สวนที่ ๑
บทนํา
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บทนํา
๑. ลักษณะของแผนพัฒนาสามป
“แผนพัฒนาสามป” หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาอันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสําหรั บ
ปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่อง และเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามป โดยมีการทบทวนเพื่อ
ปรับปรุงเปนประจําทุกป
ลักษณะของแผนพัฒนาสามป มีดังตอไปนี้
๑. มีความแนนอนของกิจกรรมที่จะดําเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเปนไปไดของโครงการ/กิจกรรม
รวมทั้งผลประโยชนสาธารณะที่จะไดรับจากโครงการ/กิจกรรม
๒. กิจกรรมที่อยูในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลาสามป ควรมีความพรอมในเรื่องรูปแบบและ
รายละเอียดทางเทคนิคพอสมควรเพื่อใหสามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนําไปใชในการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปไดตอไป
๓. เปนเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดําเนินการเปนหวงระยะเวลาสามป
๔. เปนเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับงบประมาณรายจาย ประจําป
โครงการที่บรรจุอยูในแผนพัฒนาสามป โดยเฉพาะในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลาสามปนั้น ควรมี
สภาพความพรอมอยางนอย ๒ ประการ คือ
- เปนเอกสารที่แสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
- เปนเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางพัฒนาที่ชัดเจนและมี
เอกลักษณเฉพาะเจาะจงที่ดําเนินการ
๒. วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
๑. เพื่อแสดงความสัมพันธเชื่อมโยงและสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและการจัดทํา
งบประมาณประจําป
๒. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในชวงสามปที่มีความสอดคลองและสามารถสนองตอบตอยุทธศาสตรการ
พัฒนาที่มีประสิทธิภาพ
๓. เปนการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตางๆ ใหอยูในลักษณะที่จะพรอมบรรจุในเอกสารงบประมาณประจําป
และนําไปปฏิบัติทันทีเมื่อไดรับงบประมาณ
๓. ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป
ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการจัดทําแผน
- หนวยงานที่รับผิดชอบการจัดทําแผน เขาพบผูบริหารทองถิ่นชี้แจง วัตถุประสงค ความสําคัญและ
ความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป เพื่อใหผูบริหารทราบถึงภารกิจที่จะตองดําเนินการตอไป และ
ดําเนินการเสนอโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามป หวงป พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑ ผานปลัดเทศบาลใหผูบริหาร
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ทองถิ่นอนุมัติ โครงการดังกลาวจะเปนการกําหนดทรัพยากรในการจัดทําแผนพัฒนาสามป และกําหนดปฏิทิน
การทํางานไวอยางชัดเจน
- หนวยงานรับผิดชอบแจงโครงการที่ไดรับอนุมัติใหผูเกี่ยวของทราบ ไดแก คณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น หนวยงานภายในขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและประชาคม
ขั้นตอนที่ ๒ การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตร การพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา พรอมทั้งขอมูลที่เกี่ยวของ ปญหาความตองการของทองถิ่น รวมทั้งสรุป
ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด/อําเภอ และนโยบายของผูบริหารทองถิ่น เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น
- คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น จัดการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น ประชาคม
ทองถิ่น และสวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อรวมกันพิจารณาโดยในการจัดทําแผนพัฒนาสามปในครั้งแรก ใหมี
เวทีประชุมรวมกัน คัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่สมควรนํามาใชเปนแนวทางในการ
จัดทําแผนพัฒนาสามป ครั้งตอไป (เมื่อครบรอบหนึ่งป) ใหมีเวทีประชุมรวมพิจารณาทบทวนดูวา ยุทธศาสตร
แนวทางการพัฒนาที่ไดคัดเลือก และโครงการ/กิจกรรม ที่กําหนดไว ยังมีความเหมาะสมหรือไม ซึ่งในปตอไป
สามารถคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่จะนํามาใชเปนกรอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป
รวมทั้งกําหนดโครงการ/กิจกรรมที่จะเพิ่มเติมหรือ ตัดทอนลงได
- เมื่อไดแนวทางการพัฒนาแลว เวทีการประชุมรวมพิจารณาวาจะมีโครงการ/กิจกรรมอะไรบางที่
ตองดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมาย ของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใชเปนกรอบในการ
พัฒนา
- โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณากําหนดอาจมีจํานวนมาก ดังนั้นจะตองดําเนินการดังตอไปนี้
๑. พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหวางยุทธศาสตร หรือระหวางแนวทางการพัฒนา
๒. จัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม เพื่อที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาสามปไดอยาง
เหมาะสมซึ่งเปนการจัดลําดับโครงการไวเพื่อ ทําแผนพัฒนาสามป ในชวงถัดไปดวย
๓. การพิจารณากําหนดกิจกรรม จะตองคํานึงถึงสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้
- งบประมาณรายรับ รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ทรัพยากรการบริหารอื่นๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ภาคีการพัฒนาที่สามารถเขารวมดําเนินการหรือมีภารกิจรับผิดชอบการดําเนินการ
เรื่องนั้นๆ เมื่อพิจารณาดานตางๆแลวจะตองแยกประเภทโครงการออกอยางนอย ๓
โครงการ คือ โครงการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการเอง โครงการที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอุดหนุนใหหนวยงานอื่นดําเนินการ และโครงการที่ขอรับการสนับสนุน
จากหนวยงานอื่น
ขั้นตอนที่ ๓ การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ดําเนินการสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลที่
จําเปนตอการจัดทําแผนพัฒนาสามป โดยการเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานทั่วไป และวิเคราะหวายุทธศาสตรการ
พัฒนา แนวทางการพัฒนาที่เลือก ตองการขอมูลประเภทใดเปนพิเศษ ตองการขอมูลจากหวงเวลาใด เก็บ
ขอมูลจากแหลงใด ซึ่งการเก็บขอมูลจะตองมีขอมูลทั้งภายในองคกรและขอมูลภายนอกเพื่อสามารถนํามามา
วิเคราะห SWOT (การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค) ได
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- การวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย ๔ กิจกรรมหลัก คือ
๑. การประเมินผลการพัฒนาที่ผานมา โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น สรุปผลการพัฒนาที่ผานมาและนําเสนอที่ประชุม ประกอบดวย คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
ประชาคมทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อประเมินผลการพัฒนาทองถิ่นในรอบปที่ผานมา
(ประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ)
๒. การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนาใหที่ประชุมตาม ขอ ๑ รวมกันคัดเลือกยุทธศาสตรการ
พัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ที่สอดคลองกับปญหา ความตองการของประชาคม
๓. การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา ที่ประชุมตามขอ ๑ จะตองรวมกันจัด
เรียงลําดับความสําคัญตามแนวทางพัฒนา
๔. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป ซึ่งควรจะวิเคราะหถึงความเปนไปได
ในทางปฏิบัติ โดยนําแนวทางการพัฒนามาทําวิเคราะหจุดแข็งจุดออน โอกาส และอุปสรรค
(SWOT Analysis) อีกครั้ง
ขั้นตอนที่ ๔ การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา
- ใหที่ประชุมรวมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนา มาจัดทําเปน
วัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาจากแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในชวงสามป นําวัตถุประสงคดังกลาวมาจัดทําเปน
วัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาในชวงสามป
ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทํารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา
- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นพิจารณา คัดเลือกโครงการที่สอดคลองกับแนว
ทางการพัฒนาในชวงสามป มาจัดทํารายละเอียดโครงการในดาน เปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ งบประมาณ
ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสําเร็จ โดยเนนรายละเอียดของกิจกรรมที่จะดําเนินการในปแรกของ
แผนพัฒนาสามป เพื่อใหสามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไดตอไป
ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป
- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางแผนพัฒนาสามป โดยมีเคาโครง
ประกอบดวย ๗ สวนดังนี้
สวนที่ ๑ บทนํา
สวนที่ ๒ สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานที่สําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สวนที่ ๓ ผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา
สวนที่ ๔ สรุปยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
สวนที่ ๕ ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป
สวนที่ ๖ บัญชีโครงการ/กิจกรรม
สวนที่ ๗ การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
- คณะกรรมการสนับสนุนจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จัดเวทีประชาคม ซึ่งประกอบดวยคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น ประชาคมทองถิ่นและหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเสนอรางแผนพัฒนาสามป และรับฟงความ
คิดเห็น ขอเสนอแนะ แลวนําไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปใหสมบูรณตอไป
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- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น นํารางแผนพัฒนาสามปที่ปรับปรุงแลวเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อพิจารณา
ขั้นตอนที่ ๗ การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป
- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางแผนพัฒนาสามปและคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาสามป
- ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติ ประกาศใชแผนพัฒนาสามป ทั้งนี้ใหดําเนินการแลวเสร็จภายใน
เดือนมิถุนายน
- เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกาศใชแผนพัฒนาสามป ใหผูบริหารทองถิ่นสงโครงการพัฒนา
ที่เกินศักยภาพของเทศบาลใหคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอ เพื่อดําเนินการตอไป
๔. ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
การจัดทําแผนพัฒนาสามป เปนเครื่องมือที่จะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดพิจารณาอยาง
รอบคอบ ใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตางๆที่อาจมีความเชื่อมโยงและสงผล ทั้งใน
เชิงสนับสนุน และเปนอุปสรรคตอกัน เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารของทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด
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สวนที่ ๒

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานที่สําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานที่สําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๑. สภาพทั่วไป
๑.๑ ลักษณะที่ตั้ง อาณาเขตและเขตการปกครอง
เทศบาลตําบลตนไทรไดยกฐานะจากสุขาภิบาลเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ อยูหางจาก ที่วาการ
อําเภอบาเจาะ ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร ประกอบดวยพื้นที่บางสวนของตําบลปะลุกาสาเมาะ ไดแก พื้นที่หมูที่ ๑
และหมูที่ ๖ มีทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๒ (สายปตตานี – นราธิวาส) พาดผาน นอกนั้นยังมีทางหลวงหมายเลข
๔๑๖๓ และ ๔๑๖๗ เชื่อมกับอําเภอไมแกน จังหวัดปตตานี และทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๔๑๖๘ เชื่อมกับทางหลวง
จังหวัดหมายเลข ๔๐๖๐ ไปยังอําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
อาณาเขตและอาณาเขตติดตอ เทศบาลตําบลตนไทร มีพื้นที่ ๑๑.๘๐ ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอดังนี้
ทิศเหนือ อาศัยเสนแบงเขตการปกครอง ไดแก เสนแบงเขตจังหวัดปตตานีกับจังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่ติดตอ
กับเขตอําเภอสายบุรี
ทิศตะวันออก อาศัยเสนแบงเขตการปกครอง ไดแก เสนแบงเขตจังหวัดปตตานี กับจังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่
ติดตอกับเขตองคการบริหารสวนตําบลทรายทอง อําเภอไมแกน จังหวัดปตตานี
ทิศใต อาศัยเสนตรงที่กําหนดขึ้นติดตอกับหมูที่ ๕ ตําบลปะลุกาสาเมาะ และหมูที่ ๒ ตําบลบาเระเหนือ มี
พื้นที่เขตปกครองติดตอเขตองคการบริหารสวนตําบลปะลุกาสาเมาะ และ องคการบริหารสวนตําบลบาเระเหนือ
ทิศตะวันตก อาศัยเสนขนานกับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๒ ปตตานี –นราธิวาส ติดตอกับหมูที่
๒ และหมูที่ ๗ ตําบลปะลุกาสาเมาะ มีพื้นที่เขตปกครองติดตอเขตองคการบริหารสวนตําบลปะลุกาสาเมาะ
๑.๒ ลักษณะชุมชนและการตั้งถิ่นฐาน
เทศบาลตําบลตนไทร มีลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบเชิงเขา มีลําคลองสาธารณะ ๒ สาย ไหลออกสูทะเลที่
อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส และอําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี สภาพพื้นที่ดินเปนดินเหนียว และดินรวน
ปนทรายเหมาะแกการเพาะปลูก แตพื้นที่ถนนทางเขาวัดเชิงเขาเปนที่ลุมน้ําขัง หากขาดการระบายน้ําที่ดี จะกอใหเกิด
สภาวะน้ําทวมไดงาย สภาพภูมิอากาศ มี ๒ ฤดู คือฤดูรอนกับฤดูฝน โดยเฉพาะในชวงเดือนสิงหาคม จะเริ่มมีฝนตก
มาก ติดตอกันไปถึงเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม ซึ่งจะมีฝนตกหนัก
การวางผังเมืองรวมชุมชนตนไทร มีพื้นที่ประมาณ ๑๑.๘๐ ตารางกิโลเมตร เปนพื้นที่ของเทศบาลตําบลตนไทร
ทั้งหมด รวมเขตสํารวจเพื่อการวางผังเมืองรวมชุมชนตนไทร ชุมชนสวนใหญตั้งถิ่นฐานอยูตอนกลางในเขตเทศบาล
เรียงรายเกาะกลุมอยูตามแนวถนนสายหลัก คือทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๒ และถนนสายสําคัญอื่นๆ ไดแกทาง
หลวงแผนดินหมายเลข ๔๑๖๓ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๑๖๗ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๑๖๘ และทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๔๐๖๐ โดยชุมชนจะมีลักษณะกระจุกตัวอยูในพื้นที่เขตเทศบาลตําบลตนไทร ซึ่งมีอาคารหลาย
ประเภทปะปนกัน เชน บริเวณที่พักอาศัย พาณิชยกรรม เปนตน สําหรับพื้นที่บางสวนอื่นๆ มีอาคารพักอาศัยกระจาย
อยูอยางเบาบางในพื้นที่เกษตรกรรมรอบๆ เขตเทศบาล ภายในชุมชนมีทางหลวงมีเสนทางคมนาคมที่สําคัญ คือทาง
หลวงแผนดินหมายเลข ๔๒ สายปตตานี-นราธิวาส สวนการตั้งบานเรือนของประชาชนสวนใหญจะตั้งบานเรือนอยูตาม
ถนนสายหลัก ตามทางหลวงแผนดินสายตางๆ กระจายตัวอยูทั่วไปในเขตเทศบาล
บริเวณที่เปนศูนยกลางของชุมชนในปจจุบัน คือ บริเวณยานการคาตั้งอยูศูนยกลางภายในเขตเทศบาลตําบล
ตนไทรซึ่งแหลงรวมของตลาดสด รานคา อาคารพาณิชย การประกอบกิจการคาขายในลักษณะใหบริการแกชุมชน
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เทานั้น สวนใหญไดแก รานจําหนายสินคาเบ็ดเตล็ด รานจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม ขายวัตถุดิบทางการเกษตร และ
ธุรกิจ-บริการอื่นๆ
การใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัย พบวา ตั้งปะปนกับบริเวณยานการคาในลักษณะที่เปนอาคารพัก
อาศัย อาคารพาณิชย อาคารหองแถว ตึกแถว เพื่อการอยูอาศัย ตามถนนสายหลัก และถนนซอยตางๆ ที่แยกออกจาก
ทางหลวงแผนดิน นอกจากนั้นพบวามีการกระจายตัวอยูอยางเบาบางในพื้นที่เกษตรกรรมรอบๆเขตเทศบาล
๒. ดานโครงสรางพื้นฐาน
๒.๑ การคมนาคมขนสงสายหลักในเขตเทศบาลตําบลตนไทร
ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง ไดแก
๑. ทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๔๒ ปตตานี – นราธิวาส
๒. ทางหลวงจังหวัด หมายเลข ๔๑๖๗ แยกทางหลวง หมายเลข ๔๒ ตนไทร – บรรจบทางหลวง
หมายเลข ๔๑๓๕ ปาไหม
๓. ทางหลวงจังหวัด หมายเลข ๔๑๖๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๒ ตนไทร – บรรจบทางหลวง
หมายเลข ๔๐๖๐ ตะโละดือรามัน
ถนนในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลตนไทร
เปนถนนสายสายยอยเมื่ออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาล และเพื่อเปน
เสนทางคมนาคมของประชาชนในเขตเทศบาลในการลําเลียง ผลิตผลทางการเกษตรออกสูตลาดตนไทรและ
แหลงปลายทางอื่นๆ
๒.๒ การไฟฟาในเขตเทศบาลตําบลตนไทร
ในเขตเทศบาลตําบลตนไทร มีจํานวนครัวเรือนที่มีไฟฟาใช จํานวน ๑,๑๘๕ ครัวเรือน คิดเปนรอยละ ๑๐๐
๒.๓ การประปา
เทศบาลตําบลตนไทรกําลังดําเนินกิจการประปาเปนของตนเอง
๒.๔ การสื่อสารและโทรคมนาคม
มีสํานักงานไปรษณียโทรเลขเอกชน จํานวน ๑ แหง
๒.๕ การจราจร
เทศบาลตําบลตนไทร มีเสนทางคมนาคมและระบบการจัดการจราจรที่สะดวกและปลอดภัย โดยมีเสนทาง
หลวงแผนดินที่ ๔๒ (ถนนเพชรเกษม สายปตตานี - นราธิวาส เปนถนนสายหลัก)
๒.๖ การใชที่ดิน
พื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่ประกอบการทางการเกษตร โดยอยูในเขตเทศบาลบริเวณรอบนอก มีการทําสวนผลไม
ทํานาและสวนยางพารา มีการใชพื้นที่ทางการเกษตรประมาณ ๔,๗๗๘ ไร
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๓. ดานเศรษฐกิจ
๓.๑ โครงสรางทางเศรษฐกิจ/รายไดประชากร ในเขตเทศบาลตําบลตนไทร
การประกอบอาชีพของประชากรมีรายไดตอหัวโดยเฉลี่ย ประมาณ ๕,๐๐๐ บาท/เดือน
๓.๒ การเกษตรกรรม
ลักษณะการประกอบอาชีพ ในเขตเทศบาลตําบลตนไทรสามารถแยกรายละเอียดดังนี้
- ทํานา มีพื้นที่ ๑,๔๐๑ ไร และครัวเรือนที่ประกอบอาชีพทํานา มีประมาณ ๔๓๒ ครัวเรือน ผลผลิต
โดยเฉลี่ยไรละ ๑๘ - ๒๑ ถัง
- ทําสวนยางพารา มีพื้นที่ ๑,๒๓๕ ไร และครัวเรือนที่ประกอบอาชีพสวนยางประมาณ ๒๓๖
ครัวเรือน ผลผลิตจากการทําสวนยางพาราโดยเฉลี่ย ๕ แผน/ไร
- การทําสวนผลไม มีพื้นที่ ๒,๑๔๒ ไร และครัวเรือนที่ประกอบอาชีพทําสวนผลไม ประมาณ
๒๐๑ ครัวเรือน ผลผลิตผลไมตอปตอครัวเรือนโดยเฉลี่ย ๓๕,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท
๓.๓ การอุตสาหกรรม
ลักษณะการประกอบการอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลตําบลตนไทรเปน ลักษณะอุตสาหกรรมในครัวเรือนขนาด
เล็กทั้งหมด นิยมใชแรงงานในครอบครัวเปนหลัก
๓.๔ การพาณิชยกรรม/การบริการ
๑) ประเภทธุรกิจรานอาหารและแผงลอย
๒) ประเภทธุรกิจรานขายของชํา
๓) ประเภทธุรกิจบริการ
๔) ประเภทธุรกิจรานซอมรถ
๕) ประเภทธุรกิจรานเสื้อผา
๖) ประเภทธุรกิจพาณิชยกรรมและการบริการ

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

๙
๒๕
๓
๑๒
๑๔
๓๕

ราน
ราน
ราน
ราน
ราน
ราน

๓.๕ การทองเที่ยว
เทศบาลตําบลตนไทร เปนเสนทางผานไปยังแหลงทองเที่ยว ไดแก วัดเชิงเขา ตําบลปะลุกาสา-เมาะ และน้ําตก
ปาโจ ตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
๓.๖ การปศุสัตว
การประกอบการปศุสัตวในเขตเทศบาลตําบลตนไทร เปนการเลี้ยงสัตวเพื่อยังชีวิตเปนสวนใหญ เชน โค
กระบือ ไก เปด เปนตน
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๔. ดานสังคม
๔.๑ จํานวนประชากร
เทศบาลตําบลตนไทร มีประชากรทั้งสิ้น ๔,๖๖๔ คน แยกเปนหญิง ๒,๔๒๙ คน ชาย ๒,๒๓๕ คน มีจํานวน
ครัวเรือน ๑,๑๘๕ ครัวเรือน (สํารวจเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘)
๔.๒ การศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
๑) ประชาชนในเขตเทศบาลสวนใหญมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.๓) ประมาณ ๕๘%
๒) จํานวนสถาบันการศึกษา ในเขตเทศบาลตําบลตนไทร
- โรงเรียนในสังกัด สพฐ.
จํานวน ๒ แหง
- โรงเรียนในสังกัด สช. จํานวน
๑ แหง
- มัสยิด
จํานวน ๖ แหง
- บาลาเซาะ จํานวน ๗
แหง
- ศูนยการเรียนรูกีรออาตี จํานวน
๑ แหง
๓) ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สําคัญ ไดแก วันฮารีรายอ วันเมาลิด และการจัดพิธีเขาสุนัตหมู เปนตน
๔.๓ การสาธารณสุข
ในเขตเทศบาลตําบลตนไทร มีสถานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย ดังนี้
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ จํานวน ๑ แหง
- รานขายยา
จํานวน ๔ แหง
- นายแพทย
จํานวน ๑ นาย
- เจาหนาที่สาธารณสุข
จํานวน ๕ นาย
๔.๔ การสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคม
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลตนไทรสามารถขอรับบริการดานสังคมสงเคราะห อาทิเชน บัตรประกันสังคม
หรือ ๓๐ บาทรักษาทุกโรคไดที่สาธารณสุขอําเภอหรือสถานีอนามัยปะลุกาสาเมาะ สวนสวัสดิการสังคมอื่นๆ เชน เบี้ย
ยังชีพสําหรับผูสูงอายุ ผูพิการและผูปวยโรคเอดสนั้นสามารถติดตอไดที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลตนไทร
๔.๕ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนถือวาเปนเรื่องสําคัญ ในการดํารงชีวิตและการประกอบ
อาชีพของประชาชน เทศบาลตําบลตนไทรก็ไดรับผลกระทบเรื่องการกอความไมสงบเรียบรอยในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต เทศบาลตําบลตนไทรจึงไดขอความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของรวมทั้งไดมีการเพิ่มจํานวนอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ไดมีการฝกอบรมอยางสม่ําเสมอ สวนอาชญากรรมอื่น ๆนั้นถือวามีนอยมาก เมื่อเทียบกับ
จังหวัดอื่นๆ หนวยงานที่ทีหนาที่รับผิดชอบในดานการรักษาความปลอดภัยในเขตเทศบาลตําบลตนไทร คือ สถานี
ตํารวจภูธรตําบลปะลุกาสาเมาะ
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๕. ดานการเมือง – การบริหาร
๕.๑ โครงสรางและอํานาจหนาที่ในการบริหารงานของเทศบาลตําบลตนไทร
โครงสรางการบริหาร (องคกร) ประกอบดวย
๑) สภาเทศบาล ประกอบดวย ๑) ประธานสภาเทศบาล ๒) รองประธานสภาเทศบาล ๓) สมาชิกสภา
เทศบาล และ ๔) เลขานุการสภาเทศบาล มีหนาที่ดานนิติบัญญัติ ตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนดและควบคุมตรวจสอบ
การบริหารงานของคณะผูบริหาร
๒) คณะผูบริหาร ประกอบดวย ๑) นายกเทศมนตรี ๒)รองนายกเทศมนตรี ๓)เลขานุการนายกเทศมนตรี
และ ๔) ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีซึ่ง ทําหนาที่ทางดานบริหาร กําหนดนโยบายในการบริหารงานในทองที่ของเทศบาล
ตามที่ไดรับอนุมัติหรือเห็นชอบจากสภาเทศบาล และตามระเบียบกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เทศบาลตําบลตนไทรมีการ
แบงสวนราชการภายในออกเปน ๖ หนวยงาน ดังนี้

หนวยงาน
๑. สํานักปลัดเทศบาล
๒. กองคลัง
๓. กองชาง
๔. กองสาธารณสุข
๕. กองการศึกษา
๖. กองสวัสดิการสังคม
รวม

ตารางแสดงจํานวนบุคลากรของเทศบาล
จํานวนพนักงานตามระดับ
ลูกจางประจํา พนักงานจาง
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘
- - ๑ - ๑ ๑ ๑ ๑
๑
๘
- - - - ๑ ๑ ๑ ๑
- - - - - ๑ ๑ ๕
- - - - ๑ - ๑ ๖
- - - - ๑ - ๑ ๖
- ๑ - - - ๑ ๑ - ๑ ๑ - ๔ ๔ ๖ ๑
๑
๒๖

รวม
๑๔
๔
๗
๘
๘
๓
๔๔

เทศบาลตําบลตนไทร มีอํานาจหนาที่โดยสรุป ดังนี้
- การตราเทศบัญญัติ
- การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
- สนับสนุนใหความรวมมือกับสวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่ นๆ
- รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน
- ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้ง
การกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยและบํารุงทางระบายน้ํา
- ปองกันและระงับโรคติดตอ รวมทั้งบํารุงสถานที่ทําการพิทักษรักษาคนเจ็บไข
- ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง รวมทั้งใหมีและบํารุงไฟฟาและแสงสวาง
- ใหประชาชนไดรับการศึกษาอบรม
- ใหมีโรงฆาสัตวและตลาดสด
- ใหมีสุสานและฌาปนสถาน
- บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร
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- ใหมีน้ําสะอาดและการประปา
- สงเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ
- บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น
- เทศพาณิชย
- หนาที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาลหรือตามหนังสือสั่งการ
๕.๒ การดําเนินกิจกรรมพาณิชยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือขององคกรชุมชน ไมมี
๕.๓ บทบาท/การมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหาร
เทศบาลมีการบริการประชาชนไดทั่วถึง และการคลังของเทศบาลก็สามารถพึ่งพาตนเองไดในระดับหนึ่ง และ
การบริหารงานของเทศบาลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น รวมทั้งประชาชน
ไดรับขาวสารการปฏิบัติงานของเทศบาลและผลการปฏิบัติไดอยางทั่วถึง ตลอดจนมีความเขาใจอันดีระหวางเทศบาล
กับประชาชน
๕.๔ การอํานวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในทรัพยสินและสวัสดิ์การของประชาชน
๑) ยาเสพติด ปญหายาเสพติดนับวันยิ่งเพิ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งถือวาเปนปญหาที่รุนแรง แตทาง
เทศบาลยังไมมีการปราบปรามยาเสพติดอยางจริงจัง เนื่องจากไมมีหนวยงานเฉพาะซึ่งจะปราบปรามยาเสพติด
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปญหานี้ไดรับการแกไขในระดับหนึ่งแลวแต โดยสวนมากแลวปญหาความปลอดภัย
จากการจราจรมีเพิ่มขึ้นตลอดมา (ที่ไมไดลงในสถิติ สภ.อ.บาเจาะ)
๖. ดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
๖.๑ ทรัพยากรน้ํา
- คลอง ๑ สาย สภาพน้ําเปนน้ํากรอย ใชประโยชนไมได
- บึง ๓ แหง สภาพไมไดใชประโยชน
๖.๒ ทรัพยากรปาไม
- มีพื้นที่ปา - ตร.กม. (ไมมี)
- มีสัตวปา - ตร.กม. (ไมมี)
๖.๓ ทรัพยากรธรณี ไมมี
๖.๔ สภาพสิ่งแวดลอม
- คุณภาพแหลงน้ํา เนื่องจากเปนน้ํากรอยใชประโยชนไมได
- อากาศ อยูในเกณฑดีเนื่องจากเปนเทศตําบลตนไทรอยูในเขตบริเวณใกลกับเทือกเขาบูโด ความแออัดและ
การใชยวดยานอยูในเกณฑนอย รวมทั้งไมมีโรงงานอุตสาหกรรมอยูในเขตเทศบาล
- ปริมาณขยะ ๓ - ๔ ตัน / วัน
- น้ําเสีย ในเขตเทศบาลตําบลตนไทรไมมีปญหาเรื่องน้ําเสีย
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๗. ผลการพิจารณาทองถิ่นในชวงระยะของแผนพัฒนา ๕ ปที่ผานมา
๗.๑ ดานโครงสรางพื้นฐาน
เทศบาลไดวางแผนพัฒนาเปนของเทศบาลตําบลตนไทร นับตั้งแตมีการยกฐานะจากสุขาภิบาลเปนเทศบาล
ตั้งแตวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ทําใหโครงสรางพื้นฐาน ทั้งดานถนนหนทาง ทางบก ทางน้ํา ไฟฟาและแสง
สวาง ไดรับการพิจารณาไปในทางที่ดีขึ้นตามลําดับทําใหประชาชนไดรับการบริการขั้นพื้นฐานที่ดีขึ้นเปนที่นาพอใจ
๗.๒ ดานการพัฒนาสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
เทศบาลไดใหความสําคัญตอสภาพแวดลอมภายในเขตเทศบาล และไดดําเนินการพัฒนาในดานปรับปรุงภูมิ
ทัศนภายในเขตเทศบาล และไดดําเนินการพัฒนาในดานปรับปรุงภูมิทัศน ภายในเขตเทศบาลมาอยางตอเนื่อง และมี
โครงการจัดทําสวนสาธารณะและสถานที่ออกกําลังกายใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีทิศทางการพัฒนาเดินไป
ในแนวทางที่ตั้งเปาหมายไวในแผนยุทธการพัฒนา ป ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒
๗.๓ ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและดานการพัฒนาสังคม
ไดใหความสําคัญกับชุมชนในการเขารวมในการดําเนินงานและกิจกรรมกับทางเทศบาล จนจัดตั้งชุมชนเปน
รูปธรรมสําเร็จและมีการประสานความรวมมือดวยกันเสมอมา และไดสนับสนุนใหชุมชนมีการจัดตั้งกลุมอาชีพ
๗.๔ ดานการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
ไดจัดกิจกรรม โครงการฝกอบรมใหพนักงานและลูกจางมีความรูและใหมีความโปรงใส ในการบริหารงานตาม
แนวทางบริหารการจัดการบานเมืองที่ดี
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บัญชีทะเบียนประวัติถนน ในเขตเทศบาลตําบลตนไทร อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
ชุมชนตนไทร หมูที่ ๑ ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
ความ
ระยะทาง
ลําดับที่
ชื่อสายทาง
กวาง
ประเภทถนน
หมายเหตุ
(เมตร)
ถนน (ม.)
๑
เพชรเกษม
๒,๔๕๐
๒๒
ลาดยาง
๒
ตนไทร – ไมแกน
๓,๒๐๐
๗
ลาดยาง
๓
ทานอก
๕๔๐
๖
ลาดยาง
๔
กําปงบากา
๒,๒๕๐
๕
คอนกรีต
๕
หะยียูโซะ
๑๗๕
๔
คอนกรีต
๖
กูโบรบาตู
๑๒๐
๔
คอนกรีต
๗
ดับเพลิง
๒๕๐
๕
คอนกรีต
๘
ดับเพลิง – กูโบร
๑๓๐
๔
ลูกรัง
บัญชีทะเบียนประวัติถนน ในเขตเทศบาลตําบลตนไทร อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
ชุมชนบาตู หมูที่ ๖ ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
ความ
ลําดับ
ระยะทาง
ชื่อสายทาง
กวาง
ประเภทถนน
หมายเหตุ
ที่
(เมตร)
ถนน (ม.)
๑ เพชรเกษม
๒,๔๕๐
๒๒
ลาดยาง
๒ ตนไทร – ตะโละดือรามัน
๘๐๐
๑
ลาดยาง
๓ บูเกะตาโมง
๑,๖๕๐
๕
ลาดยาง
๔ ลูโบะกายี
๑,๓๕๐
๖
ลาดยาง
๕ ลูโบะกายี – บูเกะตาโมง
๑,๔๕๐
๕
ลาดยาง
๖ มะยูนุ
๖๐๐
๕
ลาดยาง
๗ เทศบาล ซอย ๑ – ๓
๓๘๐
๔
คอนกรีต
๘ ซอย สุราบายา ซอย ๑-๓
๒๙๐
๔
คอนกรีต
๙ หลังตาดีกา – ร.ร บาตู
๖๕๐
๕
คอนกรีต
๑๐ ดูซงดืเงาะห
๒๐๐
๔
ลูกรัง
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บัญชีทะเบียนประวัติถนน ในเขตเทศบาลตําบลตนไทร อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
ชุมชนเฉลิม หมูที่ ๖ ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
ความ
ลําดับ
ระยะทาง
ชื่อสายทาง
กวาง
ประเภทถนน
หมายเหตุ
ที่
(เมตร)
ถนน (ม.)
๑ เพชรเกษม
๒,๔๕๐
๒๒ ลาดยาง
๒ เฉลิม – ชะมูแว
๑,๖๘๐
๖ ลาดยาง
๓ ถนนเปาะเตะ
๒๐๐
๔ คอนกรีต
๔ ตังหยง
๘๗๐
๔ ลูกรัง
บัญชีทะเบียนประวัติถนน ในเขตเทศบาลตําบลตนไทร อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
ชุมชนกอตอ หมูที่ ๖ ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
ความ
ลําดับ
ระยะทาง
ชื่อสายทาง
กวาง
ประเภทถนน
หมายเหตุ
ที่
(เมตร)
ถนน (ม.)
๑ ถนนกอตอ – ไมแกน
๑,๔๕๐
๗ ลาดยาง
บัญชีทะเบียนประวัติถนน ในเขตเทศบาลตําบลตนไทร อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
ชุมชนบอเวาะหลือเมาะ หมูที่ ๑ ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
ความ
ลําดับ
ระยะทาง
ชื่อสายทาง
กวาง
ประเภทถนน
หมายเหตุ
ที่
(เมตร)
ถนน (ม.)
๑ ตนไทร – ไมแกน
๓,๒๐๐
๗ ลาดยาง
๒ บือแนจือเนาะ
๑,๖๕๐
๖ ลาดยาง
๓ หะยีมะแอ
๕๙๐
๔ คอนกรีต
๔ โตะละ
๗๙๐
๔ คอนกรีต
๕ โตะมูเด็ง
๑,๕๔๐
๕ ลาดยาง
๖ แบฮะ – โตะมูเด็ง
๔๐๐
๔ ลาดยาง
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บัญชีทะเบียนประวัติถนน ในเขตเทศบาลตําบลตนไทร อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
ชุมชนบือแนปแย หมูที่ ๑ ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
ความ
ลําดับ
ระยะทาง
ชื่อสายทาง
กวาง
ประเภทถนน
หมายเหตุ
ที่
(เมตร)
ถนน (ม.)
๑ ตนไทรท – ไมแกน
๓,๒๐๐
๗
ลาดยาง
๒ บือแนปแย – บือเระ
๑.๓๐๐
๗
ลาดยาง
๓ เจริญศาสจร
๑,๖๕๐
๗
ลาดยาง
๔ บาโงเจะลา
๗๕๐
๕
ลาดยาง
๕ แตแรโคกแตยอ
๘๐๐
๕
ลาดยาง
๖ โคกแตยอ
๔๙๐
๕
ลาดยาง
๗ กําปงบากา – ทานอก
๕๔๐
๕
คอนกรีต
๘ สนามฟุตบอล
๒๐๐
๔
คอนกรีต
๙ ซอยปอเนาะ
๑๘๐
๔
คอนกรีต
๑๐ หัวสะพาน – โคกแตยอ
๑๒๕๐
๔
คอนกรัต
๑๑ แบเย็ง
๓๐๐
๔
คอนกรีต

ลําดับ
ที่
๑
๒
๓

บัญชีทะเบียนประวัติถนน ในเขตเทศบาลตําบลตนไทร อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
ชุมชนลูโบะบูตา หมูที่ ๑ ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
ความ
ระยะทาง
ชื่อสายทาง
กวาง
ประเภทถนน
หมายเหตุ
(เมตร)
ถนน (ม.)
ตนไทรท – ไมแกน
๓,๒๐๐
๗
ลาดยาง
บาลาเสาะ
๔๕๐
๔
คอนกรีต
ลูโบะบูตา
๗๐๐
๕
ลาดยาง

บัญชีทะเบียนประวัติถนน ในเขตเทศบาลตําบลตนไทร อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
ชุมชนลูโบะบูกาหยี หมูที่ ๑ ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
ความ
ลําดับ
ระยะทาง
ประเภทถนน
หมายเหตุ
ชื่อสายทาง
กวาง
ที่
(เมตร)
ถนน (ม.)
๑
ลูโบะกาหยี
๑,๓๕๐ ๖.๐๐
ลาดยาง
๒
ลูโบะกาหยี – บูเกะตาโมง
๑,๒๕๐ ๕.๐๐
ลาดยาง
๓
ลูโบะกาหยี – เฉลิม
๑,๔๕๐ ๕.๐๐
ลูกรัง
๔
ลูโบะกาหยี – มะแซ
๐.๓๐๐ ๔.๐๐
ลูกรัง
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สวนที่ ๓

ผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา
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ผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา
๓.๑ การสรุปสถานการณการพัฒนา
ตามที่เทศบาลตําบลตนไทร ไดประเมินสถานภาพของเทศบาลในการพัฒนาในปจจุบันและความเปนไปไดใน
โอกาสการพัฒนาในอนาคต โดยไดประเมินจากปจจัยภายนอก ไดแก นโยบายของรัฐบาลดานตางๆ นโยบายกลุม
จังหวัด วิสัยทัศนและนโยบายจังหวัดนราธิวาส รวมทั้งปจจัยที่เปนสิ่งอํานวยและเอื้อตอการพัฒนาของอําเภอบาเจาะ
และปจจัยภายในของเทศบาลตําบลตนไทร ไดแก นโยบายของผูบริหาร ความตองการของชุมชน ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลตนไทรสามารถสรุปเปนจุดแข็ง จุดออน อุปสรรคและโอกาสในการพัฒนาของเทศบาลตําบลตนไทร
การวิเคราะหจากปจจัยภายนอก
อุปสรรค
- ปญหาความไมสงบเรียบรอยในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต
- ปญหาดานงบประมาณการพัฒนาทองถิ่นไมเพียงพอ
- ปญหาเรื่องระเบียบ กฎหมาย ขอปฏิบัติ ไมสอดคลองกับการบริหารงานแบบบูรณาการ
จุดออน
- ปญหาขาดความรวมมือของประชาชนในพื้นที่ ขาดความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเองและ
ครอบครัว
- ปญหาการอพยพแรงงานไปทํางานในประเทศมาเลเซีย
- ปญหาดานการเมืองทองถิ่น
จุดแข็ง
- มีตลาดตนไทรซึ่งเปนที่รูจักของประชาชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต
- เปนเสนทางทองเที่ยวสูวัดเชิงเขา ตําบลปะลุกาสาเมาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
- ประชาชนสวนใหญเปนชาวไทยมุสลิม ยึดมั่นในศาสนา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี
- มีพื้นที่อยูในจุดที่เหมาะสมและเปนประตูสูจังหวัดนราธิวาส
โอกาส
- พัฒนาเปนเมืองเศรษฐกิจไดเพราะเปนเมืองประตูสูจังหวัดนราธิวาส
- สามารถเปดเปนศูนยจําหนายสินคาพื้นเมืองและผลิตภัณฑทางการเกษตรได
๓.๒ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผนสามป พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ และจํานวนโครงการที่ไดปฏิบัติ
ยุทธศาสตร
๑. ดานโครงสรางพื้นฐาน
๒. พัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

จํานวนโครงการ
จํานวนโครงการ
จํานวนโครงการที่ได
ที่ปรากฏอยูในแผน
ปฏิบัติ
๔
๓
๑
๑
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ยุทธศาสตร
๓. ดานการแกไขปญหาความยากจน
๔. ดานการศึกษา ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
๕. พัฒนาดานสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
๖. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
๗. การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี
๘. พัฒนาดานความมั่นคงและเสริมสราง
สันติสุข
รวมทั้งหมด

จํานวนโครงการ
จํานวนโครงการ
จํานวนโครงการที่ได
ที่ปรากฏอยูในแผน
ปฏิบัติ
๔
๓
๓๓
๓๑
๑๒
๑

๖
๑

๑๖
๒

๑๔
๑

๗๓

๕๙

๓.๓ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
จากการดําเนินงานตามแผนพัฒนาที่ผานมา สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนอยูในระดับที่ดี
พอประมาณ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการพัฒนาอยางตอเนื่อง เชื่อมโยงกับการพัฒนาในหลายๆ ปที่ผาน
มาและสอดคลองเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาทุกระดับ สามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาล สนองความตองการของ
ประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมการเขามามีสวนรวมของประชาชนในการบริหารทองถิ่น นอกจาการพัฒนายังไดยึด
แนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แหงชาติฉบับที่ ๑๑
การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล การพัฒนาตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอแลว เทศบาลตําบล
ตนไทร ยังยึดหลักการ/แนวทางการพัฒนา อีก ๓ ดาน ดังนี้
๑. การพัฒนาจากปญหาที่เกิดขึ้นในทองถิ่น
๒. การพัฒนาจากความตองการของประชาชน
๓. การพัฒนาตามนโยบายและแนวทางของคณะผูบริหาร
ผลการพัฒนาทองถิ่นปงบประมาณ ๒๕๕๗ ที่ผานมา เปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่วางไว สามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น ไดบางสวนตามความจําเปนและความสําคัญในการพัฒนาและแกไข
ปญหาของทองถิ่น รวมทั้งงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรแตละป ผลงานที่ประชาชนชื่นชอบมากที่สุด ก็คือ การสงเสริม
กลุมอาชีพ อุดหนุนกิจกรรมทางศาสนา และกอสราง ปรับปรุงถนน การขยายเขตไฟฟา ซึ่งมีโครงการซึ่งดําเนินการ
เสร็จแลว โครงการที่อยูระหวางดําเนินการอยางตอเนื่องทุกป โดยการใชจายงบประมาณเบิกจายจากงบประมาณ
รายจายประจําป เงินสะสมของเทศบาล เงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณในโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัดชายแดนใต แยกตามสาขาการพัฒนาดานตางๆ ดังนี้
สาขาโครงสรางพื้นฐานผล การปฏิบัติในปงบประมาณ ๒๕๕๗ ทําใหความเปนอยูของประชาชนไดรับการ
บริการดานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เปนไปในทิศทางที่ถูกตองและไดรับการพัฒนาเปนไปในแนวทางที่ดีขึ้น มี
ถนนหนทางที่สะดวกขึ้นกวาเดิม สามารถนําผลิตผลทางการเกษตรออกมาจําหนายตลาดตนไทรได สะดวกขึ้นแมจะเปน
ชวงฤดูฝนและผลจากการดําเนินการทําใหลดปญหาน้ําทวมขังไปไดระดับหนึ่ง แตโครงสรางพื้นฐานก็ยังมีไมเพียงพอ
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และทั่วถึง เนื่องจากมีขอจํากัดดานงบประมาณ ซึ่งในปงบประมาณ ๒๕๕๗ เทศบาลไดมีการริเริ่มโครงการกอสรางคู
ระบายน้ําเพื่อรองรับระบบน้ําประปาที่กําลังดําเนินการในอนาคต
สาขาการพัฒนาสิ่งแวดลอม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ผลการพัฒนานําโครงการมาจัดลงใน
งบประมาณรายจายป ๒๕๕๗ สามารถปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดลอมภายในเขตเทศบาล ใหเปนเมืองนาอยู มี
สภาพภูมิทัศนในชุมชนตนไทร สองฟากถนนเพชรเกษมงามตา มีความเปนระเบียบเรียบรอยขึ้นอีกทั้งในปงบประมาณ
๒๕๕๗ เทศบาลยังไดปรับปรุงพัฒนาทางเทารวมถึงภูมิทัศนเกาะกลางถนนเพชรเกษม สาย ๔๒ ซึ่งเปนเสนทางประตูสู
จังหวัดนราธิวาสใหสวยงามขึ้นจากเดิม มีความเปนระเบียบเรียบรอยแตอยางไรก็ตามเทศบาลก็ยังตองมีการปรับปรุง
และพิจารณาตอไปเพื่อใหการพัฒนาชุมชนเทศบาลเปนไปอยางตอเนื่อง
สาขาการพัฒนาเศรษฐกิจ และสาขาการพัฒนาสังคม เทศบาลไดปรับปรุงและจัดตั้งชุมชนภายในเขตเทศบาล
และใหชุมชนไดเขามีสวนรวมในการพัฒนาตรวจสอบการปฏิบัติงานอีกทั้งเทศบาลไดใหการสนับสนุนงบประมาณในการ
พัฒนาและสงเสริมการประกอบอาชีพเพื่อใหชุมชนสามารถชวยเหลือตนเองและครอบครัวไดตอไป โดยเทศบาลไดให
การสนับสนุนจัดทําเปนโครงการตอเนื่องทุกปงบประมาณ ทําใหสภาพทางสังคมทําใหประชาชนมีความกลาในการ
แสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะเขามีสวนชวยในการพัฒนาเทศบาลไดดีในระดับหนึ่ง สําหรับสภาพเศรษฐกิจของ
ชุมชนใน ๘ ชุมชน เทศบาลทําใหกลุมอาชีพไดมีการรวมกลุมผลิตสินคาหัตกรรมพื้นบานออกจําหนาย แตก็ยังมี
ปญหาในเรื่องผลผลิตหัตกรรมและผลผลิตทางการเกษตรในเรื่องตลาดรองรับและปญหาเรื่องชุมชนขาดการรวมกลุม
ประมาณงานที่เขมแข็งพอ ทําใหเสียโอกาสในการแขงขันกับตลาดภายนอกที่เขมแข็งกวา และยังมีปญหาในเรื่อง
คุณภาพสินคาที่นําออกจําหนาย จําเปนตองใหคําแนะนําและหาแนวทางแกไขตอไป
สาขาการพัฒนาการเมือง การบริหารผลการพัฒนาการเมือง
การบริหารปรากฏผลเปนรูปธรรมชัดจนกวาทุก
ดานพัฒนาโดยในปงบประมาณ ๒๕๕๗ เทศบาลไดดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศนสํานักงานเทศบาลตําบลตนไทร ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กรวมทั้งศูนยการเรียนรูกีรออาตี จนเปนรูปธรรมสามารถรองรับใหการบริการประชาชนไดเต็มกําลัง
ความสามารถอีกทั้งจัดซื้อจัดหาเครื่องมือเครื่องใชใหกับกอง ฝาย งานตางๆ เพื่อปฏิบัติหนาที่ใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเต็มกําลังความสามารถ เพื่อรองรับการบริการประชาชนแตทั้งนี้เทศบาลก็ยังตองพิจารณาปรับปรุงในอีก
หลายกอง ฝาย งาน ตอไป เรงรีบแกไขปรับปรุงทั้งเรื่องสถานที่ปฏิบัติงาน อุปกรณเครื่องมือเครื่องใช และบุคลากรการ
ปฏิบัติงานใหเพียงพอพรอมทั้งในการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับภารกิจโครงการถายโอนจากหนวยงานตางๆ ในอนาคต
ตอไป
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สวนที่ ๔

สรุปยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
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สรุปยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป
จากที่เทศบาลตําบลตนไทรไดรวบรวมขอมูลจากสวนที่ ๑ บทนําและประเมินผลการพัฒนาทองถิ่นในรอบปที่
ผานมาในสวนที่ ๓ ทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ โดยนํามาวิเคราะหแนวทางปฏิบัติและพัฒนาทองถิ่นเทศบาล
ตําบลตนไทร จึงกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาใหเปนไปตามกรอบยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส เพื่อเปนแนวทางเดียวกันยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลตนไทร
๔.๑ วิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลตําบลตนไทร
“นําพาเทศบาลตําบลตนไทร ไปสูความเปนเมืองนาอยูอยางยั่งยืน ”
๔.๒ พันธกิจ
๑. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร ผังเมืองชุมชนเทศบาล
๒. สงเสริมการสรางงานสรางอาชีพ พัฒนาสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้นรวมถึง
สนับสนุนงานสวัสดิการสังคมในการแกไขปญหาความยากจน
๓. สงเสริมการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอยภายในชุมชน
๔. สงเสริมการตลาด การคา การลงทุนการทองเที่ยว เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ตลอดทั้งสนับสนุน
ผลิตภัณฑชุมชนโครงการตามแนวพระราชดําริ และหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๕. ฟนฟูและสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศนและการ
กําจัดขยะ สิ่งปฏิกูล บําบัดน้ําเสีย
๖. พัฒนาการศึกษาและสงเสริมทํานุบํารุงศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งอนุรักษภูมิ
ปญญาทองถิ่น
๗. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล
๔.๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตําบลตนไทร
ประกอบดวย ๗ ยุทธศาสตร ๔๐ แนวทางการพัฒนา รายละเอียดแตละดาน ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
๑.๑ บุกเบิก สราง ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ํา
๑.๒ สรางและปรับปรุงแหลงน้ําอุปโภค บริโภค
๑.๓ จัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมือง และผังตําบล
๑.๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร
๑.๕ จัดใหมีไฟฟาและระบบโทรคมนาคมอยางทั่วถึง
ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาดานงานสงเสริมอาชีพ
แนวทางการพัฒนา
๒.๑ สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานสรางอาชีพและยั่งยืนใหกับประชาชนในทองถิ่น
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๒.๒ สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการชุมชนแกผูดอยโอกาสทางสังคม
๒.๓ สงเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษา
๒.๔ สงเสริมศักยภาพศูนยปฏิบัติการการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด
๒.๕ สงเสริมดานการออกกําลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
๒.๖ สงเสริมการปองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาดานการสาธารณสุข
๒.๗ สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
แนวทางการพัฒนา
๓.๑ สงเสริมใหความรู ความเขาใจ แกประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย
๓.๒ พัฒนาศักยภาพของทองถิ่นในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความสงบ
เรียบรอยในทองถิ่น
๓.๓ เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหมีสวนรวมในการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถิ่น
๓.๔ สงเสริมใหผูนําศาสนาเขามามีบทบาทเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแกไขปญหาความมั่นคง
ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
๔.๑ สงเสริมการตลาด การคา การลงทุนในทองถิ่ นและเมืองชายแดน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
๔.๒ สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑในทองถิ่น
๔.๓ สงเสริมใหประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๔.๔ พัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
๔.๕ สงเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริ
ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา
๕.๑ อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๕.๒ สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกในการรวมกันอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
๕.๓ ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและเมือง
๕.๔ จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย
๕.๕ สงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงานทดแทน
ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนา
๖.๑ สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
๖.๒ สงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่น และปูชณียบุคคล
๖.๓ เสริมสรางทํานุบํารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
๖.๔ สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษโบราณวัตถุและโบราณสถานในทองถิ่น
๖.๕ สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน
ยุทธศาสตรที่ ๗ การพัฒนาดานการการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา
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๗.๑ พัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากรในองคกร
๗.๒ พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน
๗.๓ พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรตามหลัก ธรรมาภิบาล
๗.๔ ปรับปรุงและสรางระบบการใหบริการที่ทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๗.๕ สงเสริมและสรางทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน
๗.๖ พัฒนาสงเสริมระบบการประชาสัมพันธและเผยแพรการดําเนินงานขององคกร เพื่อรองรับ
ประชาคม อาเซียน
๗.๗ สงเสริมใหความรู ความเขาใจ แกประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย
๔.๔ กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส
ประกอบดวย ๗ ยุทธศาสตร ๔๐ แนวทาง ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
๑.๑ บุกเบิก สราง ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ํา
๑.๒ สรางและปรับปรุงแหลงน้ําอุปโภค บริโภค
๑.๓ จัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมือง และผังตําบล
๑.๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร
๑.๕ จัดใหมีไฟฟาและระบบโทรคมนาคมอยางทั่วถึง
ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาดานงานสงเสริมอาชีพ
แนวทางการพัฒนา
๒.๑ สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานสรางอาชีพและยั่งยืนใหกับประชาชนในทองถิ่น
๒.๒ สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการชุมชนแกผูดอยโอกาสทางสังคม
๒.๓ สงเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษา
๒.๔ สงเสริมศักยภาพศูนยปฏิบัติการการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด
๒.๕ สงเสริมดานการออกกําลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
๒.๖ สงเสริมการปองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาดานการสาธารณสุข
๒.๗ สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
แนวทางการพัฒนา
๓.๑ สงเสริมใหความรู ความเขาใจ แกประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย
๓.๒ พัฒนาศักยภาพของทองถิ่นในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความสงบ
เรียบรอยในทองถิ่น
๓.๓ เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหมีสวนรวมในการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถิ่น
๓.๔ สงเสริมใหผูนําศาสนาเขามามีบทบาทเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแกไขป ญหาความมั่นคง
ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
๔.๑ สงเสริมการตลาด การคา การลงทุนในทองถิ่นและเมืองชายแดน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
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๔.๒ สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑในทองถิ่น
๔.๓ สงเสริมใหประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๔.๔ พัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
๔.๕ สงเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริ
ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา
๕.๑ อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๕.๒ สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกในการรวมกันอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
๕.๓ ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและเมือง
๕.๔ จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย
๕.๕ สงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงานทดแทน
ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนา
๖.๑ สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
๖.๒ สงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่น และปูชณียบุคคล
๖.๓ เสริมสรางทํานุบํารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
๖.๔ สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษโบราณวัตถุและโบราณสถานในทองถิ่น
๖.๕ สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน
ยุทธศาสตรที่ ๗ การพัฒนาดานการการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา
๗.๑ พัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากรในองคกร
๗.๒ พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน
๗.๓ พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล
๗.๔ ปรับปรุงและสรางระบบการใหบริการที่ทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๗.๕ สงเสริมและสรางทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน
๗.๖ พัฒนาสงเสริมระบบการประชาสัมพันธและเผยแพรการดําเนินงานขององคกร เพื่อรองรับ
ประชาคม อาเซียน
๗.๗ สงเสริมใหความรู ความเขาใจ แกประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย
๔.๕ นโยบายการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส
๑. วิสัยทัศนจังหวัดนราธิวาส
วิสัยทัศนเปนภาพฝน และเสนทางที่องคกรจะใชเข็มทิศนําทางสูความสําเร็จในอนาคต ซึ่งจากการวิเคราะห
ภารกิจ ปจจัยแหงความสําเร็จ ไดกําหนดแนวคิดและนิยามความหมายของวิสัยทัศนในการพัฒนาจังหวัดดังนี้
“เศรษฐกิจกาวหนา นรานาอยู สูสันติสุข”
๒. พันธกิจ (Mission)
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พันธกิจ คือ ภารกิจโดยหนาที่ และภารกิจตามวิสัยทัศนที่องคกรใหพันธสัญญาวาจะใชเปนกรอบดําเนินงาน
ซึ่งจากการศึกษาพบวาพันธกิจมี ๓ พันธกิจ ดังนี้
๑. สรางมูลคาเพิ่มใหกับผลผลิตภาคเกษตร นอกภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องและการคาระหวางประเทศ
๒. สรางความรูความเขาใจใหแกประชาชนในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ใหดีขึ้น
๓. สรางความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและเชื่อมั่นในอํานาจรัฐ
๓. เปาประสงค (Goal)
๓.๑ เปาประสงครวม : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และเชื่อมั่นใน
อํานาจรัฐ
๓.๒ เปาประสงครายประเด็นยุทธศาสตร
(๑) ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดและมูลคาสินคาและบริการระหวางประเทศเพิ่มขึ้น
(๒) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(๓) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและเชื่อมั่นในอํานาจรัฐ
ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue)/กลยุทธ
จากการวิเคราะหสภาวการณ และปญหาความตองการตางๆ จังหวัดนราธิวาสจึงไดกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตรและกลยุทธตามลําดับความสําคัญ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ : การสรางรายไดและพัฒนาการผลิตภาคเกษตร นอกภาคเกษตร และ
การคาระหวางประเทศ เชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ : การพัฒนาและเสริมสรางสันติสุขในพื้นที่
๔.๖ นโยบายการพัฒนาของผูบริหารเทศบาลตําบลตนไทร
นโยบายผูบริหารเทศบาลตําบลตนไทร ดังที่ไดกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลไวในหัวขอที่ ๔.๑ ไววา
“นําพาเทศบาลตําบลตนไทร ไปสูความเปนเมืองนาอยูอยางยั่งยืน ”
๑. ดานการศึกษา วัฒนธรรม และประเพณี
๑.๑ พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหไดมาตรฐาน และมีคุณภาพพรอมกับอุปกรณการเรียนการสอน
ใหกับเด็ก
๑.๒ สนับสนุนอาคารเรียน หรือศูนยอบรมจริยธรรมใหกับเด็กเรียนหลักสูตรกีรออาตี และประชาชน
ในพื้นที่
๑.๓ สนับสนุนงบประมาณใหกับโรงเรียนตาดีกาในเขตเทศบาลใหทั่วถึงพรอมกับวัสดุการเรียนการ
สอน และมีการอบรมบุคลากรประจําโรงเรียนตาดีกา
๑.๔ สนับสนุนงบประมาณใหกับมัสยิด สุเหรา เพื่อเปนจุดศูนยกลางของชุมชน
๑.๕ สงเสริมและสนับสนุนงานประเพณีตางๆ เชน งานเมาลิด งานอาซูรอ งานพิธีเขาสุนัต และงาน
อื่นๆ ใหมีความยั่งยืนสืบไป
๒. ดานเศรษฐกิจ
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๒.๑ สงเสริมอาชีพ เพื่อเกิดรายไดแกครัวเรือน และกลุมสตรีในแตละชุมชน
๒.๒ สงเสริม สนับสนุน การจัดทําอาชีพการเกษตร ตามทฤษฎีแนวใหม ใหกับประชาชนในพื้นที่
๒.๓ สนับสนุนใหมีเครื่องมือทางการเกษตร เชน รถไถนา เพื่อบริการประชาชนที่ทําอาชีพการเกษตร
ตามเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๔ อุดหนุนงบประมาณ ใหกับชุมชนในเขตเทศบาล เพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชนดานการกีฬา
และนันทนาการ
๓. ดานการกีฬาและนันทนาการ
๓.๑ สนับสนุนวัสดุอุปกรณการเลนกีฬาใหกับเด็กและเยาวชนในแตละชุมนชนใหทั่วถึง
๓.๒ สนับสนุนการเลนกีฬาตางๆ ใหกับเยาวชนและประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล
๓.๓ จัดใหมีลานกีฬาประจํา ของแตละชุมชนในเขตเทศบาล
๓.๔ สนับสนุนใหมีสนามกีฬากลาง ประจําเทศบาล เพื่อใหมีการพัฒนา การกีฬาและนันทนาการ
ใหแกเด็ก เยาวชน ประชาชนทุกระดับ
๔. ดานการสาธารณูปโภค และโครงสรางพื้นฐาน
๔.๑ สนับสนุนงบประมาณหรือจัดหาใหมีระบบประปา โดยมุงเนนใหมีน้ําประปาสะอาด เพียงพอตอ
ความตองการของประชาชนทุกครัวเรือน
๔.๒ ติดตั้ง ขยายเขต และปรับปรุงระบบไฟฟาสาธารณะใหมีความสวาง ครอบคลุมทั้งเขตเทศบาล
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของพี่นองประชาชน
๔.๓ ปรับปรุงระบบจราจรรวมกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ เพื่อความปลอดภัยในการใชยานพาหนะ
และการเดินทาง
๔.๔ กอสราง ปรับปรุง และพัฒนาภูมิทัศน ในสํานักงานเทศบาลและเขตเทศบาลใหความสวยงาม
๔.๕ จัดใหมีสวนสาธารณะใหสวยงาม เพื่อเปนศูนยรวมการพักผอนและสถานที่ออกกําลังกาย
๔.๖ สนับสนุนใหมีการติดตั้งระบบกลอง CCTV ในบริเวณเทศบาลและในเขตเทศบาลใหทั่วถึง
๔.๗ ทําการขุดลอก คู คลอง และทอระบายน้ํา ปรับปรุง ซอมแซม พรอมทั้งการกอสรางถนน บุกเบิก
ถนนทุกสายในเขตเทศบาล
๕. ดานสังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๕.๑ สงเสริมดูแล สวัสดิการใหกับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุมอาชีพ เพื่อใหประชาชนมีความ
เขมแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งตนเองได จัดใหมีรถรับ-สง ผูปวยกรณีฉุกเฉินไปโรงพยาบาล
๕.๒ ผูสูงอายุ ผูพิการจัดใหรับเบี้ยยังชีพ ตามหลักเกณฑนโยบายของรัฐบาล อยางทั่วถึง
๕.๓ สงเสริมปลูกฝง ความรูรักสามัคคีและจัดระเบียบชุมชน รักษาความสงบเรียบรอย และการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกรูปแบบ
๕.๔ จะพิจารณาสงเสริมสนับสนุน อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน หรือ อปพร. ของศูนย
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลตําบลตนไทร ใหไดรับการฝกอบรมเพื่อจะนําความรู ความสามารถ
มาปฏิบัติทางดานงานบริการประชาชน
๕.๕ จัดใหมีการอบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มพูนความรูดานอาชีพ และ
ประสบการณ แกกลุมอาชีพ กลุมสตรี ผูนําชุมชน และบุคลากรของเทศบาล
๖. ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
๖.๑ สงเสริมรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยของชุมชนรักษาความสะอาดและกําจัดขยะมูลฝอย
อยางถูกวิธี
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๖.๒ สนับสนุนหรือจัดหา ถังขยะใหกับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลอยางทั่วถึง
๖.๓ ดูแลสงเสริมสุขภาพ พลานามัยของประชาชน ใหสมบูรณ แข็งแรงทุกกลุมอายุใหทั่วถึงและเทา
เทียมกัน โดยเนนการปองกันมากวาการรักษา
๖.๔ สงเสริมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
๖.๕ ดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในเขตเทศบาลใหหมดไป และเพิ่มการบําบัดผูติดยา
เสพติด กลับสูสังคมที่ดีกวาเดิม
๗. ดานการเมือง และการบริหาร
๗.๑ บริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต โปรางใส สามารถตรวจสอบได โดยยึดหลักการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนในเขตเทศบาลตําบลตนไทร
๗.๒ เสริมสรางพัฒนาศักยภาพการใหบริการของเทศบาลตลอดจนการปรับปรุงสถานที่ทํางาน
อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในการใหบริการประชาชน ใหสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
๗.๓ สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน มีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น การจัดทําแผนพัฒนา การ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป การจัดซื้อ/จัดจาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
๗.๔ ติดตั้งและปรับปรุงระบบเสียงไรสายใหมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
๗.๕ สงเสริม และสนับสนุนใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของเทศบาลและใหประชาชนมีสวนรวม
ในการพัฒนาทองถิ่น ในรูปของการจัดเวทีประชาคมตามกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมพัฒนา
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แผนที่ยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลตนไทร
วิสัยทัศน

นําพาเทศบาลตําบลตนไทร ไปสูความเปนเมืองนาอยูอยางยั่งยืน

พันธกิจ

1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ระบบจราจร ผังเมืองชุมชน
เทศบาล

2. สงเสริมการสรางงานสรอาชี
าง พ พัฒนา
สังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตใหมี
ความเปนอยูที่ดีขึ้นรวมถึงสนับสนุงาน
น
สวัสดิการสังคม
ในการแกไขปญหาความ
ยากจน

3.สงเสริมการจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบรอยภายในชุมชน

4. สงเสริมการตลาด การคา การ
ลงทุนการทองเที่ยว เพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน ตลอดทั้งสนับสนุน
ผลิตภัณฑชุมชนโครงการตามแนว
พระราชดําริ และหลักเศรษฐกิจพอเพียง

5. ฟนฟูและสรางจิตสํานึกในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน
และการกําจัดขยะ สิ่งปฏิกูล บําบัดน้ํา
เสีย

6. พัฒนาการศึกษาและสงเสริม
ทํานุบํารุงศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรมคุณธรรมจริยธรรม
รวมทั้งอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น

7.พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองคกรตามหลัก
ธรรมาภิบาล

1.,uโครงสรางพื้นฐาน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ระบบจราจร ผังเมืองชุมชน
เทศบาลที่ด

2. สรางงานสรอาชี
าง พเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น
เพือแ กไขปญหาความยากจน

3. จัดระเบียบชุมชน/สังคม และ
รักษาความสงบเรียบรอยภายใน
ชุมชน

4. สงเสริมการตลาด การคา การลงทุน
การทองเที่ยว เพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน ตลอดทั้งสนับสนุนผลิตภัณฑ
ชุมชนโครงการตามแนวพระราชดําริ และห
ิ
ี

5. เพื่อฟนฟูและสรางจิตสํานึกในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของประชาชน

6.พัฒนาการศึกษาและสงเสริม
ทํานุบํารุงศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรมคุณธรรมจริยธรรม
รวมทั้งอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น

7. องครมีการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล

1.การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน

2การพัฒนาดานสังคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต

3 การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบรอยภายใน
ชุมชน

4.การพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว

5.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

4 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา
ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่น

7.การพัฒนาดานการบริหาร
จัดการที่ดี

จุดมุงหมาย
เพื่อการ
พัฒนา

ยุทธศาสตร

1. กอสราง บุกเบิก ปรับปรุง
บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน
เขื่อน ระบบระบายน้ํา

แนว
ทางการ
พัฒนา

2. พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร
3. จัดใหมีไฟฟาและระบบ
่
4.กอสรางปรับปรุงแหลงน้ําอุปโภค
บริโภค
5. จัดทําผังเมืองและผังตําบล

1. สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะห
และสวัสดิการชุมชนแกผูดอยโอกาส
ทางสังคม

1สงเสริมใหความรู ความเขาใจ แก
ประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครอง ระบบประชาธิปไตย

2. ปองกันและกําจัดการแพรระบาด
ของยาเสพติดตลอดจนสนับสนุนและ
สงเสริมศักยภาพศูนยปฏิบัติการตอสู
เพื่อเอาชนะปญหายาเสพติด

2.สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนและ
เอกชนเขามามีสวนรวมในการปองกัน
บรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการ

3. บําบัด ฟนฟู ทั้งทางดานรางกาย
และจิตใจแกผูติดยาเสพติด

3.เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
ใหมีสวนรวมในการรักษาความสงบ
เรียบรอยในทองถิ่น

4. สงเสริมดานการออกกําลังกาย การ
กีฬา และนันทนาการ

4.สงเสริมใหผูนําศาสนาเขามามี
บทบาทและศักยภาพในการแกปญหา
ความมั่นคง

1. สงเสริมารตลาด การคา การลงทุน
ในทองถิ่น

1 .อนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2. สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและ
ผลิตภัณฑทองถิ่น

2.. เฝาระวังและปองกัน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3. พัฒนาสงเสริมการทองเที่ยว
และแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

3. สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนใน
ชุมชนมีจิตสํานึกในการรวมกันอนุรักษ
่
4.ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชมและเมือง

5.จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล
ตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย

1. สงเสริมการศึกษาทั้งในระบบและ
นอกระบบและตามอัธยาศัย โดย
สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา
2. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
คณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน
3. เสริมสรางทํานุบํารุงศาสนาปูชนีย
บคคล อนรักษ ฟนฟ สืบทอดจารีต
4.สงเสริมสนับสนุนโบราณวัตถุและ
โบราณสถานในชุมชน
5.สงเสริม สนับสนุนใหมีการอนุรักษ
ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่นและ
ปูชนียบุคคล

1. พัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรม
จริยธรรมแกบุคลากรในองคกร
2. พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือเครื่องใช
ตลอดจนถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน
3. พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
องคกรตามหลักการบริหารจัดการบานเมือง
4. ปรับปรุงและสรางระบบบริการใหบริการ
ที่ทันสมัย รวดเร็วและทีประสิทธิภาพ
5.สงเสริมและสรางทัศนคติที่ดีตอการ
ปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน
6.พัฒนาสงเสริมระบบการประชาสัมพันธ
การดําเนินงานขององคกร
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สวนที่ ๕

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป
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ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป
๕.๑ ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป
๑. ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๖
ประกอบดวย ๘ ยุทธศาสตร ๔๐ แนวทางการพัฒนา ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
๑.๑ กอสราง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ํา
๑.๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร
๑.๓ จัดใหมีไฟฟาและระบบโทรคมนาคมอยางทั่วถึง
๑.๔ กอสรางปรับปรุงแหลงน้ําอุปโภคบริโภค
๑.๕ จัดทําผังเมืองและผังตําบล
ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
๒.๑ สงเสริมการตลาด การคา การลงทุนในทองถิ่น
๒.๒ สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑทองถิ่น
๒.๓ พัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
ยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาดานแกไขปญหาความยากจน
แนวทางการพัฒนา
๓.๑ สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานสรางอาชีพแบบยั่งยืนใหกับประชาชนในทองถิ่น
๓.๒ พัฒนาและสงเสริมใหประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๓ สงเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริ
ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนา
๔.๑ สงเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวน
รวมในการจัดการศึกษา
๔.๒ สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน
๔.๓ เสริมสรางทํานุบํารุงศาสนา ปูชนียบุคคล อนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น
๔.๔ สงเสริมสนับสนุนโบราณวัตถุและโบราณสถานในชุมชน
๔.๕ สงเสริม สนับสนุนใหมีการอนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถิ่นและปูชนียบุคคล
ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
๕.๑ สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการชุมชนแกผูดอยโอกาสทางสังคม
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๕.๒ ปองกันและกําจัดการแพรระบาดของยาเสพติดตลอดจนสนับสนุนและสงเสริมศักยภาพศูนย
ปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะปญหายาเสพติด
๕.๓ บําบัด ฟนฟูทั้งทางดานรางกายและจิตใจแกผูติดยาเสพติด
๕.๔ สงเสริมดานการออกกําลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
๕๕ สงเสริมการปองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาดานการสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา
๖.๑ อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๖.๒ เฝาระวังและปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๖.๓ สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกในการรวมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
๖.๔ ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชมและเมือง
๖.๕ จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย
ยุทธศาสตรที่ ๗ การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนา
๗.๑ พัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากรในองคกร
๗.๒ พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือเครื่องใช ตลอดจนถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน
๗.๓ พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
๗.๔ ปรับปรุงและสรางระบบบริการใหบริการที่ทันสมัย รวดเร็วและทีประสิทธิภาพ
๗.๕ สงเสริมและสรางทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน
๗.๖ พัฒนาสงเสริมระบบการประชาสัมพันธการดําเนินงานขององคกร
๗.๗) สงเสริมใหความรู ความเขาใจ แกประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ระบบประชาธิปไตย
ยุทธศาสตรที่ ๘ การพัฒนาดานความมั่นคงและเสริมสรางสันติสุข
แนวทางการพัฒนา
๘.๑ เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหมีสวนรวมในการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถิ่น
๘.๒ สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนและเอกชนเขามามีสวนรวมในการปองกันบรรเทาสาธารณภัย
ตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถิ่น
๘.๓ สงเสริมใหผูนําศาสนาเขามามีบทบาทและศักยภาพในการแกปญหาความมั่นคง
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๗
ประกอบดวย ๘ ยุทธศาสตร ๔๐ แนวทางการพัฒนา ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
๑.๑ กอสราง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ํา
๑.๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร
๑.๓ จัดใหมีไฟฟาและระบบโทรคมนาคมอยางทั่วถึง
๑.๔ กอสรางปรับปรุงแหลงน้ําอุปโภคบริโภค
๑.๕ จัดทําผังเมืองและผังตําบล
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ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
๒.๑ สงเสริมการตลาด การคา การลงทุนในทองถิ่น
๒.๒ สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑทองถิ่น
๒.๓ พัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
ยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาดานแกไขปญหาความยากจน
แนวทางการพัฒนา
๓.๑ สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานสรางอาชีพแบบยั่งยืนใหกับประชาชนในทองถิ่น
๓.๒ พัฒนาและสงเสริมใหประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๓ สงเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริ
ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนา
๔.๑ สงเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวน
รวมในการจัดการศึกษา
๔.๒ สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน
๔.๓ เสริมสรางทํานุบํารุงศาสนา ปูชนียบุคคล อนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น
๔.๔ สงเสริมสนับสนุนโบราณวัตถุและโบราณสถานในชุมชน
๔.๕ สงเสริม สนับสนุนใหมีการอนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถิ่นและปูชนียบุคคล
ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
๕.๑ สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการชุมชนแกผูดอยโอกาสทางสังคม
๕.๒ ปองกันและกําจัดการแพรระบาดของยาเสพติดตลอดจนสนับสนุนและสงเสริมศักยภาพศูนย
ปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะปญหายาเสพติด
๕.๓ บําบัด ฟนฟูทั้งทางดานรางกายและจิตใจแกผูติดยาเสพติด
๕.๔ สงเสริมดานการออกกําลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
๕๕ สงเสริมการปองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาดานการสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา
๖.๑ อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๖.๒ เฝาระวังและปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๖.๓ สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกในการรวมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
๖.๔ ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชมและเมือง
๖.๕ จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย
ยุทธศาสตรที่ ๗ การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป | ๓๔

๗.๑ พัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากรในองคกร
๗.๒ พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือเครื่องใช ตลอดจนถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน
๗.๓ พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
๗.๔ ปรับปรุงและสรางระบบบริการใหบริการที่ทันสมัย รวดเร็วและทีประสิทธิภาพ
๗.๕ สงเสริมและสรางทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน
๗.๖ พัฒนาสงเสริมระบบการประชาสัมพันธการดําเนินงานขององคกร
๗.๗) สงเสริมใหความรู ความเขาใจ แกประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ระบบประชาธิปไตย
ยุทธศาสตรที่ ๘ การพัฒนาดานความมั่นคงและเสริมสรางสันติสุข
แนวทางการพัฒนา
๘.๑ เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหมีสวนรวมในการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถิ่น
๘.๒ สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนและเอกชนเขามามีสวนรวมในการปองกันบรรเทาสาธารณภัย
ตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถิ่น
๘.๓ สงเสริมใหผูนําศาสนาเขามามีบทบาทและศักยภาพในการแกปญหาความมั่นคง
๓. ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกอบดวย ๗ ยุทธศาสตร ๔๐ แนวทางการพัฒนา ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
๑.๑ บุกเบิก สราง ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ํา
๑.๒ สรางและปรับปรุงแหลงน้ําอุปโภค บริโภค
๑.๓ จัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมือง และผังตําบล
๑.๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร
๑.๕ จัดใหมีไฟฟาและระบบโทรคมนาคมอยางทั่วถึง
ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาดานงานสงเสริมอาชีพ
แนวทางการพัฒนา
๒.๑ สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานสรางอาชีพและยั่งยืนใหกับประชาชนในทองถิ่น
๒.๒ สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการชุมชนแกผูดอยโอกาสทางสังคม
๒.๓ สงเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษา
๒.๔ สงเสริมศักยภาพศูนยปฏิบัติการการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด
๒.๕ สงเสริมดานการออกกําลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
๒.๖ สงเสริมการปองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาดานการสาธารณสุข
๒.๗ สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
แนวทางการพัฒนา
๓.๑ สงเสริมใหความรู ความเขาใจ แกประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย
๓.๒ พัฒนาศักยภาพของทองถิ่นในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความสงบ
เรียบรอยในทองถิ่น
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๓.๓ เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหมีสวนรวมในการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถิ่น
๓.๔ สงเสริมใหผูนําศาสนาเขามามีบทบาทเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแกไขปญหาความมั่นคง
ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
๔.๑ สงเสริมการตลาด การคา การลงทุนในทองถิ่ นและเมืองชายแดน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
๔.๒ สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑในทองถิ่น
๔.๓ สงเสริมใหประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๔.๔ พัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
๔.๕ สงเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริ
ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา
๕.๑ อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๕.๒ สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกในการรวมกันอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
๕.๓ ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและเมือง
๕.๔ จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย
๕.๕ สงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงานทดแทน
ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนา
๖.๑ สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
๖.๒ สงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่น และปูชณียบุคคล
๖.๓ เสริมสรางทํานุบํารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
๖.๔ สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษโบราณวัตถุและโบราณสถานในทองถิ่น
๖.๕ สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน
ยุทธศาสตรที่ ๗ การพัฒนาดานการการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา
๗.๑ พัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากรในองคกร
๗.๒ พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน
๗.๓ พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรตามหลัก ธรรมาภิบาล
๗.๔ ปรับปรุงและสรางระบบการใหบริการที่ทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๗.๕ สงเสริมและสรางทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน
๗.๖ พัฒนาสงเสริมระบบการประชาสัมพันธและเผยแพรการดําเนินงานขององคกร เพื่อรองรับ
ประชาคม อาเซียน
๗.๗ สงเสริมใหความรู ความเขาใจ แกประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย
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