบบการ
ขนส่งทางน้ําและ
ท่าเทียบเรือ 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนต่อผล
การดําเนินงานการ
ก่อสร้าง บุกเบิก 
ปรับปรุง และ
บํารุงรักษาถนน 
ทางเท้า ท่อระบาย
น้ํา สะพาน ระบบ
การขนส่งทางน้ํา
และท่าเทียบเรือ 

ร้อยละ 2 -โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก/
ลาดยาง 
-โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมบํารุงทาง 
-โครงการปรับปรุงซ่อม
บํารุงถนนลาดยาง 

กองช่าง กองคลัง 

2.ปรับปรุง ติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าและ
ก่อสร้างระบบ
ประปารวม 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนต่อผล
การดําเนินงาน 
ปรับปรุง ติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าและ
ก่อสร้างระบบ
ประปารวม 

 -โครงการติดตั้งไฟฟ้าสอ่ง
สว่างถนน 
-โครงการเจาะบ่อบาดาล/
ระบบประปา 
-โครงการขยายเขตไฟฟา้
ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี 
 

กองช่าง กองคลัง 

3. จัดให้มีและ
พัฒนาสถานทีเ่พือ่
สาธารณประโยชน์ 

ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ต่อผลการดําเนินงาน 
ด้านการพัฒนา
สถานที่เพื่อ
สาธารณประโยชน์ 

 -โครงการจัดทําผังรวม
สนามกีฬากลาง อบจ.ปน 
-โครงการปรับปรุงตลาด 
เทศวิวฒัน์ 
-โครงการก่อสร้างทีพ่ัก
อาศยั 12 ยูนิตเพือ่รองรับ
การขยายพื้นที่ศาลากลาง
จังหวัดปัตตานี 

กองช่าง กองคลัง 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าหมายจาก 
พันธกิจ/จุดมุ่งหมาย

เพื่อการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนา 

(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ์ 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 59 60 61 62 63 

พัฒนาชุมชน และ
ท้องถิ่นให้น่าอยู่ 
เป็นแหล่งสรา้งงาน 
สร้างรายได้แก่
ชุมชน 

จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม
อย่างยั่งยืน 

การจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม
อย่างยั่งยืน 

ประชาชนตระหนักใน
การใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มคา่และรักษา
สิ่งแวดลอ้มให้สมดุล 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชน  เยาวชนทีม่ี
ความรู้ความเข้าใจในการ
อนุรักษ์และรักษา
สิ่งแวดลอ้มแบบยั่งยืน 

62 64 66 68 70 1. ส่งเสรมิการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟูและ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอ้ม 

ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้ารว่ม
โครงการ/กิจกรรม
อนุรักษ์ ฟื้นฟูและ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอ้ม 

ร้อยละ 2 -โครงการจัดงาน”ท้องถิ่น
ไทย ร่วมใจภักดิ์ รักษ์
พื้นที่สเีขียว” 
-โครงการฝึกอบรม
นักเรียนเกี่ยวกับการฟื้นฟู
และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
-โครงการซ่อมบํารุงรักษา
ระบบบําบัดน้ําเสีย 

-สํานักปลัดฯ 
-กองช่าง 
 

-กองคลัง 
-กองแผน 
 
 

2. ส่งเสรมิ 
สนับสนุนการ
ป้องกันและบรรเทา
ภัยพิบัติ 

ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้ารว่ม
โครงการ/กิจกรรม 
ด้านการป้องกันและ
บรรเทาภยัพิบัติ 

 -โครงการจัดซื้อวสัดุใน
การช่วยเหลอืผู้ประสบ
สาธาณภยัและภัยพิบัติ
ต่างๆ 
-โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยแล้ง 
-โครงการหนึ่งตําบลหนึ่ง
ทีมกู้ภัย 

กองช่าง กองคลัง 

3.ก่อสร้างปรับปรุง
และบํารุงรักษา
ระบบระบายน้ํา 

ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ต่อผลการดําเนินงาน
การก่อสรา้ง 
ปรับปรุงและ
บํารุงรักษาระบบ
ระบายน้ํา 

 -โครงการก่อสร้าง (ต่อ
เติม) ผนังกั้นน้ําทะเล 
คสล.  
-โรงการก่อสรา้งศาลา
เรือประมงขนาดเล็ก (เรอื
กอและ) พร้อมขุดลอก
คลองธรรมชาติ 

กองช่าง กองคลัง 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าหมายจาก 
พันธกิจ/จุดมุ่งหมาย

เพื่อการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนา 

(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ์ 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 59 60 61 62 63 

สร้างมูลค่าเพิ่ม
และขยายช่องทาง
การตลาด
ผลิตภัณฑ์ฮาลาล
และสินค้าแปรรูป
จากการเกษตร 

พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของระบบ
เศรษฐกิจ
ชุมชนและ
แก้ไขปัญหา
ความยากจน 

พัฒนา
เศรษฐกิจและ
เอาชนะความ
ยากจน 

เศรษฐกิจของจังหวัด
ปัตตานีขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อผล
การดําเนินงานด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจจังหวัด
ปัตตานีขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี 

62 64 66 68 70 1. ส่งเสริม 
สนับสนุนวิสาหกิจ
ชุมชนและ
โครงการตามแนว
พระราชดําริ 

ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม 
ด้านการส่งเสริม
อาชีพตามแนว
พระราชดําริ 

ร้อยละ 2 -โครงการส่งเสริมสตรีมี
อาชีพกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรมุสลีมะ 
-โครงการส่งเสริมอาชพี
การเกษตรในพื้นที่
จังหวัดปัตตานี 
-โครงการพัฒนา
ขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ครัวเรือนเกษตรกรใน
พื้นที่จังหวัดปัตตานี 

กองแผนฯ -กองคลัง 
-สํานักปลัดฯ 
 
 

2. สนับสนุนให้มี
ตลาดกลาง
จําหน่ายสินค้าและ
ส่งเสริมการค้า 
การลงทุนใน
ท้องถิ่น 

ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ต่อผลการ
ดําเนินงาน 
ด้านการสนับสนุน
ให้มีตลาดกลาง
จําหน่ายสินค้าและ
ส่งเสริมการค้า การ
ลงทุนในท้องถิ่น 

 -โครงการพัฒนาศูนย์
จําหน่ายผลิตภัณฑ์
สินค้า OTOP จังหวัด
ปัตตานีที่จะได้รับถ่าย
โอนจากจังหวัดปัตตานี 
-โครงการก่อสร้างตลาด
กลางสินค้าเกษตร
จังหวัดปัตตานี 

กองช่าง กองคลัง 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าหมายจาก 
พันธกิจ/จุดมุ่งหมาย

เพื่อการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนา 

(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ์ 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วย
สนับสนุน 59 60 61 62 63 

          3. ส่งเสริม 
สนับสนุนการ
พัฒนาองค์ความรู้
ด้านการจัดการ
และการตลาด 

ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม 
การพัฒนาองค์
ความรู้ด้านการ
จัดการ  และ
การตลาด 

 -โครงการส่งเสริมอาชพี
วิสาหกิจชุมชน 
-โครงการทัศนศึกษา
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
พัฒนากลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร 

กองแผนฯ 
 

กองคลัง 

          4. ส่งเสริม 
สนับสนุน ความ
เข้มแข็งองค์กร/
ชุมชน โดยวิธีการ
สหกรณ์ เป็น
แนวทางการ
ดําเนินงาน 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ/
กิจกรรม 
ส่งเสริม 
สนับสนุนความ
เข้มแข็งของ
องค์กร/ชุมชน 
โดยวิธีการ
สหกรณ์ 

 -โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการ
ดําเนินงานของสหกรณ์
จังหวัดปัตตานี  

กองการศึกษาฯ กองคลัง 

พัฒนาชุมชน และ
ท้องถิ่นให้น่าอยู่ 
เป็นแหล่งสร้าง
งาน สร้างรายได้
แก่ชุมชน 

พัฒนาการ
กีฬาสู่ความ
เป็นเลิศและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

พัฒนาการ
กีฬาสู่ความ
เป็นเลิศและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

1. ประชาชนทุกกลุ่ม
ทุกวัยให้ความสนใจ
ต้องการออกกําลัง
กาย  และเล่นกีฬา
เพื่อรักษาสุขภาพ 
 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาและออกกําลังกาย
เพื่อรักษาสุขภาพ และ
การทอ่งเที่ยวของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี 

62 64 66 68 70 1. ส่งเสริม 
สนับสนุนกิจกรรม
ด้านกีฬา
นันทนาการให้กับ
ประชาชนทุก
ระดับและพัฒนา
ทักษะกีฬาสู่ความ
เป็นเลิศ 

ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม
ด้านการกีฬา 

ร้อยละ 2 -โครงการกีฬา อบจ.คัพ 
ภาคใต้ประจําปี 
-โครงการจัดหาอุปกรณ์
กีฬาสนับสนุนการออก
กําลังกายของประชาชน 
เยาวชนในพื้นที่จังหวัด
ปัตตานี 
-โครงการเข้าค่าย
นกักีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาท้องถิ่นภาคใต้ 

-สํานักปลัดฯ 
-กองการศึกษาฯ 

-กองคลัง 
-กองแผนฯ 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าหมายจาก 
พันธกิจ/จุดมุ่งหมาย

เพื่อการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนา 

(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ์ 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วย
สนับสนุน 59 60 61 62 63 

          2. ส่งเสริม 
สนับสนุนการ
ก่อสร้างและ
ปรับปรุงสนาม
กีฬาสถานที่
นันทนาการ 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนต่อผล
การดําเนินงาน 
ด้านการก่อสร้าง
และปรับปรุงสนาม
กีฬา 

 -โครงการปรับปรุง
สนามฝึกซ้อมฟุตบอล
กีฬาประเภทอื่นๆ 
บริเวณสนามกีฬากลาง 
อบจ.ปัตตานี 
-โครงการก่อสร้างสนาม
ฟุตซอลสั้นยาวพร้อม
อัฒจันทร์และรั้วรอบ
สนามกีฬากลาง  อบจ.
ปัตตานี 
-โครงการก่อสร้างสนาม
กีฬาประจําตําบลบ้าน
คอกวัว ต.ปล่องหอย อ.
กะพ้อ จ.ปัตตาน ี

กองช่าง กองคลัง 

2. พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเดิม และ
วางแผนพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาและออกกําลังกาย
เพื่อรักษาสุขภาพ และ
การท่องเที่ยวของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี 

62 64 66 68 70 3. ก่อสร้าง 
ปรับปรุงสถานที่
เป็นแหล่งเรียนรู้
แหล่งท่องเที่ยว
ของประชาชน 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนต่อผล
การดําเนินงาน 
ด้านการปรับปรุง
สถานที่เป็นแหล่ง
เรียนรู้ แหล่ง
ท่องเที่ยว 

รอ้ยละ 2 -โครงการก่อสร้างศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษา 
-โครงการพัฒนาหาด
ละเวง ต.ดอนทราย  
อ.ไม้แก่น 
-โครงการปรับปรุงศูนย์
ศิลปาชีพตําบลพิเทน 
ในพระราชดําริ 

-กองการศึกษาฯ 
-กองช่าง 

กองคลัง 
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ความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร์ 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าหมายจาก 
พันธกิจ/จุดมุ่งหมาย

เพื่อการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์/จุดมุ่งหมาย

เพื่อการพัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ์ 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย 
สนับสนุน 59 60 61 62 63 

          4. ปรับปรุง 
พัฒนาสถานที่
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ แหล่ง
โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนต่อผล
การดําเนินงาน 
ด้านการพัฒนา
สถานที่ท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ และ 
แหล่งโบราณสถาน  
โบราณวัตถุ 

 -โครงการสาํรวจและ
จัดทําผังเมอืงแหล่ง
ท่องเทีย่ว 
-โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิว 
แคปซีลทางเข้าแหล่ง
ท่องเทีย่ว 
-โครงการพฒันาแหล่ง
ท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ 

กองช่าง กองคลัง 

5. ส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ โดยให้
ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การท่องเที่ยว 

ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม
ด้านการ
ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ 

 -โครงการสนับสนุนการ
ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเทีย่วจังหวัดปัตตานี
ทางสือ่ทีวีและสิ่งพมิพ ์
-โครงการสนับสนุนการจัด
งานแข่งขันตกปลาสายบุรี 
จ.ปัตตานี 
-โครงการสมโภชศาลเจา้
จ้าวเฮงสอืปัตตานี 

-สํานักปลัดฯ 
-กองคลัง 
 

-กองการศึกษาฯ 
-กองแผนฯ 
 

สร้างความมั่นคง
ในการดํารงชีวิต
ของประชาชน 
สังคม และสร้าง
ความเชื่อมั่นที่มี
ต่อรัฐ 

ส่งเสริม
การรักษา
ความ
มั่นคงและ
เสริมสร้าง
สันติสุข 

ส่งเสริมการ
รักษาความ
มั่นคงและ
เสริมสร้างสันติ
สุข 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมด้านการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

62 64 66 68 70 1. ส่งเสริม 
สนับสนุนกิจกรรม
ด้านการรักษา
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม
ด้านการรักษา
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ร้อยละ 2 -โครงการประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้ชุมชนในการ
รักษาความปลอดภัยใน
ภาวะวิกฤติจาก
สถานการณ์ต่างๆ 
-โครงการอบรม
อาสาสมัครปกป้องสถาบัน 
(อสป.) 
-โครงการฝึกอบรม
ข้าราชการลูกจ้างและ
พนักงานจ้างของ อปจ.ปน 
ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

-สํานัดปลัดฯ 
-กองช่าง 

-กองคลัง 
-กองแผนฯ 
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ความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าหมายจาก 
พันธกิจ/จุดมุ่งหมาย

เพื่อการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์/จุดมุ่งหมาย

เพื่อการพัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ์ 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หน่วยสนับสนุน 
59 60 61 62 63 

          2. ส่งเสริม 
สนับสนุนและจัด
ให้มีระบบรักษา
ความสงบ
เรียบร้อยให้เกิดขึ้น
ภายในจังหวัด 

ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม
ด้านการจัดให้มี
ระบบรักษาความ
สงบเรียบร้อย
ภายในจังหวัด 

 -โครงการจ้างเหมาตีขีด
เส้นจราจร 
-โครงการจ้างเหมา
จัดทําป้ายจราจรถนน
ถ่ายโอน โดยติดตั้งป้าย
เตือน ป้ายจราจร ป้าย
หมู่บ้าน ป้ายบังคับ 
ป้ายหลักโค้ง 
-โครงการซ่อมแซม
ปรับปรุงหลักกันโค้ง 
หลักกิโลเมตร  
GUARD RAIL 
เครื่องหมายจราจร 
บนพื้นทางถ่ายโอน 

กองช่าง กองคลัง 

3. การเสริมสร้าง
ความสามัคคีอันดี
ต่อกันเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจของคน
ในชาติ 

ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม
ด้านการเสริมสร้าง
ความสามัคคีอันดี
ต่อกัน 

 -โครงการฝึกอบรมพลัง
มวลชนร่วมแก้ไขปัญหา
และพัฒนาจังหวัด
ชายแดนใต ้
-โครงการเสริมสร้าง
สังคมสันติสุข 
-โครงการสานสัมพันธ์ 
3 วัฒนธรรมไทยมุสลิม 
พุทธ จีน 

-กองคลัง 
-กองกิจการ 
 สภาฯ 

-สํานักปลัดฯ 
-กองการศึกษาฯ 
-กองแผนฯ 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าหมายจาก 
พันธกิจ/จุดมุ่งหมาย

เพื่อการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนา 

(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ์ 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กจิกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วย 
สนับสนุน 59 60 61 62 63 

พัฒนาชุมชน และ
ท้องถิ่นให้น่าอยู่ 
เป็นแหล่งสร้าง
งาน สร้างรายได้
แก่ชุมชน 

การบริหาร
จัดการที่ด ี

ส่งเสริม 
สนับสนุนการ
เข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน 

ประชาชนได้รับ
ความรู้และมีความ
เข้าใจการเข้าสู่
อาเซียน 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนในพื้นที่
จังหวัดปัตตานี มีความรู้
เกี่ยวกับการเข้าสู่
อาเซียน 

62 64 66 68 70 1. ส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ประชาชน ด้าน
การให้ความรู้
เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน 

ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม
ด้านการให้ความรู้
เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน 

ร้อยละ 2 -โครงการจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ์
ประชาคมอาเซียน 
-โครงการพัฒนา
ศักยภาพสื่อสาร
ภาษาอังกฤษของ
การศึกษาและครู
จังหวัดรองรับ
ประชาคมอาเซียน 
-โครงการเข้าค่าย
ภาษา มุ่งสู่อาเซียน
สําหรับเยาวชน 

-สํานักปลัดฯ 
-กองการศึกษาฯ 
 

-กองคลัง 
-กองแผนฯ 
-กองกิจการสภาฯ 
 

2. การ
ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน 

ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม 
ด้านการ
ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน 

 -โครงการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก  
“เปิดประตูสู่ประชาคม
อาเซียน” 

กองคลัง -สํานักปลัดฯ 
-กองแผนฯ 
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บทท่ี  5 
การติดตามและประเมินผล 

แผนยุทธศาสตร์ 
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บทที่  5 
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์

 

5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือทีก่ระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สดุที่  มท  

0810.2/ว 4830  ลงวันที่  22  พฤศจิกายน  2556  และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นหน้าที่
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548   

 

 5.2  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล  
การวัดคุณภาพแผนพัฒนาทอ้งถิ่น ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  15  วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้

แผนพัฒนาท้องถิ่น  และดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดไว้ตามนัยหนังสือข้างต้น และตามแบบแนวทางการ
พิจารณาคุณภาพแผนแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

5.3 กําหนดเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล  
5.3.1 การประเมินคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   
(พ.ศ. 2559 – 2563) 

 
ประเด็นการพจิารณา คะแนน คะแนนท่ีได้ 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 10  
2. การวิเคราะห์สภาวการณแ์ละศักยภาพ 25  
3. ยุทธศาสตรป์ระกอบด้วย  65  
3.1 วิสัยทัศน์ (5)  
3.2 พันธกิจ (5)  
3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ (10)  
3.4 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (5)  
3.5 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (15)  
3.6 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (15)  
3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (10)  

รวม (100)  
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โดยมปีระเดน็การพัฒนาตามรายละเอียดดังนี้  
 

 
 
 

ประเด็นการพจิารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปของ
อปท. 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
- ข้อมลูการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้างพ้ืนฐาน 
  สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติที่สําคัญ 
- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอ่ืนๆที่มีลักษณะคล้ายกัน 
- การสํารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาและ/หรือ 
  การใช้ข้อมลู จปฐ. 
- ม ีข้อมูลสรุปผลการดําเนินงานที่ผ่านมา (เพ่ือดูการดําเนินงานใน 
  แต่ละปีทีผ่่านมาว่ามีการดําเนินการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ 
  ของแผนพัฒนามากน้อยเพียงใด) 

10 
(3) 
 

(3) 
(2) 
 

(2) 

 

2. การวิเคราะห์ 
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข้อมูลที่สาํคญั ด้านเศรษฐกิจ สังคมและ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีการวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบขอ้มูลที่สาํคัญ เพื่อชี้ใหเ้หน็ศกัยภาพ ปัญหาและ 
ความต้องการ 
     *การวิเคราะห์ข้อมูลเพือ่การจัดทําแผนพัฒนาและ/หรือ จปฐ. 
     - ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ 
     - มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทยีบข้อมูลที่สําคญัของจังหวัดและ 
แสดงให้เห็นศกัยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา 
     *การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม 
     - ครอบคลมุการวิเคราะห์ข้อมูลทีส่ําคัญด้านสังคม เช่น กําลัง
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายา
เสพติด เป็นต้น 
     - มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูลที่สําคญัของ อปท.และ
แสดงให้เห็นศกัยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา 
     * การวิเคราะหข์้อมูลทรพัยากรฯ และสิ่งแวดล้อม  
     - ครอบคลมุการวิเคราะห์ข้อมูลทีส่ําคัญ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
     - มีการนําเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ของ อปท. 
     * SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของ อปท. 
     - การวิเคราะห์สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน 
     - มีการจําแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอกอย่างถูกต้อง 
 

25 
 
 
 
4 
(2) 
(2) 
 
5 
(3) 
 
 

(2) 
 
5 
(2) 
 

(3) 
 
5 
(3) 
(2) 
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ประเด็นการพจิารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

2.การวิเคราะห์ 
สภาวการณ์และศักยภาพ 
   (ต่อ) 

     * สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพืน้ที ่
     - มีการประมวลปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ โดย
ช้ีให้เห็นขนาดและความรุนแรงของปัญหาและความต้องการ 
     - มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพ้ืนที่หรือกลุ่มเป้าหมายที่
ชัดเจน 
     - การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้านเป็นส่วนประกอบในการจัดทํา
แผนพัฒนา 

6 
(2) 
 

(2) 
 

(2) 

 

3. ยุทธศาสตร ์
3.1 วิสัยทัศน์ 

     * มีลักษณะแสดงสถานภาพท่ี อปท.ต้องการจะเปน็หรือบรรลุถึงใน
อนาคตอย่างชดัเจน สอดคลอ้งกับโอกาสและศักยภาพท่ีเป็น
ลักษณะเฉพาะของ อปท. 
     - จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการจะเป็นสอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล 
     - มีความเป็นไปได้ ตามศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 

65 
5 
 

(3) 
(2) 

 

3.2 พันธกิจ       
     - แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็น เพ่ือนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
     - มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ 

5 
(3) 
(2) 

 

3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์      * มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทศัน์และเงื่อนไขเฉพาะของ
พื้นที ่
     - ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา 
     - ยุทธศาสตร์เช่ือมโยงสอดคล้องกันและตอบสนองปัญหาศักยภาพ
ของ อปท. 
     - มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 

10 
 

(4) 
(4) 
 

(2) 

 

3.4 เป้าประสงค์      * สอดคลอ้งกับประเด็นยุทธศาสตร ์
     - มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 
     - มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความต้องการที่จะบรรลุ
อะไรในช่วง 4 ปี 
 

5 
(3) 
(2) 

 

3.5 ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายของแต่ละ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมาย 
     * ตัวชี้วัด 
     - มีความชัดเจน สอดคลอ้งกับเป้าประสงค์ และสะทอ้นผลลัพธ์ตาม
เป้าประสงค์ 
     - สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

15 
9 
(5) 
 

(4) 
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ประเด็นการพจิารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของ
แต่ละ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(ต่อ) 

     * ค่าเป้าหมาย 
     - แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี 
     - มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถท่ีทําได้ทั้งด้านปริมาณงาน 
งบประมาณ เทคนิค 

6 
(3) 
(3) 
 

 

3.6 กลยุทธ์ของแต่ละ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

     * มีการกําหนดกลยุทธข์องแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดรบั
และสนับสนนุการบรรลผุลตามเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของพ้ืนที ่
     - กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเช่ือมโยงสอดคล้องกันและมี
การบูรณาการกันในแต่ละยุทธศาสตร์และนาํไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์ 
และยุทธศาสตร์ 
     - มีการแสดงแนวทางการดําเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพ่ือนําไปสู่การ
กําหนดแผนงานโครงการ 

12 
 
 

(6) 
 
 

(6) 

 

3.7 บัญชีรายการ/ชุด
โครงการพัฒนา 

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย 
     * โครงการ/กิจกรรม 
     - มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ
โครงการฯ ก่อนบรรจุไว้ในแผน 
     - ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม 
     - การจัดลาํดับความของโครงการฯ/กิจกรรม 
     * โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจน และ
นําไปสู่ผลสําเร็จของเป้าประสงค ์
     - โครงการฯ มีสาระสอดสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่าง
ชัดเจน และนําไปสู่ผลสําเร็จของเป้าประสงค์ 
     - มโีครงการฯ ครบถ้วนทั้ง 3 ปี (ในภาพรวมของแผน) 
    

13 
8 
(3) 
 

(3) 
(2) 
5 
 

(3) 
 

(2) 
 

 

 รวมคะแนนที่ได ้ 100  
 

 
หมายเหตุ  1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินจากเอกสาร  รายงาน  แบบสอบถาม และ
สัมภาษณ์ผู้เก่ียวข้อง 
     2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถนําประเด็นการพิจารณาและรายละเอียด
หลักเกณฑ์ไปเป็นกรอบในการจัดทําแนวทาง วิธีการในการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจําปีได้ 

 
 
 

  
   

 



 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปตามประเด็นการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ขององค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี 

(พ.ศ.2559–2563) 
 

ประเด็นการพจิารณา คะแนน คะแนนท่ีได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 10 10 
2. การวิเคราะห์สภาวการณแ์ละศักยภาพ 25 20 
3. ยุทธศาสตรป์ระกอบด้วย  65 60 
3.1 วิสัยทัศน์ (5) 5 
3.2 พันธกิจ (5) 5 
3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ (10) 9 
3.4 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (5) 5 
3.5 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (15) 13 
3.6 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (12) 11 
3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (13) 12 

รวม (100) 90 
 
 

         
 


