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บทนํา 
 
๑. ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 
 “แผนพัฒนาสามป” หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาอันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาท่ีจัดข้ึนสําหรับ
ปงบประมาณแตละป ซ่ึงมีความตอเนื่อง และเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามป โดยมีการทบทวนเพ่ือ
ปรับปรุงเปนประจําทุกป 
 
ลักษณะของแผนพัฒนาสามป มีดังตอไปนี้ 

๑. มีความแนนอนของกิจกรรมท่ีจะดําเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเปนไปไดของโครงการ /กิจกรรม 
รวมท้ังผลประโยชนสาธารณะท่ีจะไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 
 ๒. กิจกรรมท่ีอยูในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลาสามป ควรมีความพรอมในเรื่องรูปแบบและ
รายละเอียดทางเทคนิคพอสมควรเพ่ือใหสามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาท่ีจะนําไปใชในการจัดทํา        
งบประมาณรายจายประจําปไดตอไป 
 ๓. เปนเอกสารท่ีแสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะดําเนินการเปนหวงระยะเวลาสามป 
 ๔. เปนเอกสารท่ีจะแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับงบประมาณรายจาย ประจําป  
 โครงการท่ีบรรจุอยูในแผนพัฒนาสามป โดยเฉพาะในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลาสามปนั้น ควรมี
สภาพความพรอมอยางนอย ๒ ประการ คือ 

- เปนเอกสารท่ีแสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
- เปนเอกสารท่ีแสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางพัฒนาท่ีชัดเจนและมี

เอกลักษณเฉพาะเจาะจงท่ีดําเนินการ 
 
๒. วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
 ๑. เพ่ือแสดงความสัมพันธเชื่อมโยงและสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและการจัดทํา
งบประมาณประจําป 
 ๒. เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในชวงสามปท่ีมีความสอดคลองและสามารถสนองตอบตอยุทธศาสตรการ
พัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพ 

๓. เปนการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตางๆ ใหอยูในลักษณะท่ีจะพรอมบรรจุในเอกสารงบประมาณประจําป
และนําไปปฏิบัติทันทีเม่ือไดรับงบประมาณ 
 
๓. ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
 ข้ันตอนท่ี ๑ การเตรียมการจัดทําแผน 

- หนวยงานท่ีรับผิดชอบการจัดทําแผน เขาพบผูบริหารทองถ่ินชี้แจง วัตถุประสงค ความสําคัญและ
ความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป เพ่ือใหผูบริหารทราบถึงภารกิจท่ีจะตองดําเนินการตอไป และ
ดําเนินการเสนอโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามป หวงป พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑ ผานปลัดเทศบาลใหผูบริหาร
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ทองถ่ินอนุมัติ โครงการดังกลาวจะเปนการกําหนดทรัพยากรในการจัดทําแผนพัฒนาสามป และกําหนดปฏิทิน
การทํางานไวอยางชัดเจน 

- หนวยงานรับผิดชอบแจงโครงการท่ีไดรับอนุมัติใหผูเก่ียวของทราบ ไดแก คณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน หนวยงานภายในขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและประชาคม 

 ข้ันตอนท่ี ๒ การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตร การพัฒนาและแนวทางการ

พัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา พรอมท้ังขอมูลท่ีเก่ียวของ ปญหาความตองการของทองถ่ิน รวมท้ังสรุป
ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด/อําเภอ และนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน 

- คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน จัดการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ประชาคม
ทองถ่ิน และสวนราชการท่ีเก่ียวของ เพ่ือรวมกันพิจารณาโดยในการจัดทําแผนพัฒนาสามปในครั้งแรก ใหมี
เวทีประชุมรวมกัน คัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนาท่ีสมควรนํามาใชเปนแนวทางในการ
จัดทําแผนพัฒนาสามป ครั้งตอไป (เม่ือครบรอบหนึ่งป) ใหมีเวทีประชุมรวมพิจารณาทบทวนดูวา ยุทธศาสตร
แนวทางการพัฒนาท่ีไดคัดเลือก และโครงการ/กิจกรรม ท่ีกําหนดไว ยังมีความเหมาะสมหรือไม ซ่ึงในปตอไป
สามารถคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนาท่ีจะนํามาใชเปนกรอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
รวมท้ังกําหนดโครงการ/กิจกรรมท่ีจะเพ่ิมเติมหรือ ตัดทอนลงได 

-  เม่ือไดแนวทางการพัฒนาแลว เวทีการประชุมรวมพิจารณาวาจะมีโครงการ/กิจกรรมอะไรบางท่ี
ตองดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมาย ของแนวทางการพัฒนาท่ีคัดเลือกมาใชเปนกรอบในการ
พัฒนา 

-  โครงการ/กิจกรรมท่ีพิจารณากําหนดอาจมีจํานวนมาก ดังนั้นจะตองดําเนินการดังตอไปนี้  
๑. พิจารณาความเก่ียวเนื่องกันระหวางยุทธศาสตร หรือระหวางแนวทางการพัฒนา  
๒. จัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม เพ่ือท่ีจะบรรจุลงในแผนพัฒนาสามปไดอยาง

เหมาะสมซ่ึงเปนการจัดลําดับโครงการไวเพ่ือ ทําแผนพัฒนาสามป ในชวงถัดไปดวย 
๓. การพิจารณากําหนดกิจกรรม จะตองคํานึงถึงสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้  

-  งบประมาณรายรับ รายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
-  ทรัพยากรการบริหารอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- ภาคีการพัฒนาท่ีสามารถเขารวมดําเนินการหรือมีภารกิจรับผิดชอบการดําเนินการ

เรื่องนั้นๆ เม่ือพิจารณาดานตางๆแลวจะตองแยกประเภทโครงการออกอยางนอย ๓  
โครงการ คือ โครงการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการเอง โครงการท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอุดหนุนใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการ และโครงการท่ีขอรับการสนับสนุน
จากหนวยงานอ่ืน 

 ข้ันตอนท่ี ๓ การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลท่ี

จําเปนตอการจัดทําแผนพัฒนาสามป โดยการเก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไป และวิเคราะหวายุทธศาสตรการ
พัฒนา แนวทางการพัฒนาท่ีเลือก ตองการขอมูลประเภทใดเปนพิเศษ ตองการขอมูลจากหวงเวลาใด เก็บ
ขอมูลจากแหลงใด ซ่ึงการเก็บขอมูลจะตองมีขอมูลท้ังภายในองคกรและขอมูลภายนอกเพ่ือสามารถนํามามา
วิเคราะห SWOT (การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค) ได 
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- การวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย ๔ กิจกรรมหลัก คือ 

๑. การประเมินผลการพัฒนาท่ีผานมา โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน สรุปผลการพัฒนาท่ีผานมาและนําเสนอท่ีประชุม ประกอบดวย คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
ประชาคมทองถ่ิน และหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือประเมินผลการพัฒนาทองถ่ินในรอบปท่ีผานมา
(ประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ) 

๒. การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนาใหท่ีประชุมตาม ขอ ๑ รวมกันคัดเลือกยุทธศาสตรการ
พัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ท่ีสอดคลองกับปญหา ความตองการของประชาคม  

๓. การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา ท่ีประชุมตามขอ ๑ จะตองรวมกันจัด
เรียงลําดับความสําคัญตามแนวทางพัฒนา  

๔. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป ซ่ึงควรจะวิเคราะหถึงความเปนไปได
ในทางปฏิบัติ โดยนําแนวทางการพัฒนามาทําวิเคราะหจุดแข็งจุดออน โอกาส และอุปสรรค                   
(SWOT Analysis) อีกครั้ง 

ข้ันตอนท่ี ๔  การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา 
- ใหท่ีประชุมรวมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนา มาจัดทําเปน

วัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาจากแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในชวงสามป นําวัตถุประสงคดังกลาวมาจัดทําเปน
วัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 
ข้ันตอนท่ี ๕ การจัดทํารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา 

- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินพิจารณา คัดเลือกโครงการท่ีสอดคลองกับแนว
ทางการพัฒนาในชวงสามป มาจัดทํารายละเอียดโครงการในดาน เปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ   งบประมาณ 
ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสําเร็จ โดยเนนรายละเอียดของกิจกรรมท่ีจะดําเนินการในปแรกของ
แผนพัฒนาสามป เพ่ือใหสามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไดตอไป  
ข้ันตอนท่ี ๖ การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป 

- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางแผนพัฒนาสามป โดยมีเคาโครง
ประกอบดวย ๗ สวนดังนี้ 

   สวนท่ี  ๑  บทนํา 
   สวนท่ี  ๒  สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
   สวนท่ี  ๓  ผลการพัฒนาทองถ่ินในปท่ีผานมา 
   สวนท่ี  ๔  สรุปยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
   สวนท่ี  ๕  ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 
   สวนท่ี  ๖  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
   สวนท่ี  ๗  การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 

- คณะกรรมการสนับสนุนจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดเวทีประชาคม ซ่ึงประกอบดวยคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน ประชาคมทองถ่ินและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือเสนอรางแผนพัฒนาสามป  และรับฟงความ
คิดเห็น ขอเสนอแนะ แลวนําไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปใหสมบูรณตอไป 
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-  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน นํารางแผนพัฒนาสามปท่ีปรับปรุงแลวเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือพิจารณา 
 
ข้ันตอนท่ี ๗ การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป 

-  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางแผนพัฒนาสามปและคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาสามป  

-  ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติ ประกาศใชแผนพัฒนาสามป ท้ังนี้ใหดําเนินการแลวเสร็จภายใน
เดือนมิถุนายน 

-  เม่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกาศใชแผนพัฒนาสามป ใหผูบริหารทองถ่ินสงโครงการพัฒนา
ท่ีเกินศักยภาพของเทศบาลใหคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอ เพ่ือดําเนินการตอไป  

 
๔. ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

การจัดทําแผนพัฒนาสามป เปนเครื่องมือท่ีจะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดพิจารณาอยาง
รอบคอบ ใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตางๆท่ีอาจมีความเชื่อมโยงและสงผล ท้ังใน
เชิงสนับสนุน และเปนอุปสรรคตอกัน เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารของทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด  
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สวนที่ ๒ 
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานที่สําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานที่สําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

๑.  สภาพท่ัวไป 
๑.๑ ลักษณะท่ีตั้ง  อาณาเขตและเขตการปกครอง 

เทศบาลตําบลตนไทรไดยกฐานะจากสุขาภิบาลเม่ือวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๔๒  อยูหางจาก  ท่ีวาการ
อําเภอบาเจาะ  ประมาณ  ๑๒ กิโลเมตร ประกอบดวยพ้ืนท่ีบางสวนของตําบลปะลุกาสาเมาะ ไดแก พ้ืนท่ีหมูท่ี ๑  
และหมูท่ี  ๖  มีทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒  (สายปตตานี – นราธิวาส)  พาดผาน นอกนั้นยังมีทางหลวงหมายเลข 
๔๑๖๓ และ ๔๑๖๗ เชื่อมกับอําเภอไมแกน จังหวัดปตตานี และทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๔๑๖๘ เชื่อมกับทางหลวง
จังหวัดหมายเลข ๔๐๖๐ ไปยังอําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 
 อาณาเขตและอาณาเขตติดตอ  เทศบาลตําบลตนไทร  มีพ้ืนท่ี ๑๑ .๘๐ ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอดังนี้ 
 ทิศเหนือ อาศัยเสนแบงเขตการปกครอง ไดแก เสนแบงเขตจังหวัดปตตานีกับจังหวัดนราธิวาส  มีพ้ืนท่ีติดตอ
กับเขตอําเภอสายบุรี 
 ทิศตะวันออก อาศัยเสนแบงเขตการปกครอง  ไดแก  เสนแบงเขตจังหวัดปตตานี  กับจังหวัดนราธิวาส  มีพ้ืนท่ี
ติดตอกับเขตองคการบริหารสวนตําบลทรายทอง  อําเภอไมแกน  จังหวัดปตตานี  
 ทิศใต  อาศัยเสนตรงท่ีกําหนดข้ึนติดตอกับหมูท่ี ๕ ตําบลปะลุกาสาเมาะ และหมูท่ี ๒ ตําบลบาเระเหนือ มี
พ้ืนท่ีเขตปกครองติดตอเขตองคการบริหารสวนตําบลปะลุกาสาเมาะ และ องคการบริหารสวนตําบลบาเระเหนือ  
 ทิศตะวันตก อาศัยเสนขนานกับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๒ ปตตานี –นราธิวาส ติดตอกับหมูท่ี 
๒ และหมูท่ี ๗ ตําบลปะลุกาสาเมาะ มีพ้ืนท่ีเขตปกครองติดตอเขตองคการบริหารสวนตําบลปะลุกาสาเมาะ  

 
๑.๒ ลักษณะชุมชนและการตั้งถิ่นฐาน 

เทศบาลตําบลตนไทร  มีลักษณะภูมิประเทศเปนท่ีราบเชิงเขา มีลําคลองสาธารณะ ๒ สาย ไหลออกสูทะเลท่ี
อําเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส และอําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี สภาพพ้ืนท่ีดินเปนดินเหนียว และดินรวน
ปนทรายเหมาะแกการเพาะปลูก แตพ้ืนท่ีถนนทางเขาวัดเชิงเขาเปนท่ีลุมน้ําขัง หากขาดการระบายน้ําท่ีดี  จะกอใหเกิด
สภาวะน้ําทวมไดงาย สภาพภูมิอากาศ มี ๒ ฤดู  คือฤดูรอนกับฤดูฝน โดยเฉพาะในชวงเดือนสิงหาคม จะเริ่มมีฝนตก
มาก ติดตอกันไปถึงเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม ซ่ึงจะมีฝนตกหนัก  

การวางผังเมืองรวมชุมชนตนไทร มีพ้ืนท่ีประมาณ ๑๑.๘๐ ตารางกิโลเมตร เปนพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลตนไทร
ท้ังหมด รวมเขตสํารวจเพ่ือการวางผังเมืองรวมชุมชนตนไทร ชุมชนสวนใหญตั้งถ่ินฐานอยูตอนกลางในเขตเทศบาล 
เรียงรายเกาะกลุมอยูตามแนวถนนสายหลัก คือทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๒ และถนนสายสําคัญอ่ืนๆ ไดแกทาง
หลวงแผนดินหมายเลข ๔๑๖๓ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๑๖๗ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๑๖๘ และทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๔๐๖๐ โดยชุมชนจะมีลักษณะกระจุกตัวอยูในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลตําบลตนไทร ซ่ึงมีอาคารหลาย
ประเภทปะปนกัน เชน บริเวณท่ีพักอาศัย พาณิชยกรรม เปนตน สําหรับพ้ืนท่ีบางสวนอ่ืนๆ มีอาคารพักอาศัยกระจาย
อยูอยางเบาบางในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมรอบๆ เขตเทศบาล ภายในชุมชนมีทางหลวงมีเสนทางคมนาคมท่ีสําคัญ คือทาง
หลวงแผนดินหมายเลข ๔๒ สายปตตานี-นราธิวาส สวนการตั้งบานเรือนของประชาชนสวนใหญจะตั้งบานเรือนอยูตาม
ถนนสายหลัก ตามทางหลวงแผนดินสายตางๆ กระจายตัวอยูท่ัวไปในเขตเทศบาล 

บริเวณท่ีเปนศูนยกลางของชุมชนในปจจุบัน คือ บริเวณยานการคาตั้งอยูศูนยกลางภายในเขตเทศบาลตําบล
ตนไทรซ่ึงแหลงรวมของตลาดสด รานคา อาคารพาณิชย การประกอบกิจการคาขายในลักษณะใหบริการแกชุมชน
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เทานั้น สวนใหญไดแก รานจําหนายสินคาเบ็ดเตล็ด รานจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม ขายวัตถุดิบทางการเกษตร และ
ธุรกิจ-บริการอ่ืนๆ 

การใชประโยชนท่ีดินประเภทท่ีอยูอาศัย พบวา ตั้งปะปนกับบริเวณยานการคาในลักษณะท่ีเปนอาคารพัก
อาศัย อาคารพาณิชย อาคารหองแถว ตึกแถว เพ่ือการอยูอาศัย ตามถนนสายหลัก และถนนซอยตางๆ ท่ีแยกออกจาก
ทางหลวงแผนดิน นอกจากนั้นพบวามีการกระจายตัวอยูอยางเบาบางในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมรอบๆเขตเทศบาล  
 
๒.  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
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 

เปนถนนสายสายยอยเม่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนในพ้ืนท่ีเขตเทศบาล  และเพ่ือเปน
เสนทางคมนาคมของประชาชนในเขตเทศบาลในการลําเลียง ผลิตผลทางการเกษตรออกสูตลาดตนไทรและ
แหลงปลายทางอ่ืนๆ 
 

๒.๒ การไฟฟาในเขตเทศบาลตําบลตนไทร 
ในเขตเทศบาลตําบลตนไทร  มีจํานวนครัวเรือนท่ีมีไฟฟาใช  จํานวน  ๑,๑๘๕  ครัวเรือน คิดเปนรอยละ ๑๐๐  
 

๒.๓ การประปา 
เทศบาลตําบลตนไทรกําลังดําเนินกิจการประปาเปนของตนเอง 
 

๒.๔ การส่ือสารและโทรคมนาคม 
มีสํานักงานไปรษณียโทรเลขเอกชน จํานวน ๑ แหง  
 

๒.๕ การจราจร 
 เทศบาลตําบลตนไทร มีเสนทางคมนาคมและระบบการจัดการจราจรท่ีสะดวกและปลอดภัย โดยมีเสนทาง
หลวงแผนดินท่ี  ๔๒  (ถนนเพชรเกษม  สายปตตานี -  นราธิวาส  เปนถนนสายหลัก) 
 
๒.๖ การใชท่ีดิน 
 พ้ืนท่ีสวนใหญเปนพ้ืนท่ีประกอบการทางการเกษตร โดยอยูในเขตเทศบาลบริเวณรอบนอก มีการทําสวนผลไม  
ทํานาและสวนยางพารา มีการใชพ้ืนท่ีทางการเกษตรประมาณ ๔,๗๗๘  ไร 
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๓.  ดานเศรษฐกิจ 
๓.๑ โครงสรางทางเศรษฐกิจ/รายไดประชากร  ในเขตเทศบาลตําบลตนไทร 
   การประกอบอาชีพของประชากรมีรายไดตอหัวโดยเฉลี่ยประมาณ ๕,๐๐๐  บาท/เดือน 
 
๓.๒ การเกษตรกรรม 
   ลักษณะการประกอบอาชีพ  ในเขตเทศบาลตําบลตนไทรสามารถแยกรายละเอียดดังนี้  

- ทํานา มีพ้ืนท่ี ๑,๔๐๑ ไร และครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพทํานา มีประมาณ ๔๓๒ ครัวเรือน ผลผลิต
โดยเฉลี่ยไรละ ๑๘ - ๒๑ ถัง 

- ทําสวนยางพารา มีพ้ืนท่ี ๑,๒๓๕ ไร และครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพสวนยางประมาณ ๒๓๖ 
ครัวเรือน ผลผลิตจากการทําสวนยางพาราโดยเฉลี่ย ๕ แผน/ไร 

- การทําสวนผลไม มีพ้ืนท่ี  ๒,๑๔๒  ไร  และครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพทําสวนผลไม  ประมาณ  
๒๐๑  ครัวเรือน  ผลผลิตผลไมตอปตอครัวเรือนโดยเฉลี่ย ๓๕,๐๐๐  -  ๕๐,๐๐๐  บาท 

 
๓.๓ การอุตสาหกรรม 

ลักษณะการประกอบการอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลตําบลตนไทรเปนลักษณะอุตสาหกรรมในครัวเรือนขนาด
เล็กท้ังหมด นิยมใชแรงงานในครอบครัวเปนหลัก  
 
๓.๔  การพาณิชยกรรม/การบริการ 

๑)  ประเภทธุรกิจรานอาหารและแผงลอย  จํานวน    ๙  ราน 
๒)  ประเภทธุรกิจรานขายของชํา   จํานวน  ๒๕  ราน 
๓)  ประเภทธุรกิจบริการ    จํานวน    ๓  ราน 
๔)  ประเภทธุรกิจรานซอมรถ   จํานวน  ๑๒  ราน 
๕)  ประเภทธุรกิจรานเสื้อผา   จํานวน  ๑๔  ราน 
๖)  ประเภทธุรกิจพาณิชยกรรมและการบริการ  จํานวน  ๓๕  ราน 

 
๓.๕ การทองเท่ียว 

เทศบาลตําบลตนไทร เปนเสนทางผานไปยังแหลงทองเท่ียว ไดแก วัดเชิงเขา ตําบลปะลุกาสา-เมาะ และน้ําตก
ปาโจ ตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส  
 
๓.๖ การปศุสัตว 

การประกอบการปศุสัตวในเขตเทศบาลตําบลตนไทร เปนการเลี้ยงสัตวเพ่ือยังชีวิตเปนสวนใหญ เชน โค 
กระบือ ไก เปด เปนตน  
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๔. ดานสังคม 
๔.๑  จํานวนประชากร 
 เทศบาลตําบลตนไทร  มีประชากรท้ังสิ้น ๔,๖๖๔ คน แยกเปนหญิง ๒,๔๒๙ คน ชาย ๒,๒๓๕ คน  มีจํานวน
ครัวเรือน  ๑,๑๘๕  ครัวเรือน  (สํารวจเม่ือเดือนพฤษภาคม 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) ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสําคัญ ไดแก วันฮารีรายอ วันเมาลิด และการจัดพิธีเขาสุนัตหมู  เปนตน 
 
๔.๓  การสาธารณสุข 
 ในเขตเทศบาลตําบลตนไทร  มีสถานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย  ดังนี้ 
  -  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ จํานวน  ๑  แหง 
  -  รานขายยา   จํานวน  ๔  แหง 
  -  นายแพทย   จํานวน  ๑  นาย 
  -  เจาหนาท่ีสาธารณสุข  จํานวน  ๕  นาย 
 
๔.๔  การสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคม 

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลตนไทรสามารถขอรับบริการดานสังคมสงเคราะห อาทิเชน บัตรประกันสังคม 
หรือ ๓๐ บาทรักษาทุกโรคไดท่ีสาธารณสุขอําเภอหรือสถานีอนามัยปะลุกาสาเมาะ สวนสวัสดิการสังคมอ่ืนๆ เชน เบี้ย
ยังชีพสําหรับผูสูงอายุ ผูพิการและผูปวยโรคเอดสนั้นสามารถติดตอไดท่ีกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลตนไทร 
 
๔.๕  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนถือวาเปนเรื่องสําคัญ ในการดํารงชีวิตและการประกอบ
อาชีพของประชาชน เทศบาลตําบลตนไทรก็ไดรับผลกระทบเรื่องการกอความไมสงบเรียบรอยในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต เทศบาลตําบลตนไทรจึงไดขอความรวมมือจากทุกฝายท่ีเก่ียวของรวมท้ังไดมีการเพ่ิมจํานวนอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ไดมีการฝกอบรมอยางสมํ่าเสมอ สวนอาชญากรรมอ่ืนๆนั้นถือวามีนอยมาก เม่ือเทียบกับ
จังหวัดอ่ืนๆ หนวยงานท่ีทีหนาท่ีรับผิดชอบในดานการรักษาความปลอดภัยในเขตเทศบาลตําบลตนไทร คือ สถานี
ตํารวจภูธรตําบลปะลุกาสาเมาะ 
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๕. ดานการเมือง – การบริหาร 
๕.๑  โครงสรางและอํานาจหนาท่ีในการบริหารงานของเทศบาลตําบลตนไทร 
             โครงสรางการบริหาร (องคกร)  ประกอบดวย 
 ๑)  สภาเทศบาล ประกอบดวย ๑) ประธานสภาเทศบาล ๒) รองประธานสภาเทศบาล ๓) สมาชิกสภา                   
เทศบาล และ ๔) เลขานุการสภาเทศบาล มีหนาท่ีดานนิติบัญญัติ ตามท่ีระเบียบกฎหมายกําหนดและควบคุมตรวจสอบ
การบริหารงานของคณะผูบริหาร 

๒)  คณะผูบริหาร ประกอบดวย ๑) นายกเทศมนตรี ๒)รองนายกเทศมนตรี  ๓)เลขานุการนายกเทศมนตรี 
และ ๔) ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีซ่ึงทําหนาท่ีทางดานบริหาร กําหนดนโยบายในการบริหารงานในทองท่ีของเทศบาล  
ตามท่ีไดรับอนุมัติหรือเห็นชอบจากสภาเทศบาล และตามระเบียบกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เทศบาลตําบลตนไทรมีการ
แบงสวนราชการภายในออกเปน ๖ หนวยงาน  ดังนี ้
 

ตารางแสดงจํานวนบุคลากรของเทศบาล 
 

หนวยงาน 
จํานวนพนักงานตามระดับ                      

ลูกจางประจํา 
 
พนักงานจาง 

 
รวม 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
๑. สํานักปลัดเทศบาล - - ๑ - ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๘ ๑๔ 
๒. กองคลัง - - - - ๑ ๑ ๑ - - ๑ ๔ 
๓. กองชาง - - - - - ๑ ๑ - - ๕ ๗ 
๔. กองสาธารณสุข - - - - ๑ - ๑ - - ๖ ๘ 
๕. กองการศึกษา - - - - ๑ - ๑ - - ๖ ๘ 
๖. กองสวัสดิการสังคม - ๑ - - - ๑ ๑ - - - ๓ 
รวม - ๑ ๑ - ๔ ๔ ๖ ๑ ๑ ๒๖ ๔๔ 
            

เทศบาลตําบลตนไทร  มีอํานาจหนาท่ีโดยสรุป  ดังนี้ 
- การตราเทศบัญญัติ 
- การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 
- สนับสนุนใหความรวมมือกับสวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ 
- รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 
- ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ีสาธารณะรวมท้ัง

การกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยและบํารุงทางระบายน้ํา 
- ปองกันและระงับโรคติดตอ รวมท้ังบํารุงสถานท่ีทําการพิทักษรักษาคนเจ็บไข  
- ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง รวมท้ังใหมีและบํารุงไฟฟาและแสงสวาง 
- ใหประชาชนไดรับการศึกษาอบรม 
- ใหมีโรงฆาสัตวและตลาดสด 
- ใหมีสุสานและฌาปนสถาน 
- บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร 
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- ใหมีน้ําสะอาดและการประปา 
- สงเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ 
- บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน 
- เทศพาณิชย 
- หนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีของเทศบาลหรือตามหนังสือสั่งการ 

 
๕.๒ การดําเนินกิจกรรมพาณิชยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือขององคกรชุมชน   ไมมี 
 
๕.๓ บทบาท/การมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหาร 

เทศบาลมีการบริการประชาชนไดท่ัวถึง  และการคลังของเทศบาลก็สามารถพ่ึงพาตนเองไดในระดับหนึ่ง และ
การบริหารงานของเทศบาลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน รวมท้ังประชาชน
ไดรับขาวสารการปฏิบัติงานของเทศบาลและผลการปฏิบัติไดอยางท่ัวถึง  ตลอดจนมีความเขาใจอันดีระหวางเทศบาล
กับประชาชน 
 
๕.๔ การอํานวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในทรัพยสินและสวัสดิ์การของประชาชน 

๑) ยาเสพติด ปญหายาเสพติดนับวันยิ่งเพ่ิมทวีความรุนแรงมากข้ึน ซ่ึงถือวาเปนปญหาท่ีรุนแรง แตทาง
เทศบาลยังไมมีการปราบปรามยาเสพติดอยางจริงจัง เนื่องจากไมมีหนวยงานเฉพาะซ่ึงจะปราบปรามยาเสพติด  
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปญหานี้ไดรับการแกไขในระดับหนึ่งแลวแต โดยสวนมากแลวปญหาความปลอดภัย
จากการจราจรมีเพ่ิมข้ึนตลอดมา (ท่ีไมไดลงในสถิติ สภ.อ.บาเจาะ) 
 
๖.  ดานส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
๖.๑  ทรัพยากรน้ํา 
 -  คลอง  ๑  สาย  สภาพน้ําเปนน้ํากรอย ใชประโยชนไมได 
 -  บึง  ๓  แหง     สภาพไมไดใชประโยชน 
 
๖.๒  ทรัพยากรปาไม 
        -  มีพ้ืนท่ีปา  -  ตร.กม. (ไมมี) 
 -  มีสัตวปา   -  ตร.กม. (ไมมี) 
 
๖.๓  ทรัพยากรธรณี   ไมมี 
 
๖.๔  สภาพส่ิงแวดลอม 
 -  คุณภาพแหลงน้ํา เนื่องจากเปนน้ํากรอยใชประโยชนไมได 
 -  อากาศ อยูในเกณฑดีเนื่องจากเปนเทศตําบลตนไทรอยูในเขตบริเวณใกลกับเทือกเขาบูโด ความแออัดและ
การใชยวดยานอยูในเกณฑนอย รวมท้ังไมมีโรงงานอุตสาหกรรมอยูในเขตเทศบาล 
 -  ปริมาณขยะ ๓ - ๔ ตัน / วัน 
 -  น้ําเสีย ในเขตเทศบาลตําบลตนไทรไมมีปญหาเรื่องน้ําเสีย 
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๗. ผลการพิจารณาทองถิ่นในชวงระยะของแผนพัฒนา ๕ ปท่ีผานมา 
๗.๑  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน   

เทศบาลไดวางแผนพัฒนาเปนของเทศบาลตําบลตนไทร นับตั้งแตมีการยกฐานะจากสุขาภิบาลเปนเทศบาล  
ตั้งแตวันท่ี  ๒๕ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๔๒  ทําใหโครงสรางพ้ืนฐาน ท้ังดานถนนหนทาง ทางบก ทางน้ํา ไฟฟาและแสง
สวาง ไดรับการพิจารณาไปในทางท่ีดีข้ึนตามลําดับทําใหประชาชนไดรับการบริการข้ันพ้ืนฐานท่ีดีข้ึนเปนท่ีนาพอใจ  
 
๗.๒ ดานการพัฒนาส่ิงแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  

เทศบาลไดใหความสําคัญตอสภาพแวดลอมภายในเขตเทศบาล และไดดําเนินการพัฒนาในดานปรับปรุงภูมิ
ทัศนภายในเขตเทศบาล  และไดดําเนินการพัฒนาในดานปรับปรุงภูมิทัศน  ภายในเขตเทศบาลมาอยางตอเนื่อง และมี
โครงการจัดทําสวนสาธารณะและสถานท่ีออกกําลังกายใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและมีทิศทางการพัฒนาเดินไป
ในแนวทางท่ีตั้งเปาหมายไวในแผนยุทธการพัฒนา ป ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒   
 
๗.๓  ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและดานการพัฒนาสังคม 

ไดใหความสําคัญกับชุมชนในการเขารวมในการดําเนินงานและกิจกรรมกับทางเทศบาล จนจัดตั้งชุมชนเปน
รูปธรรมสําเร็จและมีการประสานความรวมมือดวยกันเสมอมา และไดสนับสนุนใหชุมชนมีการจัดตั้งกลุมอาชีพ  
 
๗.๔  ดานการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

ไดจัดกิจกรรม โครงการฝกอบรมใหพนักงานและลูกจางมีความรูและใหมีความโปรงใส  ในการบริหารงานตาม
แนวทางบริหารการจัดการบานเมืองท่ีดี 
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บัญชีทะเบียนประวัติถนน ในเขตเทศบาลตําบลตนไทร อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ชุมชนตนไทร หมูท่ี ๑ ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 

ลําดับท่ี ชื่อสายทาง 
ระยะทาง 
(เมตร) 

ความ
กวาง 

ถนน (ม.) 
ประเภทถนน หมายเหตุ 

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 หมูท่ี ๖ ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อสายทาง 
ระยะทาง 
(เมตร) 

ความ
กวาง 

ถนน (ม.) 
ประเภทถนน หมายเหตุ 

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 บาต ู ๖๕๐ ๕ คอนกรีต  

๑๐ ดูซงดืเงาะห ๒๐๐ ๔ ลูกรัง  
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บัญชีทะเบียนประวัติถนน ในเขตเทศบาลตําบลตนไทร อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ชุมชนเฉลิม หมูท่ี ๖ ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อสายทาง 
ระยะทาง 
(เมตร) 

ความ
กวาง 

ถนน (ม.) 
ประเภทถนน หมายเหตุ 

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 หมูท่ี ๖ ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อสายทาง 
ระยะทาง 
(เมตร) 

ความ
กวาง 

ถนน (ม.) 
ประเภทถนน หมายเหตุ 

๑ ถนนกอตอ – ไมแกน ๑,๔๕๐ ๗ ลาดยาง  
 

บัญชีทะเบียนประวัติถนน ในเขตเทศบาลตําบลตนไทร อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ชุมชนบอเวาะหลือเมาะ หมูท่ี ๑ ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อสายทาง 
ระยะทาง 
(เมตร) 

ความ
กวาง 

ถนน (ม.) 
ประเภทถนน หมายเหตุ 

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 หมูท่ี ๑ ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อสายทาง 
ระยะทาง 
(เมตร) 

ความ
กวาง 

ถนน (ม.) 
ประเภทถนน หมายเหตุ 

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  

 
บัญชีทะเบียนประวัติถนน ในเขตเทศบาลตําบลตนไทร อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ชุมชนลูโบะบูตา หมูท่ี ๑ ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อสายทาง 
ระยะทาง 
(เมตร) 

ความ
กวาง 
ถนน (ม.) 

ประเภทถนน หมายเหตุ 

๑ ตนไทรท – ไมแกน ๓,๒๐๐ ๗ ลาดยาง  
๒ บาลาเสาะ ๔๕๐ ๔ คอนกรีต  
๓ ลูโบะบูตา ๗๐๐ ๕ ลาดยาง  

 
บัญชีทะเบียนประวัติถนน ในเขตเทศบาลตําบลตนไทร อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ชุมชนลูโบะบูกาหยี หมูท่ี ๑ ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อสายทาง 
ระยะทาง 
(เมตร) 

ความ
กวาง 
ถนน (ม.) 

ประเภทถนน หมายเหตุ 

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 

ตามท่ีเทศบาลตําบลตนไทร ไดประเมินสถานภาพของเทศบาลในการพัฒนาในปจจุบันและความเปนไปไดใน
โอกาสการพัฒนาในอนาคต โดยไดประเมินจากปจจัยภายนอก ไดแก นโยบายของรัฐบาลดานตางๆ นโยบายกลุม
จังหวัด วิสัยทัศนและนโยบายจังหวัดนราธิวาส รวมท้ังปจจัยท่ีเปนสิ่งอํานวยและเอ้ือตอการพัฒนาของอําเภอบาเจาะ 
และปจจัยภายในของเทศบาลตําบลตนไทร ไดแก นโยบายของผูบริหาร ความตองการของชุมชน ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลตนไทรสามารถสรุปเปนจุดแข็ง จุดออน อุปสรรคและโอกาสในการพัฒนาของเทศบาลตําบลตนไทร  
 การวิเคราะหจากปจจัยภายนอก 
 อุปสรรค 

- ปญหาความไมสงบเรียบรอยในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
- ปญหาดานงบประมาณการพัฒนาทองถ่ินไมเพียงพอ 
- ปญหาเรื่องระเบียบ กฎหมาย ขอปฏิบัติ ไมสอดคลองกับการบริหารงานแบบบูรณาการ  

จุดออน 
- ปญหาขาดความรวมมือของประชาชนในพ้ืนท่ี ขาดความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเองและ

ครอบครัว  
- ปญหาการอพยพแรงงานไปทํางานในประเทศมาเลเซีย 
- ปญหาดานการเมืองทองถ่ิน 

จุดแข็ง 
- มีตลาดตนไทรซ่ึงเปนท่ีรูจักของประชาชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
- เปนเสนทางทองเท่ียวสูวัดเชิงเขา ตําบลปะลุกาสาเมาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส  
- ประชาชนสวนใหญเปนชาวไทยมุสลิม ยึดม่ันในศาสนา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี  
- มีพ้ืนท่ีอยูในจุดท่ีเหมาะสมและเปนประตูสูจังหวัดนราธิวาส  

โอกาส 
- พัฒนาเปนเมืองเศรษฐกิจไดเพราะเปนเมืองประตูสูจังหวัดนราธิวาส  
- สามารถเปดเปนศูนยจําหนายสินคาพ้ืนเมืองและผลิตภัณฑทางการเกษตรได 

 
๓.๒ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผนสามป พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ และจํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ 
จํานวนโครงการ 

ท่ีปรากฏอยูในแผน 
จํานวนโครงการท่ีได

ปฏิบัต ิ
๑. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ๔ ๓ 
๒. พัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว ๑ ๑ 
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ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ 
จํานวนโครงการ 

ท่ีปรากฏอยูในแผน 
จํานวนโครงการท่ีได

ปฏิบัต ิ
๓. ดานการแกไขปญหาความยากจน ๔ ๓ 
๔. ดานการศึกษา ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

๓๓ ๓๑ 

๕. พัฒนาดานสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ๑๒ ๖ 
๖. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอม 

๑ ๑ 

๗. การพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี ๑๖ ๑๔ 
๘. พัฒนาดานความม่ันคงและเสริมสราง
สันติสุข 

๒ ๑ 

รวมท้ังหมด ๗๓ ๕๙ 
 
๓.๓ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

จากการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท่ีผานมา สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนอยูในระดับท่ีดี
พอประมาณ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีตองการพัฒนาอยางตอเนื่อง เชื่อมโยงกับการพัฒนาในหลายๆ  ปท่ีผาน
มาและสอดคลองเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาทุกระดับ สามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาล สนองความตองการของ
ประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมการเขามามีสวนรวมของประชาชนในการบริหารทองถ่ิน นอกจาการพัฒนายังไดยึด
แนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แหงชาติฉบับท่ี ๑๑  

การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล การพัฒนาตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอแลว เทศบาลตําบล
ตนไทร ยังยึดหลักการ/แนวทางการพัฒนา อีก ๓ ดาน ดังนี้ 

๑. การพัฒนาจากปญหาท่ีเกิดข้ึนในทองถ่ิน 
๒. การพัฒนาจากความตองการของประชาชน 
๓. การพัฒนาตามนโยบายและแนวทางของคณะผูบริหาร 
 
ผลการพัฒนาทองถ่ินปงบประมาณ ๒๕๕๗ ท่ีผานมา เปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีวางไว สามารถ

ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน ไดบางสวนตามความจําเปนและความสําคัญในการพัฒนาและแกไข
ปญหาของทองถ่ิน รวมท้ังงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรแตละป ผลงานท่ีประชาชนชื่นชอบมากท่ีสุด ก็คือ การสงเสริม
กลุมอาชีพ อุดหนุนกิจกรรมทางศาสนา และกอสราง ปรับปรุงถนน  การขยายเขตไฟฟา  ซ่ึงมีโครงการซ่ึงดําเนินการ
เสร็จแลว โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการอยางตอเนื่องทุกป โดยการใชจายงบประมาณเบิกจายจากงบประมาณ
รายจายประจําป เงินสะสมของเทศบาล เงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณในโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัดชายแดนใต แยกตามสาขาการพัฒนาดานตางๆ ดังนี้ 

สาขาโครงสรางพ้ืนฐานผล การปฏิบัติในปงบประมาณ ๒๕๕๗ ทําใหความเปนอยูของประชาชนไดรับการ
บริการดานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เปนไปในทิศทางท่ีถูกตองและไดรับการพัฒนาเปนไปในแนวทางท่ีดีข้ึน มี
ถนนหนทางท่ีสะดวกข้ึนกวาเดิม สามารถนําผลิตผลทางการเกษตรออกมาจําหนายตลาดตนไทรได สะดวกข้ึนแมจะเปน
ชวงฤดูฝนและผลจากการดําเนินการทําใหลดปญหาน้ําทวมขังไปไดระดับหนึ่ง แตโครงสรางพ้ืนฐานก็ยังมีไมเพียงพอ
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และท่ัวถึง เนื่องจากมีขอจํากัดดานงบประมาณ ซ่ึงในปงบประมาณ ๒๕๕๗ เทศบาลไดมีการริเริ่มโครงการกอสรางคู
ระบายน้ําเพ่ือรองรับระบบน้ําประปาท่ีกําลังดําเนินการในอนาคต  
 สาขาการพัฒนาสิ่งแวดลอม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ผลการพัฒนานําโครงการมาจัดลงใน
งบประมาณรายจายป ๒๕๕๗ สามารถปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดลอมภายในเขตเทศบาล ใหเปนเมืองนาอยู  มี
สภาพภูมิทัศนในชุมชนตนไทร สองฟากถนนเพชรเกษมงามตา  มีความเปนระเบียบเรียบรอยข้ึนอีกท้ังในปงบประมาณ 
๒๕๕๗ เทศบาลยังไดปรับปรุงพัฒนาทางเทารวมถึงภูมิทัศนเกาะกลางถนนเพชรเกษม สาย ๔๒ ซ่ึงเปนเสนทางประตูสู
จังหวัดนราธิวาสใหสวยงามข้ึนจากเดิม มีความเปนระเบียบเรียบรอยแตอยางไรก็ตามเทศบาลก็ยังตองมีการปรับปรุง
และพิจารณาตอไปเพ่ือใหการพัฒนาชุมชนเทศบาลเปนไปอยางตอเนื่อง 
 สาขาการพัฒนาเศรษฐกิจ  และสาขาการพัฒนาสังคม เทศบาลไดปรับปรุงและจัดตั้งชุมชนภายในเขตเทศบาล  
และใหชุมชนไดเขามีสวนรวมในการพัฒนาตรวจสอบการปฏิบัติงานอีกท้ังเทศบาลไดใหการสนับสนุนงบประมาณในการ
พัฒนาและสงเสริมการประกอบอาชีพเพ่ือใหชุมชนสามารถชวยเหลือตนเองและครอบครัวไดตอไป  โดยเทศบาลไดให
การสนับสนุนจัดทําเปนโครงการตอเนื่องทุกปงบประมาณ ทําใหสภาพทางสังคมทําใหประชาชนมีความกลาในการ
แสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะเขามีสวนชวยในการพัฒนาเทศบาลไดดีในระดับหนึ่ง สําหรับสภาพเศรษฐกิจของ
ชุมชนใน  ๘  ชุมชน  เทศบาลทําใหกลุมอาชีพไดมีการรวมกลุมผลิตสินคาหัตกรรมพ้ืนบานออกจําหนาย แตก็ยังมี
ปญหาในเรื่องผลผลิตหัตกรรมและผลผลิตทางการเกษตรในเรื่องตลาดรองรับและปญหาเรื่องชุมชนขาดการรวมกลุม
ประมาณงานท่ีเขมแข็งพอ ทําใหเสียโอกาสในการแขงขันกับตลาดภายนอกท่ีเขมแข็งกวา และยังมีปญหาในเรื่อง
คุณภาพสินคาท่ีนําออกจําหนาย จําเปนตองใหคําแนะนําและหาแนวทางแกไขตอไป 
 สาขาการพัฒนาการเมือง การบริหารผลการพัฒนาการเมือง   การบริหารปรากฏผลเปนรูปธรรมชัดจนกวาทุก
ดานพัฒนาโดยในปงบประมาณ ๒๕๕๗ เทศบาลไดดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศนสํานักงานเทศบาลตําบลตนไทร ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กรวมท้ังศูนยการเรียนรูกีรออาตี จนเปนรูปธรรมสามารถรองรับใหการบริการประชาชนไดเต็มกําลัง
ความสามารถอีกท้ังจัดซ้ือจัดหาเครื่องมือเครื่องใชใหกับกอง  ฝาย งานตางๆ เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเต็มกําลังความสามารถ เพ่ือรองรับการบริการประชาชนแตท้ังนี้เทศบาลก็ยังตองพิจารณาปรับปรุงในอีก
หลายกอง ฝาย งาน ตอไป  เรงรีบแกไขปรับปรุงท้ังเรื่องสถานท่ีปฏิบัติงาน อุปกรณเครื่องมือเครื่องใช และบุคลากรการ
ปฏิบัติงานใหเพียงพอพรอมท้ังในการปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับภารกิจโครงการถายโอนจากหนวยงานตางๆ ในอนาคต 
ตอไป 
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สวนที่ ๔ 
สรุปยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
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สรุปยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 
จากท่ีเทศบาลตําบลตนไทรไดรวบรวมขอมูลจากสวนท่ี ๑ บทนําและประเมินผลการพัฒนาทองถ่ินในรอบปท่ี

ผานมาในสวนท่ี ๓ ท้ังในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ  โดยนํามาวิเคราะหแนวทางปฏิบัติและพัฒนาทองถ่ินเทศบาล
ตําบลตนไทร จึงกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาใหเปนไปตามกรอบยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาส เพ่ือเปนแนวทางเดียวกันยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลตนไทร   
 
๔.๑ วิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลตําบลตนไทร 

“นําพาเทศบาลตําบลตนไทร ไปสูความเปนเมืองนาอยูอยางย่ังยืน” 
 
๔.๒ พันธกิจ 

๑. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร ผังเมืองชุมชนเทศบาล 
๒. สงเสริมการสรางงานสรางอาชีพ พัฒนาสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตใหมีความเปนอยูท่ีดีข้ึนรวมถึง

สนับสนุนงานสวัสดิการสังคมในการแกไขปญหาความยากจน 
๓. สงเสริมการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอยภายในชุมชน 
๔. สงเสริมการตลาด การคา การลงทุนการทองเท่ียว เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน ตลอดท้ังสนับสนุน

ผลิตภัณฑชุมชนโครงการตามแนวพระราชดําริ และหลักเศรษฐกิจพอเพียง        
๕. ฟนฟูและสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมท้ังปรับปรุงภูมิทัศนและการ

กําจัดขยะ สิ่งปฏิกูล บําบัดน้ําเสีย 
๖. พัฒนาการศึกษาและสงเสริมทํานุบํารุงศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมคุณธรรมจริยธรรมรวมท้ังอนุรักษภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 
๗. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 

 
๔.๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตําบลตนไทร 

ประกอบดวย ๗ ยุทธศาสตร  ๔๐ แนวทางการพัฒนา  รายละเอียดแตละดาน  ดังนี้ 
ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา 

๑.๑ บุกเบิก สราง ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เข่ือน ระบบระบายน้ํา 
๑.๒ สรางและปรับปรุงแหลงน้ําอุปโภค บริโภค 
๑.๓ จัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมือง และผังตําบล   
๑.๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
๑.๕ จัดใหมีไฟฟาและระบบโทรคมนาคมอยางท่ัวถึง 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาดานงานสงเสริมอาชีพ 
แนวทางการพัฒนา 

๒.๑ สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานสรางอาชีพและยั่งยืนใหกับประชาชนในทองถ่ิน 
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๒.๒ สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการชุมชนแกผูดอยโอกาสทางสังคม 
๒.๓ สงเสริมการศึกษาท้ังใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการ

จัดการศึกษา 
๒.๔  สงเสริมศักยภาพศูนยปฏิบัติการการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
๒.๕  สงเสริมดานการออกกําลังกาย การกีฬา และนันทนาการ 
๒.๖  สงเสริมการปองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาดานการสาธารณสุข 
๒.๗  สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
แนวทางการพัฒนา 

๓.๑  สงเสริมใหความรู ความเขาใจ แกประชาชน เก่ียวกับการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย  
๓.๒  พัฒนาศักยภาพของทองถ่ินในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความสงบ

เรียบรอยในทองถ่ิน 
๓.๓  เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหมีสวนรวมในการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถ่ิน  
๓.๔  สงเสริมใหผูนําศาสนาเขามามีบทบาทเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแกไขปญหาความม่ันคง  

ยุทธศาสตรท่ี ๔ การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 
แนวทางการพัฒนา 

๔.๑ สงเสริมการตลาด การคา การลงทุนในทองถ่ินและเมืองชายแดน เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
๔.๒ สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑในทองถ่ิน 
๔.๓ สงเสริมใหประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๔.๔ พัฒนาสงเสริมการทองเท่ียวและแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน   
๔.๕ สงเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริ 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
แนวทางการพัฒนา 

๕.๑ อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๕.๒ สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกในการรวมกันอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 
๕.๓ ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและเมือง 
๕.๔ จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย 
๕.๕ สงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงานทดแทน 

ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 

๖.๑ สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
๖.๒ สงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถ่ิน และปูชณียบุคคล 
๖.๓ เสริมสรางทํานุบํารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
๖.๔ สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษโบราณวัตถุและโบราณสถานในทองถ่ิน 
๖.๕ สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน 

ยุทธศาสตรท่ี ๗ การพัฒนาดานการการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางการพัฒนา 
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๗.๑ พัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากรในองคกร 
๗.๒ พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช ตลอดจนสถานท่ีในการปฏิบัติงาน 
๗.๓ พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.๔ ปรับปรุงและสรางระบบการใหบริการท่ีทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
๗.๕ สงเสริมและสรางทัศนคติท่ีดีตอการปฏิบัติงานเพ่ือการบริการประชาชน 
๗.๖ พัฒนาสงเสริมระบบการประชาสัมพันธและเผยแพรการดําเนินงานขององคกร เพ่ือรองรับ

ประชาคม อาเซียน 
๗.๗ สงเสริมใหความรู ความเขาใจ แกประชาชน เก่ียวกับการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย  

 
๔.๔ กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส 

ประกอบดวย  ๗ ยุทธศาสตร  ๔๐  แนวทาง ดังนี้ 
ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา 

๑.๑ บุกเบิก สราง ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เข่ือน ระบบระบายน้ํา 
๑.๒ สรางและปรับปรุงแหลงน้ําอุปโภค บริโภค 
๑.๓ จัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมือง และผังตําบล   
๑.๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
๑.๕ จัดใหมีไฟฟาและระบบโทรคมนาคมอยางท่ัวถึง 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาดานงานสงเสริมอาชีพ 
แนวทางการพัฒนา 

๒.๑ สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานสรางอาชีพและยั่งยืนใหกับประชาชนในทองถ่ิน 
๒.๒ สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการชุมชนแกผูดอยโอกาสทางสังคม 
๒.๓ สงเสริมการศึกษาท้ังใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการ

จัดการศึกษา 
๒.๔ สงเสริมศักยภาพศูนยปฏิบัติการการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
๒.๕ สงเสริมดานการออกกําลังกาย การกีฬา และนันทนาการ 
๒.๖ สงเสริมการปองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาดานการสาธารณสุข 
๒.๗ สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
แนวทางการพัฒนา 

๓.๑ สงเสริมใหความรู ความเขาใจ แกประชาชน เก่ียวกับการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย  
๓.๒ พัฒนาศักยภาพของทองถ่ินในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความสงบ

เรียบรอยในทองถ่ิน 
๓.๓ เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหมีสวนรวมในการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถ่ิน  
๓.๔ สงเสริมใหผูนําศาสนาเขามามีบทบาทเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแกไขปญหาความม่ันคง 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 
แนวทางการพัฒนา 

๔.๑ สงเสริมการตลาด การคา การลงทุนในทองถ่ินและเมืองชายแดน เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน  
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๔.๒ สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑในทองถ่ิน 
  ๔.๓ สงเสริมใหประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๔.๔ พัฒนาสงเสริมการทองเท่ียวและแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน   
  ๔.๕ สงเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริ 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
แนวทางการพัฒนา 

  ๕.๑ อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๕.๒ สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกในการรวมกันอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 
๕.๓ ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและเมือง 
๕.๔ จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย 
๕.๕ สงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงานทดแทน 

ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 

๖.๑ สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
๖.๒ สงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถ่ิน และปูชณียบุคคล 
๖.๓ เสริมสรางทํานุบํารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
๖.๔ สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษโบราณวัตถุและโบราณสถานในทองถ่ิน 
๖.๕ สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน 

ยุทธศาสตรท่ี ๗ การพัฒนาดานการการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางการพัฒนา 

๗.๑ พัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากรในองคกร 
๗.๒ พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช ตลอดจนสถานท่ีในการปฏิบัติงาน 
๗.๓ พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.๔ ปรับปรุงและสรางระบบการใหบริการท่ีทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
๗.๕ สงเสริมและสรางทัศนคติท่ีดีตอการปฏิบัติงานเพ่ือการบริการประชาชน 
๗.๖ พัฒนาสงเสริมระบบการประชาสัมพันธและเผยแพรการดําเนินงานขององคกร เพ่ือรองรับ

ประชาคม อาเซียน 
๗.๗ สงเสริมใหความรู ความเขาใจ แกประชาชน เก่ียวกับการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย 

 
๔.๕ นโยบายการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส 

๑. วิสัยทัศนจังหวัดนราธิวาส 
วิสัยทัศนเปนภาพฝน และเสนทางท่ีองคกรจะใชเข็มทิศนําทางสูความสําเร็จในอนาคต ซ่ึงจากการวิเคราะห

ภารกิจ ปจจัยแหงความสําเร็จ ไดกําหนดแนวคิดและนิยามความหมายของวิสัยทัศนในการพัฒนาจังหวัดดังนี้ 
“เศรษฐกิจกาวหนา นรานาอยู สูสันติสุข” 

 
๒. พันธกิจ (Mission) 
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 พันธกิจ คือ ภารกิจโดยหนาท่ี และภารกิจตามวิสัยทัศนท่ีองคกรใหพันธสัญญาวาจะใชเปนกรอบดําเนินงาน 
ซ่ึงจากการศึกษาพบวาพันธกิจมี ๓ พันธกิจ ดังนี้ 

๑. สรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลผลิตภาคเกษตร นอกภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องและการคาระหวางประเทศ 
๒. สรางความรูความเขาใจใหแกประชาชนในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ใหดีข้ึน 
๓. สรางความเชื่อม่ันในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและเชื่อม่ันในอํานาจรัฐ 

 
๓. เปาประสงค (Goal) 
๓.๑ เปาประสงครวม  : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และเชื่อม่ันใน

อํานาจรัฐ 
๓.๒ เปาประสงครายประเด็นยุทธศาสตร 

(๑) ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดและมูลคาสินคาและบริการระหวางประเทศเพ่ิมข้ึน 
(๒) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(๓) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและเชื่อม่ันในอํานาจรัฐ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue)/กลยุทธ  

จากการวิเคราะหสภาวการณ และปญหาความตองการตางๆ  จังหวัดนราธิวาสจึงไดกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตรและกลยุทธตามลําดับความสําคัญ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ : การสรางรายไดและพัฒนาการผลิตภาคเกษตร นอกภาคเกษตร และ 
                                          การคาระหวางประเทศ เชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ : การพัฒนาและเสริมสรางสันติสุขในพ้ืนท่ี 

 
๔.๖ นโยบายการพัฒนาของผูบริหารเทศบาลตําบลตนไทร 

นโยบายผูบริหารเทศบาลตําบลตนไทร  ดังท่ีไดกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลไวในหัวขอท่ี ๔ .๑ ไววา 
“นําพาเทศบาลตําบลตนไทร ไปสูความเปนเมืองนาอยูอยางย่ังยืน” 

 
๑. ดานการศึกษา วัฒนธรรม และประเพณี 

๑.๑ พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหไดมาตรฐาน และมีคุณภาพพรอมกับอุปกรณการเรียนการสอน
ใหกับเด็ก 

๑.๒ สนับสนุนอาคารเรียน หรือศูนยอบรมจริยธรรมใหกับเด็กเรียนหลักสูตรกีรออาตี และประชาชน
ในพ้ืนท่ี 

๑.๓ สนับสนุนงบประมาณใหกับโรงเรียนตาดีกาในเขตเทศบาลใหท่ัวถึงพรอมกับวัสดุการเรียนการ
สอน และมีการอบรมบุคลากรประจําโรงเรียนตาดีกา 

๑.๔ สนับสนุนงบประมาณใหกับมัสยิด สุเหรา เพ่ือเปนจุดศูนยกลางของชุมชน 
๑.๕ สงเสริมและสนับสนุนงานประเพณีตางๆ เชน งานเมาลิด งานอาซูรอ งานพิธีเขาสุนัต และงาน

อ่ืนๆ ใหมีความยั่งยืนสืบไป 
๒. ดานเศรษฐกิจ 
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๒.๑ สงเสริมอาชีพ เพ่ือเกิดรายไดแกครัวเรือน และกลุมสตรีในแตละชุมชน 
๒.๒ สงเสริม สนับสนุน การจัดทําอาชีพการเกษตร ตามทฤษฎีแนวใหม ใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี 
๒.๓ สนับสนุนใหมีเครื่องมือทางการเกษตร เชน รถไถนา เพ่ือบริการประชาชนท่ีทําอาชีพการเกษตร 

ตามเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.๔ อุดหนุนงบประมาณ ใหกับชุมชนในเขตเทศบาล เพ่ือสรางความเขมแข็งของชุมชนดานการกีฬา 

และนันทนาการ 
๓. ดานการกีฬาและนันทนาการ 

๓.๑ สนับสนุนวัสดุอุปกรณการเลนกีฬาใหกับเด็กและเยาวชนในแตละชุมนชนใหท่ัวถึง 
๓.๒ สนับสนุนการเลนกีฬาตางๆ ใหกับเยาวชนและประชาชนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล 
๓.๓ จัดใหมีลานกีฬาประจํา ของแตละชุมชนในเขตเทศบาล 
๓.๔ สนับสนุนใหมีสนามกีฬากลาง ประจําเทศบาล เพ่ือใหมีการพัฒนา การกีฬาและนันทนาการ

ใหแกเด็ก เยาวชน ประชาชนทุกระดับ 
๔. ดานการสาธารณูปโภค และโครงสรางพ้ืนฐาน 

๔.๑ สนับสนุนงบประมาณหรือจัดหาใหมีระบบประปา โดยมุงเนนใหมีน้ําประปาสะอาด เพียงพอตอ
ความตองการของประชาชนทุกครัวเรือน 

๔.๒ ติดตั้ง ขยายเขต และปรับปรุงระบบไฟฟาสาธารณะใหมีความสวาง ครอบคลุมท้ังเขตเทศบาล 
เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของพ่ีนองประชาชน 

๔.๓ ปรับปรุงระบบจราจรรวมกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ เพ่ือความปลอดภัยในการใชยานพาหนะ
และการเดินทาง 

๔.๔ กอสราง ปรับปรุง และพัฒนาภูมิทัศน ในสํานักงานเทศบาลและเขตเทศบาลใหความสวยงาม 
๔.๕ จัดใหมีสวนสาธารณะใหสวยงาม เพ่ือเปนศูนยรวมการพักผอนและสถานท่ีออกกําลังกาย  
๔.๖ สนับสนุนใหมีการติดตั้งระบบกลอง CCTV ในบริเวณเทศบาลและในเขตเทศบาลใหท่ัวถึง 
๔.๗ ทําการขุดลอก คู คลอง และทอระบายน้ํา ปรับปรุง ซอมแซม พรอมท้ังการกอสรางถนน บุกเบิก

ถนนทุกสายในเขตเทศบาล 
๕. ดานสังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๕.๑ สงเสริมดูแล สวัสดิการใหกับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุมอาชีพ เพ่ือใหประชาชนมีความ
เขมแข็ง มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและสามารถพ่ึงตนเองได จัดใหมีรถรับ-สง ผูปวยกรณีฉุกเฉินไปโรงพยาบาล  

๕.๒ ผูสูงอายุ ผูพิการจัดใหรับเบี้ยยังชีพ ตามหลักเกณฑนโยบายของรัฐบาล อยางท่ัวถึง 
๕.๓ สงเสริมปลูกฝง ความรูรักสามัคคีและจัดระเบียบชุมชน รักษาความสงบเรียบรอย และการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกรูปแบบ 
๕.๔ จะพิจารณาสงเสริมสนับสนุน อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน หรือ อปพร. ของศูนย

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลตําบลตนไทร ใหไดรับการฝกอบรมเพ่ือจะนําความรู ความสามารถ 
มาปฏิบัติทางดานงานบริการประชาชน 

๕.๕ จัดใหมีการอบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานท่ี เพ่ือเพ่ิมพูนความรูดานอาชีพ และ
ประสบการณ แกกลุมอาชีพ กลุมสตรี ผูนําชุมชน และบุคลากรของเทศบาล 
๖. ดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

๖.๑ สงเสริมรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยของชุมชนรักษาความสะอาดและกําจัดขยะมูลฝอย
อยางถูกวิธี 
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๖.๒ สนับสนุนหรือจัดหา ถังขยะใหกับประชาชนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลอยางท่ัวถึง 
๖.๓ ดูแลสงเสริมสุขภาพ พลานามัยของประชาชน ใหสมบูรณ แข็งแรงทุกกลุมอายุใหท่ัวถึงและเทา

เทียมกัน โดยเนนการปองกันมากวาการรักษา 
๖.๔ สงเสริมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
๖.๕ ดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในเขตเทศบาลใหหมดไป และเพ่ิมการบําบัดผูติดยา

เสพติด กลับสูสังคมท่ีดีกวาเดิม 
๗. ดานการเมือง และการบริหาร 

๗.๑ บริหารงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต โปรางใส สามารถตรวจสอบได โดยยึดหลักการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนในเขตเทศบาลตําบลตนไทร 

๗.๒ เสริมสรางพัฒนาศักยภาพการใหบริการของเทศบาลตลอดจนการปรับปรุงสถานท่ีทํางาน 
อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในการใหบริการประชาชน ใหสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

๗.๓ สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน มีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน การจัดทําแผนพัฒนา การ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป การจัดซ้ือ/จัดจาง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  

๗.๔ ติดตั้งและปรับปรุงระบบเสียงไรสายใหมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 
๗.๕ สงเสริม และสนับสนุนใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของเทศบาลและใหประชาชนมีสวนรวม

ในการพัฒนาทองถ่ิน ในรูปของการจัดเวทีประชาคมตามกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมพัฒนา  
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แผนท่ียุทธศาสตรของเทศบาลตําบลตนไทร 
 

วิสัยทัศน นําพาเทศบาลตําบลตนไทร ไปสูความเปนเมืองนาอยูอยางย่ังยืน 

ยุทธศาสตร 

1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
ระบบจราจร ผังเมืองชุมชน
เทศบาล 

 

2. สงเสริมการสรางงานสรางอาชีพ  พัฒนา

สังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตใหมี
ความเปนอยูที่ดีข้ึนรวมถึงสนับสนุนงาน
สวัสดิการสังคมในการแกไขปญหาความ
ยากจน 

 

 

3.สงเสริมการจัดระเบียบชุมชน/

สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบรอยภายในชุมชน 

 

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

5. ฟนฟูและสรางจิตสํานึกในการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน  
และการกําจัดขยะ สิ่งปฏิกูล บําบัดนํ้า
เสีย 

7.พัฒนาประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการองคกรตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

6. พัฒนาการศึกษาและสงเสริม

ทํานุบํารุงศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรมคุณธรรมจริยธรรม
รวมทั้งอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน 

 

จุดมุงหมาย
เพ่ือการ
พัฒนา 

1.,uโครงสรางพื้นฐาน

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
ระบบจราจร ผังเมืองชุมชน
เทศบาลที่ด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. สรางงานสรางอาชีพ เพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิตใหมีความเปนอยูที่ดีข้ึน
เพือแกไขปญหาความยากจน 

 

3. จัดระเบียบชุมชน/สังคม และ

รักษาความสงบเรียบรอยภายใน
ชุมชน 

4. สงเสริมการตลาด การคา การลงทุน

การทองเที่ยว เพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน ตลอดทั้งสนับสนุนผลิตภัณฑ
ชุมชนโครงการตามแนวพระราชดําริ และห

ิ ี 

5. เพ่ือฟนฟูและสรางจิตสํานึกในการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของประชาชน 

6.พัฒนาการศึกษาและสงเสริม

ทํานุบํารุงศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรมคุณธรรมจริยธรรม
รวมทั้งอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน 

7. องครมกีารบริหารจัดการ

ตามหลักธรรมาภิบาล 

พันธกิจ 

1.การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน 

1. กอสราง บุกเบิก ปรับปรุง 

บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน 
เข่ือน ระบบระบายนํ้า 

2. พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 

4.กอสรางปรับปรุงแหลงนํ้าอุปโภค  

บริโภค 

3. จัดใหมีไฟฟาและระบบ

่  

 

5. จัดทําผังเมืองและผังตําบล 

4.การพัฒนาเศรษฐกิจและการ

ทองเที่ยว 

1. สงเสริมารตลาด การคา การลงทุน

ในทองถ่ิน 

2. สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและ

ผลิตภัณฑทองถ่ิน 

3. พัฒนาสงเสริมการทองเท่ียว

และแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

3 การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และ

การรักษาความสงบเรียบรอยภายใน
ชุมชน 

1สงเสริมใหความรู ความเขาใจ แก

ประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครอง ระบบประชาธิปไตย 

4 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา 

ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

 
 

1. สงเสริมการศึกษาทั้งในระบบและ

นอกระบบและตามอัธยาศัย โดย
สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา 

2. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา

คณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน
 

3. เสริมสรางทํานุบํารุงศาสนาปูชนีย

บคคล อนรักษ ฟนฟ สืบทอดจารีต
 

 

2การพัฒนาดานสังคมและพัฒนา

คุณภาพชีวิต 

1. สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะห

และสวัสดิการชุมชนแกผูดอยโอกาส
ทางสังคม 

 

2. ปองกันและกําจัดการแพรระบาด

ของยาเสพติดตลอดจนสนับสนุนและ
สงเสริมศักยภาพศูนยปฏิบัติการตอสู
เพื่อเอาชนะปญหายาเสพติด 

4. สงเสริมดานการออกกําลังกาย การ

กีฬา และนันทนาการ 

5.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

1 .อนุรักษและฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2..  เฝาระวังและปองกัน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3. สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนใน

ชุมชนมีจิตสํานึกในการรวมกันอนุรักษ
่  

4.ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชมและเมือง 

1. พัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรม

จริยธรรมแกบุคลากรในองคกร 

2. พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือเครื่องใช 

ตลอดจนถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน 

3. พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการ

องคกรตามหลักการบริหารจัดการบานเมือง
 

4. ปรับปรุงและสรางระบบบริการใหบริการ

ที่ทันสมัย รวดเร็วและทีประสิทธิภาพ 

 

5.สงเสริมและสรางทัศนคติที่ดีตอการ

ปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน 

แนว
ทางการ
พัฒนา 

3. บําบัด  ฟนฟู  ทั้งทางดานรางกาย

และจิตใจแกผูติดยาเสพติด 

6.พัฒนาสงเสริมระบบการประชาสัมพันธ

การดําเนินงานขององคกร 

7.การพัฒนาดานการบริหาร

จัดการที่ดี 

2.สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนและ

เอกชนเขามามีสวนรวมในการปองกัน
บรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการ

 

3.เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

ใหมีสวนรวมในการรักษาความสงบ
เรียบรอยในทองถ่ิน 

4.สงเสริมใหผูนําศาสนาเขามามี

บทบาทและศักยภาพในการแกปญหา
ความมั่นคง 

5.จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล
ตลอดจนระบบบําบัดนํ้าเสีย 

4.สงเสริมสนับสนุนโบราณวัตถุและ

โบราณสถานในชุมชน 

5.สงเสริม สนับสนุนใหมีการอนุรักษ 

ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ินและ
ปูชนียบุคคล 
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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 
ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 แนวทางการพัฒนา 
๑.๑ กอสราง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เข่ือน ระบบระบายน้ํา 
๑.๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
๑.๓ จัดใหมีไฟฟาและระบบโทรคมนาคมอยางท่ัวถึง 
๑.๔ กอสรางปรับปรุงแหลงน้ําอุปโภคบริโภค 
๑.๕ จัดทําผังเมืองและผังตําบล 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
 แนวทางการพัฒนา 

๒.๑ สงเสริมการตลาด การคา การลงทุนในทองถ่ิน 
๒.๒ สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑทองถ่ิน 
๒.๓ พัฒนาสงเสริมการทองเท่ียวและแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาดานแกไขปญหาความยากจน 
แนวทางการพัฒนา 

๓.๑ สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานสรางอาชีพแบบยั่งยืนใหกับประชาชนในทองถ่ิน 
๓.๒ พัฒนาและสงเสริมใหประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๓ สงเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริ  

ยุทธศาสตรท่ี ๔ การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 

๔.๑ สงเสริมการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวน
รวมในการจัดการศึกษา 

๔.๒ สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน 
๔.๓ เสริมสรางทํานุบํารุงศาสนา ปูชนียบุคคล อนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปญญาทองถ่ิน 
๔.๔ สงเสริมสนับสนุนโบราณวัตถุและโบราณสถานในชุมชน 
๔.๕ สงเสริม สนับสนุนใหมีการอนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา

ทองถ่ินและปูชนียบุคคล 
ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาดานสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา 

๕.๑ สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการชุมชนแกผูดอยโอกาสทางสังคม 
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๕.๒ ปองกันและกําจัดการแพรระบาดของยาเสพติดตลอดจนสนับสนุนและสงเสริมศักยภาพศูนย
ปฏิบัติการตอสูเพ่ือเอาชนะปญหายาเสพติด 

๕.๓ บําบัด ฟนฟูท้ังทางดานรางกายและจิตใจแกผูติดยาเสพติด 
๕.๔ สงเสริมดานการออกกําลังกาย การกีฬา และนันทนาการ 
๕๕  สงเสริมการปองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาดานการสาธารณสุข 

ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
แนวทางการพัฒนา 

๖.๑ อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๖.๒ เฝาระวังและปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๖.๓ สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกในการรวมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
๖.๔ ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชมและเมือง 
๖.๕ จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย 

ยุทธศาสตรท่ี ๗ การพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี 
แนวทางการพัฒนา 

๗.๑ พัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากรในองคกร 
๗.๒ พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือเครื่องใช ตลอดจนถึงสถานท่ีในการปฏิบัติงาน 
๗.๓ พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
๗.๔ ปรับปรุงและสรางระบบบริการใหบริการท่ีทันสมัย รวดเร็วและทีประสิทธิภาพ 
๗.๕ สงเสริมและสรางทัศนคติท่ีดีตอการปฏิบัติงานเพ่ือการบริการประชาชน 
๗.๖ พัฒนาสงเสริมระบบการประชาสัมพันธการดําเนินงานขององคกร 
๗.๗) สงเสริมใหความรู ความเขาใจ แกประชาชน เก่ียวกับการเมืองการปกครอง ระบบประชาธิปไตย  

 ยุทธศาสตรท่ี ๘ การพัฒนาดานความม่ันคงและเสริมสรางสันติสุข 
แนวทางการพัฒนา 

๘.๑ เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหมีสวนรวมในการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถ่ิน  
๘.๒ สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนและเอกชนเขามามีสวนรวมในการปองกันบรรเทาสาธารณภัย 

ตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถ่ิน 
๘.๓ สงเสริมใหผูนําศาสนาเขามามีบทบาทและศักยภาพในการแกปญหาความม่ันคง 

 
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ประกอบดวย ๘ ยุทธศาสตร ๔๐ แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 แนวทางการพัฒนา 
๑.๑ กอสราง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เข่ือน ระบบระบายน้ํา 
๑.๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
๑.๓ จัดใหมีไฟฟาและระบบโทรคมนาคมอยางท่ัวถึง 
๑.๔ กอสรางปรับปรุงแหลงน้ําอุปโภคบริโภค 
๑.๕ จัดทําผังเมืองและผังตําบล 
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ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
 แนวทางการพัฒนา 

๒.๑ สงเสริมการตลาด การคา การลงทุนในทองถ่ิน 
๒.๒ สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑทองถ่ิน 
๒.๓ พัฒนาสงเสริมการทองเท่ียวและแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาดานแกไขปญหาความยากจน 
แนวทางการพัฒนา 

๓.๑ สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานสรางอาชีพแบบยั่งยืนใหกับประชาชนในทองถ่ิน 
๓.๒ พัฒนาและสงเสริมใหประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๓ สงเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริ  

ยุทธศาสตรท่ี ๔ การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 

๔.๑ สงเสริมการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวน
รวมในการจัดการศึกษา 

๔.๒ สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน 
๔.๓ เสริมสรางทํานุบํารุงศาสนา ปูชนียบุคคล อนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปญญาทองถ่ิน 
๔.๔ สงเสริมสนับสนุนโบราณวัตถุและโบราณสถานในชุมชน 
๔.๕ สงเสริม สนับสนุนใหมีการอนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา

ทองถ่ินและปูชนียบุคคล 
ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาดานสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา 

๕.๑ สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการชุมชนแกผูดอยโอกาสทางสังคม 
๕.๒ ปองกันและกําจัดการแพรระบาดของยาเสพติดตลอดจนสนับสนุนและสงเสริมศักยภาพศูนย

ปฏิบัติการตอสูเพ่ือเอาชนะปญหายาเสพติด 
๕.๓ บําบัด ฟนฟูท้ังทางดานรางกายและจิตใจแกผูติดยาเสพติด 
๕.๔ สงเสริมดานการออกกําลังกาย การกีฬา และนันทนาการ 
๕๕  สงเสริมการปองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาดานการสาธารณสุข 

ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
แนวทางการพัฒนา 

๖.๑ อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๖.๒ เฝาระวังและปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๖.๓ สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกในการรวมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
๖.๔ ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชมและเมือง 
๖.๕ จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย 

ยุทธศาสตรท่ี ๗ การพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี 
แนวทางการพัฒนา 
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๗.๑ พัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากรในองคกร 
๗.๒ พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือเครื่องใช ตลอดจนถึงสถานท่ีในการปฏิบัติงาน 
๗.๓ พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
๗.๔ ปรับปรุงและสรางระบบบริการใหบริการท่ีทันสมัย รวดเร็วและทีประสิทธิภาพ 
๗.๕ สงเสริมและสรางทัศนคติท่ีดีตอการปฏิบัติงานเพ่ือการบริการประชาชน 
๗.๖ พัฒนาสงเสริมระบบการประชาสัมพันธการดําเนินงานขององคกร 
๗.๗) สงเสริมใหความรู ความเขาใจ แกประชาชน เก่ียวกับการเมืองการปกครอง ระบบประชาธิปไตย  

 ยุทธศาสตรท่ี ๘ การพัฒนาดานความม่ันคงและเสริมสรางสันติสุข 
แนวทางการพัฒนา 

๘.๑ เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหมีสวนรวมในการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถ่ิน  
๘.๒ สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนและเอกชนเขามามีสวนรวมในการปองกันบรรเทาสาธารณภัย 

ตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถ่ิน 
๘.๓ สงเสริมใหผูนําศาสนาเขามามีบทบาทและศักยภาพในการแกปญหาความม่ันคง 

 
๓. ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ประกอบดวย ๗ ยุทธศาสตร  ๔๐ แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา 

๑.๑ บุกเบิก สราง ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เข่ือน ระบบระบายน้ํา 
๑.๒ สรางและปรับปรุงแหลงน้ําอุปโภค บริโภค 
๑.๓ จัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมือง และผังตําบล   
๑.๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
๑.๕ จัดใหมีไฟฟาและระบบโทรคมนาคมอยางท่ัวถึง 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาดานงานสงเสริมอาชีพ 
 แนวทางการพัฒนา 

๒.๑ สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานสรางอาชีพและยั่งยืนใหกับประชาชนในทองถ่ิน 
๒.๒ สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการชุมชนแกผูดอยโอกาสทางสังคม 
๒.๓ สงเสริมการศึกษาท้ังใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการ

จัดการศึกษา 
๒.๔  สงเสริมศักยภาพศูนยปฏิบัติการการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
๒.๕  สงเสริมดานการออกกําลังกาย การกีฬา และนันทนาการ 
๒.๖  สงเสริมการปองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาดานการสาธารณสุข 
๒.๗  สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
แนวทางการพัฒนา 

๓.๑  สงเสริมใหความรู ความเขาใจ แกประชาชน เก่ียวกับการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย  
๓.๒  พัฒนาศักยภาพของทองถ่ินในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความสงบ

เรียบรอยในทองถ่ิน 
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๓.๓  เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหมีสวนรวมในการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถ่ิน  
๓.๔  สงเสริมใหผูนําศาสนาเขามามีบทบาทเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแกไขปญหาความม่ันคง  

 
ยุทธศาสตรท่ี ๔ การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 
แนวทางการพัฒนา 

๔.๑ สงเสริมการตลาด การคา การลงทุนในทองถ่ินและเมืองชายแดน เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
๔.๒ สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑในทองถ่ิน 
๔.๓ สงเสริมใหประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๔.๔ พัฒนาสงเสริมการทองเท่ียวและแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน   
๔.๕ สงเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริ 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
แนวทางการพัฒนา 

๕.๑ อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๕.๒ สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกในการรวมกันอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 
๕.๓ ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและเมือง 
๕.๔ จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย 
๕.๕ สงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงานทดแทน 

ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 

๖.๑ สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
๖.๒ สงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถ่ิน และปูชณียบุคคล 
๖.๓ เสริมสรางทํานุบํารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
๖.๔ สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษโบราณวัตถุและโบราณสถานในทองถ่ิน 
๖.๕ สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน 

ยุทธศาสตรท่ี ๗ การพัฒนาดานการการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางการพัฒนา 

๗.๑ พัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากรในองคกร 
๗.๒ พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช ตลอดจนสถานท่ีในการปฏิบัติงาน 
๗.๓ พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.๔ ปรับปรุงและสรางระบบการใหบริการท่ีทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
๗.๕ สงเสริมและสรางทัศนคติท่ีดีตอการปฏิบัติงานเพ่ือการบริการประชาชน 
๗.๖ พัฒนาสงเสริมระบบการประชาสัมพันธและเผยแพรการดําเนินงานขององคกร เพ่ือรองรับ

ประชาคม อาเซียน 
๗.๗ สงเสริมใหความรู ความเขาใจ แกประชาชน เก่ียวกับการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย  
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