แผนพัฒนาทองถิน่ 4 ป
(พ.ศ.2561-2564)

งานวิเคราะหนโยบายและแผน
เทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ ตําบลกะลุวอเหนือ
อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

คํานํา
เนื่องดวยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 มาตรา 50
(9) และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด
2 มาตรา 16 (1) ประกอบกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจั ดทํ าแผนพัฒ นาขององคก รปกครองสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอํานาจและหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒ นา
ท อ งถิ่นของตนเอง แผนพั ฒ นาท อ งถิ่น นั้น หมายถึง แผนพั ฒ นาท อ งถิ่น สี่ ป ขององคก รปกครองส วนท อ งถิ่น โดย
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นจัดประชุมประชาคมทองถิ่น สวนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ เพื่อแจงแนวทาง
พัฒนาทองถิ่น รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวของตลอดจนความชวยเหลือทาง
วิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป โดยให
นําข อ มู ล พื้ น ฐานในการพั ฒ นาจากหน วยงานต างๆ และขอ มู ล ในแผนพั ฒ นาหมู บ านหรื อ แผนชุ ม ชนมาพิ จ ารณา
ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
เพื่อใหการดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายดังกลาว จึงตองจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561
– 2564) ขึ้น เพื่อ ใชเป นเครื่อ งมื อ ในการจั ดทํางบประมาณรายจายประจํ าป และพรอ มที่จ ะนําไปสูก ารปฏิบั ติและ
สามารถใชในการประสานแผนการพัฒนาทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามนโยบายที่คณะผูบริหาร
หวังที่จะทําใหเกิดการพัฒนาในทองถิ่น
เทศบาลตํ าบลกะลุ วอเหนื อ จึ ง หวัง เป นอยางยิ่ง วาแผนพั ฒ นาท อ งถิ่น 4 ป (พ.ศ.2561 - 2564)
เทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ ฉบับนี้จะเปนแนวทางในการพัฒนาเทศบาลที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการ
ของประชาชนอยางแทจริงตอไป

สารบัญ
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สวนที่ 1
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
1. ดานกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล
ที่ตั้งของหมูบานในเขตเทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ ประกอบดวย
หมูที่ 1 บานบางมะนาว
หมูที่ 2 บานคาย
หมูที่ 3 บานเปล
หมูที่ 4 บานเขาตันหยง
หมูที่ 5 บานใหม
หมูที่ 6 บานพิกุลทอง
หมูที่ 7 บานปูลากาปะ
หมูที่ 8 บานโคกสยา
หมูที่ 9 บานโพธิ์ทอง
หมูที่ 10 บานคีรี
หมูที่ 11 บานตือลาฆอปาลัส
หมูที่ 12 บานบูกิตอาวมะนาว
หมูที่ 13 บานสะปอม
สํานักงานเทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ
(ปจจุบันเปนเทศบาลขนาดกลาง ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556)
ตั้งอยูที่ หมู 6 ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
- โทรศัพท 0 7354 2038 ตอ 104
- โทรสาร 0 73542 281
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ภูมิประเภทของเทศบาลมีลักษณะเปนทีร่ าบลุมจากทางทิศตะวันตกสูทิศทางตะวันออก ซึ่งมีแมน้ําบาง
นรารองรับน้ําอยู เปนปาพรุน้ําขังตลอดป ที่ราบลุมทุงนา ที่ชายทะเล ดินมีลกั ษณะเปนดินทราย ดินปาพรุ น้ําทวม
ขังและเปรี้ยวฝาด ไมสามารถทํานาได สวนพื้นที่ทสี่ ามารถทํานาได ก็จะมีน้ําทวมในฤดูฝน
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะอากาศมีลักษณะรอนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 2 ฤดู ดังนี้
ลักษณะภูมิอากาศของตําบลกะลุวอเหนือ ก็เหมือนกับทองที่อื่น ๆ ของอําเภอเมืองนราธิวาส คือ ภูมิอากาศ
เป นแบบรอ นขึ้นโดยมี ความชื้นสั ม พั นธสู งสุ ดในเดือ นพฤศจิก ายน - ธันวาคม ประมาณ 99-100% และความชื้น
สัมพันธต่ําสุดในเดือดเมษายน – พฤษภาคม ประมาณ 39% และมีฤดูกาลเพียง 2 ฤดูเทานั้น คือ
- ฤดูรอน ระหวางเดือนมีนาคม - มิถุนายน มีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 36.6 องศาเซลเซียส และต่ําสุ ด
ประมาณ 19.5 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป ประมาณ 28.05 องศาเซลเซียส
- ฤดูฝน ระหวางเดือนกรกฎาคม-กุม ภาพันธุ ของปถัดไป โดยจะมีฝ นตกมากที่สุ ดในเดือนพฤศจิก ายน –
ธันวาคม

1.4 ลักษณะของดิน
ดินมีลักษณะเปนดินทราย ดินปาพรุ น้ําทวมขังและเปรี้ยวฝาด ไมสามารถทํานาได สวน
พื้นที่ที่สามารถทํานาได ก็จะมีน้ําทวมในฤดูฝน
1.5 ลักษณะของแหลงน้ํา
มีแหลงน้ําที่ใชสําหรับ อุปโภค-บริโภค เปนแหลงน้ําที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและเทศบาลไดดําเนินการ
ปรับปรุงกอสรางขึ้นใหมเพื่อเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน ดังนี้
สระน้ํา
๓
แหง
บอน้ําตื้น
แหง
ลําคลอง 4
แหง
บอบาดาล
11
แหง
แมน้ํา
แหง
อื่นๆ (ระบุ)
แหง
1.6 ลักษณะของไมและปาไม
พื้นที่ปาตําบลกะลุวอเหนือ สวนใหญจะเปนปาพรุนํามาใชสอยไดไมเต็มที่ เชน ปาเสม็ด นอกจากนั้น
ยังเปนปาเสื่อมโทรมไมสามารถใชประโยชนได
2. ดานการเมือง/การปกครอง
เทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ ไดยกฐานะจากองคการบริหารสวนตําบลกะลุวอเหนือ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 มี
ทั้ งห ม ด 13 ห มู บ าน แ บ งเขต เลื อ ก ตั้ ง จํ าน วน 2 เขต เลื อ ก ตั้ ง มี จํ าน วน ผู มี สิ ท ธิ เ ลื อ ก ตั้ งจํ าน วน
9,901 คน มีสมาชิกเทศบาลจํานวน 12 คน เทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
บริหารงานของเทศบาลในทุกขั้นตอน การบริหรเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบตามหลักการบริหารกิจการมันเมืองและ
สังคมที่ดี โดยเทศบาลแบงเขตการปกครอง ดังนี้
2.1 เขตการปกครอง
ตําบลกะลุวอเหนือ เปนตําบลที่แยกจากตําบลกะลุวอ เมื่อ พ.ศ. 2513 ซึ่งเดิมเปนเมืองหนึ่งของรัฐ
ปตตานี ราษฎรสวนใหญมาจากปตตานีและตากใบ
“ กะลุวอ ” เปนคําเพี้ยนมาจากคําวา “ กลัว ” เปนภาษาตรังกานู แปลวา “ ถอยออก” สาเหตุเรื่องจาก
เจาเมืองรัฐตรังกานูไดเดินทางโดยเรือใบจะไปอําเภอตากใบเขาทางปากน้ําบางนราและไดหลงทาง จึงสั่งใหลูกเรือออก
กลั บ ทางเดิม เพราะวา “ กลั ว ” และเมื่ อ มี ผูอ าศัยอยูกั นมากนั้น จึ งมี ก ารแบ งการปกครองออกเป นหมู บ านหลาย
หมูบาน และเมื่อมีการจัดระเบียบการปกครองทองที่ขึ้น จึงไดรวบรวมเอาหมูบานตาง ๆ ขึ้นเปนตําบลกะลุวอเหนือ ใน
ปจจุบันนี้
เทศบาลตําบลกะลุ วอเหนือ ไดยกฐานะจากองคก ารบริ ห ารส วนตําบลกะลุ วอเหนือ เมื่ อ วันที่
6
กันยายน 2556
เทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ มีเนื้อทีท่ ั้งหมด 47.14 ตารางกิโลเมตร หรือ 29,462.5 ไร
อาณาเขตของเทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ
ทิศเหนือ
ติดตอทะเลอาวไทย
ทิศใต
ติดตอองคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ อําเภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันออก ติดตอกับองคการบริหารสวนตําบลไพรวัน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

ทิศตะวันตก

ติดตอกับองคการบริหารสวนตําบลลําภู และเทศบาลเมืองนราธิวาส อําเภอเมือง
นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

2.2 การเลือกตั้ง
เทศบาลตําบลกะลุวอเหนือไดแบงเขตการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลกะลุวอเหนือ ทั้งเขตเทศบาล
เปน 2 เขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาออกเปน 2 เขต ดังนี้
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลกะลุวอเหนือสวนใหญรวมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและประชาชน
ในเขตเทศบาลยังมีสวนรวมในการบริหารงาน การชวยเหลืองานเทศบาล เสนอแนะในกิจกรรมของเทศบาลในการ
ดําเนินงานตางๆ เชน การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาเทศบาลประชุมประชาคมแกไขปญหาความยากจน ฯลฯ
- จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 9,901 คน
- จํานวนผูมสี ิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
9,901 คน
จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง ครั้งลาสุด (๑ ธันวาคม พ.ศ. 2556)
- จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 7,837 คน จากผูม ีสทิ ธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 9,901 คน คิด
เปนรอยละ 79.15
- จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 7,837 คน จากผูมีสทิ ธิเลือกตั้งทัง้ สิ้น 9,901
คน คิดเปนรอยละ 79.15
ปจจุบันนายกเทศมนตรีและสมาชิกมาจากคําสั่ง คสช. และปจจุบันยังไมมีการเลือกตั้ง
3. ประชากร
3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร
เทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ มีจํานวนประชากรและครัวเรือนแยกเปนหมูบานได ดังนี้
หมูที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ชื่อหมูบาน
บางมะนาว
คาย
เปล
เขาตันหยง
ใหม
พิกุลทอง
ปูลากาปะ
โคกสยา
โพธิ์ทอง
คีรี
ตือลาฆอปาลัส
บูกิตอาวมะนาว
สะปอม
รวม

จํานวนประชากร
ชาย
หญิง
(คน
(คน)
1,056
961
1,851
1,773
436
422
669
668
633
596
604
569
621
644
674
634
159
191
328
282
457
429
567
566
400
412
8,147
8,455

รวม
(คน)

จํานวนครัวเรือน

2,017
3,624
858
1,337
1,229
1,173
1,265
1,308
350
610
886
1,133
812
16,602

481
1,093
354
399
275
379
276
272
146
122
163
297
218
4,475

ขอมูลจํานวนประชากร ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 สํานักทะเบียนอําเภอเมืองนราธิวาส

3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร
ชวงอายุ
นอยกวา 1 ปเต็ม
1 ปเต็ม – 2 ป
3 ปเต็ม – 5 ป
6 ปเต็ม – 11 ป
12 ปเต็ม – 14 ป
15 ปเต็ม – 17 ป
18 ปเต็ม – 25 ป
26 ปเต็ม – 49 ป
50 ปเต็ม – 60 ป
มากกวา 60 ปเต็ม ขึ้นไป
รวม

เพศชาย
คน
20
100
278
686
321
364
871
2,075
592
456
5,763

%
0.35
1.74
4.82
11.90
6.32
5.68
15.11
36.01
10.27
7.91
100.00

เพศหญิง
คน
34
94
259
695
351
369
933
2,271
614
532
6,152

%
0.55
1.53
4.21
11.30
5.71
6.00
15.17
36.91
9.96
8.65
100.00

รวม
คน
54
194
537
1,381
672
733
1,804
4,346
1,203
988
11,915

%
0.48
1.90
5.33
10.98
6.02
5.56
14.22
37.46
9.74
8.31
100.00

หมายเหตุ ขอมูลความจําเปนพื้นฐานระดับตําบล สํานักงานพัฒนาชมชนอําเภอเมืองนราธิวาส พ.ศ. 2559
4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
เทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ มีโรงเรียนตัง้ อยูในเขตพื้นที่ประกอบดวย
โรงเรียนประถมศึกษา 8 แหง ไดแก
- โรงเรียนบานบางมะนาว
ตั้งอยู หมูที่ 1 บานบางมะนาว
- โรงเรียนบานคาย
ตั้งอยู หมูที่ 2 บานคาย
- โรงเรียนบานเปล
ตั้งอยู หมูที่ 3 บานเปล
- โรงเรียนบานเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153
ตั้งอยู หมูที่ 4 บานเขาตันหยง
- โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 10 (บานใหม)
ตั้งอยู หมูที่ 5 บานใหม
- โรงเรียนบานหัวเขา
ตั้งอยู หมูที่ 6 บานพิกลุ ทอง
- โรงเรียนบานปูลากาปะ
ตั้งอยู หมูที่ 7 บานปูลากาปะ
- โรงเรียนบานโคกสยา
ตั้งอยู หมูที่ 8 บานโคกสยา
โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แหง ไดแก
- โรงเรียนบานเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 (ขยายโอกาส ป.1 – ม.3) ตั้งอยู หมูที่ 4 บานเขาตันหยง
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 1 แหง ไดแก
- โรงเรียนอิสลามบูรพาวิทยา ตั้งอยู หมูที่ 5 บานใหม
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 แหง ไดแก
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบางมะนาว
ตั้งอยู หมูที่ 1 บานบางมะนาว

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขาตันหยง
ตั้งอยู หมูที่ 4 บานเขาตันหยง
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสิรินธร
ตั้งอยู หมูที่ 6 บานพิกลุ ทอง
4.2 สาธารณสุข
จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบวา ประชาชนกรสวนมากมีสุขภาพที่ดี มีการคัดกรองสุขภาพให กับ
ประชาชนกลุ ม เสี่ ย ง โรคที่ มั ก เกิ ดแก ป ระชากรในชุม ชน เชน กั น ไดแ ก โรคความดั น เบาหวาน โรคเอดส โรค
ไขเลือดออก มือ-ปาก-เทาในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิติเขารับการรักษาพยาบาล ปญหาคือประชาชนบางรายไม
ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจําป การแกไขปญหา คือ เทศบาลและหนวยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล ไดจัด
กิจกรรมรวมมือกันรณรงคใหชุมชนเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ไดผลในระดับหนึ่ง ประชาชนใหความรวมมือเปนอยางดี
แตตองเปนการดําเนินการอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป จากการสํารวจขอมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไมไดกินอาหารที่ถูก
สุขลักษณะ การใชยาเพื่อบําบัดอาการเจ็บปวยที่ไมเหมาะสม การออกกําลังกายยังไมสม่ําเสมอ และประชากรสวนมาก
ไมไดรับการตรวจสุขภาพ ปญหาเหลานี้เทศบาลพยายามอยางยิ่งที่จะแกไข โดยรวมมือกับโรงพยาบาล สาธารณสุข
จัดกิจกรรมเพื่อแกไขปญหา
(1) หนวยงานดานสาธารณสุข
เทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตั้งอยูในเขตพื้นทีป่ ระกอบดวย
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกะลุวอเหนือ ตั้งอยูหมูท ี่ 2 รับผิดชอบหมูท ี่ 1,2,3,6,7,10,12
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานสะปอม ตั้งอยูหมูท ี่ 13 รับผิดชอบหมูที่ 4,5,8,9,11,13
(1) สถานการณ/ปญหาสุขภาพ (ตําบลกะลุวอเหนือ)
โรค
ลําดับที่
ผูปวย (ราย)
ผูเสียชีวิต (ราย)
ที่ตองเฝาระวังทางดานระบาดวิทยา
1
โรคอุจจาระรวง
190
2
โรคไขเลือดออก
59
3
โรคปอดบวม
31
4
โรคสุกใส
23
5
โรคตาแดง
14
6
โรคไขหวัดใหญ
13
7
โรคหัด
11
8
โรคมือเทาปาก
11
9
โรคไทฟอยด
4
4.3 อาชญากรรม
เทศบาลไมมี เหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แตมี เหตุการณลัก ขโมยทรัพยสินประชาชน ซึ่งเทศบาลก็ ได
ดําเนิ นการป อ งกั นการเกิ ดเหตุดัง กล าว วิธีก ารแกป ญ หาของเทศบาลที่ ส ามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาที่ และ
งบประมาณที่มีอยูอยางจํากัด คือการติดตั้งกลองวงจรปดในจุดที่เปนที่สาธารณะ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางรวมทาง
แยก รวมทั้งไดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในชวงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน
4.4 ยาเสพติด
ปญหายาเสพติดในหมูบานของเทศบาล มีผูที่ติดยาเสพติดแตเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือวานอย และยังไม
พบผูคา เหตุผลก็เนื่องมาจากวาไดรับความรวมมือกับทางผูนํา ประชาชน หนวยงานของเทศบาลที่ชวยสอดสองดูแลอยู
เป น ประจํ า การแก ไขป ญ หาของเทศบาลสามารถทํ า ได เ ฉพาะตามอํ า นาจหน าที่ เ ท านั้ น เช น การณรงค การ
ประชาสัมพันธ การแจงเบาะแส การฝกอบรมใหความรู ถานอกเหนือจากอํานาจหนาที่ ก็เปนเรื่องของอําเภอหรือ
ตํารวจแลวแตกรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ไดใหความรวมมือมาโดยตลอด

4.5 การสังคมสังเคราะห
เทศบาลไดดําเนินการดานสงคมสังเคราะห ดังนี้
๑. ดําเนินการจายเบี้ยยังชีพใหกบั ผูส ูงอายุ ผูพิการ และผูป วยเอดส
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
๓. โครงการชวยเหลือผูยากจน ยากไร และผูดอยโอกาสไรที่พึ่ง
5. ระบบบริการพื้นฐาน
ในเขตเทศบาลมีระบบบริการพื้นฐาน ดังนี้
5.1 การคมนาคมขนสง
เสนทางคมนาคมที่ใชติดตอในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกลเคียงมีดังนี้
1.1) ทางหลวงแผนดิน
- หมายเลข 4084 สายนราธิวาส – ตากใบ
1.2) ถนน
ถนนของทองถิ่น เทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ จํานวน 115 สาย
สภาพถนน คอนกรีต จํานวน 58 สาย ระยะทาง 18.212 กม.
แอสฟลทติก จํานวน 13 สาย ระยะทาง 33.140 กม.
หินคลุก
จํานวน 32 สาย ระยะทาง 20.428 กม.
ลูกรัง
จํานวน 12 สาย ระยะทาง 7.250 กม.
1.3) สะพาน
สะพานคอนกรีต จํานวน 2 แหง
5.2 การไฟฟา
การขยายเขตไฟฟา ปจจุบันมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน คิดเปน ๑๐๐ เปอรเซ็นต ปญหาคือไฟฟาสองสวาง
ทางหรือที่สาธารณะยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพื้นที่ไดทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความตองการใหติดตั้งไฟฟา
สองสวางนั้นยังไมเปนที่สาธารณะ เทศบาลจึงไมสามารถดําเนินการได การแกปญหาคือ ประสานความรวมมือกันใน
หลายๆ ฝาย เพื่อที่จะทําความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่และวิธีการที่จะดําเนินการแกไขอยางไร ทั้งนี้ เทศบาลก็ไดตั้ง
งบประมาณในสวนนี้ไวแลว
5.3 การประปา
สําหรับใชบริการประชาชนดานการประปาในเขตเทศบาลตําบลกะลุวอเหนือเปนหนาที่และความ
รับผิดชอบของการประปานราธิวาส คิดเปนรอยละ 60 ของครัวเรือนทัง้ หมด
5.4 โทรศัพท
(๑) ติดตั้งเสารับสงสัญญาณโทรศัพทภายในหมูบ านแลว 7 แหง
(๒) หอกระจายขาวในพื้นที่ใหบริการไดครอบคลุมรอยละ ๑๐๐ ของพื้นที่เทศบาล
6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
ประชากรในเขตเทศบาล ประกอบอาชีพตางๆ ดังนี้
- เกษตรกรรม – ทํานา
รอยละ
- เกษตรกรรม – ทําสวน รอยละ 3.47

0.03
ของจํานวนประชากรทั้งหมด
ของจํานวนประชากรทั้งหมด

- อาชีพรับจาง
- อาชีพคาขาย

รอยละ
รอยละ

43.52
5.43

ของจํานวนประชากรทั้งหมด
ของจํานวนประชากรทั้งหมด

6.2 การประมง
ประชากรในเขตเทศบาล ประกอบอาชีพการทําประมง รอยละ 1.85 ของจํานวนประชากรทัง้ หมด
6.3 การปศุศัตว
- เปนการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม เชน การเลี้ยงไก
เปด โค กระบือ แพะ รอยละ 0.03 ของจํานวนประชากรทั้งหมด
6.4 การบริการ
รีสอรท

4

แหง

6.5 การทองเที่ยว
ในเขตเทศบาลมีแหลงทองเที่ยว ดังนี้
- พระตําหนักทักษิณราชนิเวศน
- ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกลุ ทอง อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
- ชายหาดอาวมะนาว
- อุทยานแหงชาติ อาวมะนาว - เขาตันหยง
6.6 อุตสาหกรรม
6.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ
การพาณิชย
กลุมอาชีพ
มีกลุม อาชีพ จํานวน 1 กลุม
1. กลุมพัฒนาอาชีพบานคาย (ผลิตภัณฑจากกระจูด)
2. กลุมกะลามะพราวบานเขาตันหยง
3. กลุมทักษิณศิลปะและบาติก บานเขาตันหยง
4. กลุมแมบานเขาตันหยง หมูที่ 4
5. กลุมตัดเย็บและปกจักร หมูที่ 4 บานเขาตันหยง
6. กลุมตัดเย็บเสื้อผาบานจาเราะแลเกาะ
6.8 แรงงาน
-

7. เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)
7.2 ขอมูลดานการเกษตร
(1) บานบางมะนาว หมูที่ 1
มีพื้นที่ทงั้ หมด 145 ทําการเกษตร ดังนี้
ผลผลิตเฉลี่ย ตนทุนการผลิตเฉลี่ย ราคาขายโดยเฉลี่ย
ประเภทของการทําการเกษตร
จํานวน
(กก./ไร)
(บาท/ไร)
(บาท/ไร)
2.1) ทํานา  ในเขต
ครัวเรือน
ไร
ชลประทาน
กก./ไร
บาท/ไร
บาท/ไร
ครัวเรือน
 นอกเขต
ไร
ชลประทาน
กก./ไร
บาท/ไร
บาท/ไร
2.2) ทําสวน สวน กลวย
.
2 ครัวเรือน
18,000 บาท/
1
ไร
1,200 กก./ไร 12,600 บาท/ไร
ไร
สวน มะพราวแก . 70 ครัวเรือน
140
ไร
600 กก./ไร
4,200 บาท/ไร 6,000 บาท/ไร
สวน
.
ครัวเรือน
ไร
กก./ไร
บาท/ไร
บาท/ไร
สวน
.
ครัวเรือน
ไร
กก./ไร
บาท/ไร
บาท/ไร
2.3) ทําไร
2 ครัวเรือน
 ไรออย
2
ไร
2,000 กก./ไร 14,000 บาท/ไร
20,000 บาท/ไร
ครัวเรือน
 ไรขาวโพด
ไร
กก./ไร
บาท/ไร
บาท/ไร
2 ครัวเรือน
 ไรมันสําปะหลัง
3.5
ไร
3,000 กก./ไร
3,500 บาท/ไร
6,000 บาท/ไร
1 ครัวเรือน
2,400 กก./ไร
25,000 บาท/ไร 36,000 บาท/ไร
 อื่นๆ โปรดระบุ
1
ไร
ไรสับปะรด
18,900 บาท/ไร 27,000 บาท/ไร
1 ครัวเรือน 1,800 กก./ไร
ไรมันเทศ
1
ไร
.
2.4) อื่นๆ
ครัวเรือน
 อื่นๆ โปรดระบุ
ไร
กก./ไร
บาท/ไร
บาท/ไร
.

(2) บานคาย หมูที่ 2
มีพื้นที่ทั้งหมด 618 ทําการเกษตร ดังนี้
ประเภทของการทําการเกษตร
2.1) ทํานา

2.2) ทําสวน

2.3) ทําไร

2.4) อื่นๆ

 ในเขต
ชลประทาน
 นอกเขต
ชลประทาน
สวน ลองกอง

จํานวน
ครัวเรือน
ไร
ครัวเรือน
ไร

110
ครัวเรือน
19
ไร
สวน เงาะ
.
9 ครัวเรือน
7
ไร
สวน สละ .
8 ครัวเรือน
6
ไร
สวน ทุเรียน
.
27 ครัวเรือน
20
ไร
สวน กลวย .
2 ครัวเรือน
1
ไร
สวน มะละกอ .
5 ครัวเรือน
2
ไร
สวน มะพราวแก . 80 ครัวเรือน
190
ไร
สวน สะตอ
.
12 ครัวเรือน
12
ไร
สวน ยางพารา .
45 ครัวเรือน
200
ไร
12 ครัวเรือน
 ไรออย
10
ไร
ครัวเรือน
 ไรขาวโพด
ไร
5 ครัวเรือน
 ไรมันสําปะหลัง
3
ไร
3 ครัวเรือน
 อื่นๆ โปรดระบุ
2
ไร
มันเทศ
2 ครัวเรือน
ถั่วลิสง
1
ไร
ครัวเรือน
 อื่นๆ โปรดระบุ
ไร
.

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)

ตนทุนการผลิตเฉลี่ย ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร)
(บาท/ไร)

กก./ไร

บาท/ไร

บาท/ไร

กก./ไร

บาท/ไร

บาท/ไร

.

100 กก./ไร

2,800

บาท/ไร

4,000

150 กก./ไร

2,100

บาท/ไร

3,000 บาท/ไร

280 กก./ไร

9,800

บาท/ไร

14,000 บาท/ไร

180 กก./ไร

2,520 บาท/ไร

3,600

บาท/ไร

1,200 กก./ไร

2,520 บาท/ไร

3,600

บาท/ไร

600 กก./ไร

2,940 บาท/ไร

4,200 บาท/ไร

114 กก./ไร

798 บาท/ไร

800 กก./ไร

11,200 บาท/ไร

16,000 บาท/ไร

250 กก./ไร

7,000 บาท/ไร

10,000 บาท/ไร

2,000 กก./ไร

14,000 บาท/ไร

20,000 บาท/ไร

กก./ไร

บาท/ไร

บาท/ไร

2,400 กก./ไร
1,800 กก./ไร

24,500 บาท/ไร
18,900 บาท/ไร

36,000 บาท/ไร
27,000 บาท/ไร

360 กก./ไร

7,560 บาท/ไร

10,800 บาท/ไร

กก./ไร

บาท/ไร

บาท/ไร

1,140

บาท/ไร

บาท/ไร

(3) บานเปล หมูที่ 3
มีพื้นที่ทงั้ หมด 637 ทําการเกษตร ดังนี้
ประเภทของการทําการเกษตร
2.1) ทํานา

2.2) ทําสวน

จํานวน

 ในเขตชลประทาน
 นอกเขต
ชลประทาน
สวน ลองกอง

.

สวน เงาะ

.

สวน มังคุด
สวน สละ

.
.

สวน ทุเรียน
สวน กลวย

.
.

สวน มะพราว .
สวน สะตอ
สวน ยางพารา

.
.

สวน ปาลมน้ํามัน .
2.3) ทําไร

 ไรออย
 ไรขา วโพด
 ไรมันสําปะหลัง
 อื่นๆ โปรดระบุ
สับปะรด
มันเทศ
ถั่วลิสง

2.4) อื่นๆ

 อื่นๆ โปรดระบุ

ครัวเรือน
ไร
ครัวเรือน
ไร
60 ครัวเรือน
11 ไร
20 ครัวเรือน
15
ไร
34 ครัวเรือน
13
ไร
7 ครัวเรือน
6
ไร
15 ครัวเรือน
10
ไร
4 ครัวเรือน
2
ไร
50 ครัวเรือน
95
ไร
10 ครัวเรือน
10
ไร
34 ครัวเรือน
400
ไร
12 ครัวเรือน
50
ไร
14 ครัวเรือน
12
ไร
ครัวเรือน
ไร
4 ครัวเรือน
4
ไร
7 ครัวเรือน
5
ไร
4 ครัวเรือน
3
ไร
1 ครัวเรือน
1
ไร
ครัวเรือน

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)

ตนทุนการผลิตเฉลี่ย ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร)
(บาท/ไร)

กก./ไร

บาท/ไร

บาท/ไร

กก./ไร

บาท/ไร

บาท/ไร

100 กก./ไร

2,800

บาท/ไร

4,000

150 กก./ไร

2,100

บาท/ไร

3,000 บาท/ไร

200 กก./ไร

2,520

บาท/ไร

3,600 บาท/ไร

280 กก./ไร

9,800

บาท/ไร

14,000 บาท/ไร

180 กก./ไร

2,520 บาท/ไร

3,600

1,200 กก./ไร

12,600 บาท/ไร

18,000 บาท/ไร

600 กก./ไร

4,200 บาท/ไร

6,000

800 กก./ไร

11,200 บาท/ไร

16,000 บาท/ไร

250 กก./ไร

7,000 บาท/ไร

10,000 บาท/ไร

2,033 กก./ไร

5,692 บาท/ไร

8,132 บาท/ไร

2,000 กก./ไร

14,000 บาท/ไร

20,000 บาท/ไร

กก./ไร

บาท/ไร

บาท/ไร

8,000 กก./ไร
2,400 กก./ไร

56,000 บาท/ไร
25,200 บาท/ไร

80,000 บาท/ไร
36,000 บาท/ไร

5,400 กก./ไร

56,700 บาท/ไร

81,000 บาท/ไร

360 กก./ไร

7,560 บาท/ไร

10,800 บาท/ไร

กก./ไร

บาท/ไร

บาท/ไร

บาท/ไร

บาท/ไร

บาท/ไร

.

ไร

(4) บานเขาตันหยง หมูที่ 4
มีพื้นที่ทงั้ หมด 441.50 ทําการเกษตร ดังนี้
ผลผลิตเฉลี่ย ตนทุนการผลิตเฉลี่ย ราคาขายโดยเฉลี่ย
ประเภทของการทําการเกษตร
จํานวน
(กก./ไร)
(บาท/ไร)
(บาท/ไร)
2.1) ทํานา  ในเขต
ครัวเรือน
ไร
ชลประทาน
กก./ไร
บาท/ไร
บาท/ไร
ครัวเรือน
 นอกเขต
ไร
ชลประทาน
กก./ไร
บาท/ไร
บาท/ไร
2.2) ทําสวน สวน ลองกอง .
80 ครัวเรือน
11
ไร
100 กก./ไร
2,800 บาท/ไร 4,000 บาท/ไร
สวน กลวย .
1 ครัวเรือน
0.5 ไร
1,200 กก./ไร 12,600 บาท/ไร 18,000 บาท/ไร
สวน มะพราว .
70 ครัวเรือน
340
ไร
600 กก./ไร
4,200 บาท/ไร 6,000 บาท/ไร
สวน สะตอ .
28 ครัวเรือน
28
ไร
800 กก./ไร
11,200 บาท/ไร 16,000 บาท/ไร
สวน ปาลมน้ํามัน .
9 ครัวเรือน
40
ไร
2,033 กก./ไร
5,692 บาท/ไร 8,132 บาท/ไร
2.3) ทําไร
10 ครัวเรือน
 ไรออย
9
ไร
2,000 กก./ไร
14,000 บาท/ไร 20,000 บาท/ไร
ครัวเรือน
 ไรขาวโพด
ไร
กก./ไร
บาท/ไร
บาท/ไร
7 ครัวเรือน
 ไรมันสําปะหลัง
5 ไร
2,000 กก./ไร 14,000 บาท/ไร
20,000 บาท/ไร
11
2,400 กก./ไร 25,200 บาท/ไร 36,000 บาท/ไร
 อื่นๆ โปรดระบุ
ครัวเรือน
สับปะรด
8 ไร
1,800 กก./ไร
18,900 บาท/ไร 27,000 บาท/ไร
มันเทศ
5 ครัวเรือน
360 กก./ไร
7,560 บาท/ไร
10,800 บาท/ไร
4
ไร
ถั่วลิสง
3 ครัวเรือน
2
ไร
2.4) อื่นๆ
ครัวเรือน
 อื่นๆ โปรดระบุ
ไร
.
กก./ไร
บาท/ไร
บาท/ไร

(5) บานใหม หมูที่ 5
มีพื้นที่ทงั้ หมด 283.50 ทําการเกษตร ดังนี้
ผลผลิตเฉลี่ย ตนทุนการผลิตเฉลี่ย ราคาขายโดยเฉลี่ย
ประเภทของการทําการเกษตร
จํานวน
(กก./ไร)
(บาท/ไร)
(บาท/ไร)
2.1) ทํานา  ในเขต
ครัวเรือน
ไร
ชลประทาน
กก./ไร
บาท/ไร
บาท/ไร
ครัวเรือน
 นอกเขต
ไร
ชลประทาน
กก./ไร
บาท/ไร
บาท/ไร
2.2) ทําสวน สวน มังคุด .
7 ครัวเรือน
15
ไร
200 กก./ไร
2,520 บาท/ไร 3,600 บาท/ไร
สวน กลวย .
1 ครัวเรือน
0.5 ไร
1,200 กก./ไร 12,600 บาท/ไร 18,000 บาท/ไร
สวน มะพราวแก .
70 ครัวเรือน
240
ไร
600 กก./ไร
4,200 บาท/ไร 6,000 บาท/ไร
สวน
.
ครัวเรือน
ไร
กก./ไร
บาท/ไร
บาท/ไร
1 ครัวเรือน
2.3) ทําไร
 ไรออย
1
ไร
1,000 กก./ไร
5,000 บาท/ไร 8,000 บาท/ไร
ครัวเรือน
 ไรขาวโพด
ไร
กก./ไร
บาท/ไร
บาท/ไร
ครัวเรือน
 ไรมันสําปะหลัง
ไร
กก./ไร
บาท/ไร
บาท/ไร
ครัวเรือน
 อื่นๆ โปรดระบุ
ไร
.
กก./ไร
บาท/ไร
บาท/ไร
2.4) อื่นๆ
ครัวเรือน
 อื่นๆ โปรดระบุ
ไร
.
กก./ไร
บาท/ไร
บาท/ไร

(6) บานพิกุลทอง หมูที่ 6
มีพื้นที่ทั้งหมด 810 ทําการเกษตร ดังนี้
ประเภทของการทําการเกษตร
2.1) ทํานา

2.2) ทําสวน

 ในเขตชลประทาน
 นอกเขต
ชลประทาน
สวน ลองกอง

.

สวน เงาะ
สวน สละ

.
.

สวน ทุเรียน
สวน กลวย
สวน มะละกอ

.
.
.

สวน มะพราวแก .
สวน สะตอ
สวน ยางพารา

.
.

สวน ปาลมน้ํามัน .
2.3) ทําไร

 ไรออย
 ไรขา วโพด
 ไรมันสําปะหลัง
 อื่นๆ โปรดระบุ
สับปะรด
มันเทศ
ถั่วลิสง
ถั่วปนหยี

จํานวน
ครัวเรือน
ไร
ครัวเรือน
ไร
80 ครัวเรือน
100 ไร
30 ครัวเรือน
15
ไร
5 ครัวเรือน
5
ไร
30 ครัวเรือน
16
ไร
6 ครัวเรือน
5
ไร
3 ครัวเรือน
1
ไร
40 ครัวเรือน
110
ไร
8 ครัวเรือน
8
ไร
82 ครัวเรือน
400
ไร
17 ครัวเรือน
130
ไร
7 ครัวเรือน
7
ไร
ครัวเรือน
ไร
4 ครัวเรือน
3 ไร
6 ครัวเรือน
4
ไร
4 ครัวเรือน
3
ไร
3 ครัวเรือน
2
ไร
2 ครัวเรือน
1
ไร

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)

ตนทุนการผลิตเฉลี่ย ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร)
(บาท/ไร)

กก./ไร

บาท/ไร

บาท/ไร

กก./ไร

บาท/ไร

บาท/ไร

100 กก./ไร

2,800

บาท/ไร

4,000

บาท/ไร

150 กก./ไร

2,100

บาท/ไร

3,000 บาท/ไร

280 กก./ไร

7,000

บาท/ไร

10,000 บาท/ไร

180 กก./ไร

2,520 บาท/ไร

3,600

1,200 กก./ไร

12,600 บาท/ไร

18,000 บาท/ไร

600 กก./ไร

2,940 บาท/ไร

4,200 บาท/ไร

600 กก./ไร

4,200 บาท/ไร

6,000

800 กก./ไร

11,200 บาท/ไร

16,000 บาท/ไร

250 กก./ไร

7,000 บาท/ไร

10,000 บาท/ไร

144 กก./ไร

403 บาท/ไร

576 บาท/ไร

2,000 กก./ไร

14,000 บาท/ไร

20,000 บาท/ไร

กก./ไร

บาท/ไร

บาท/ไร

2,000 กก./ไร
2,400 กก./ไร

10,000 บาท/ไร
25,200 บาท/ไร

20,000 บาท/ไร
36,000 บาท/ไร

1,800 กก./ไร

18,900 บาท/ไร

27,000 บาท/ไร

360 กก./ไร

7,560 บาท/ไร

10,800 บาท/ไร

360 กก./ไร

7,560 บาท/ไร

10,800 บาท/ไร

บาท/ไร

บาท/ไร

2.4) อื่นๆ

 อื่นๆ โปรดระบุ
.

ครัวเรือน
ไร

กก./ไร

บาท/ไร

บาท/ไร

(7) บานปูลากาปะ หมูที่ 7
มีพื้นที่ทงั้ หมด 206 ทําการเกษตร ดังนี้
ผลผลิตเฉลี่ย ตนทุนการผลิตเฉลี่ย ราคาขายโดยเฉลี่ย
ประเภทของการทําการเกษตร
จํานวน
(กก./ไร)
(บาท/ไร)
(บาท/ไร)
2.1) ทํานา  ในเขต
ครัวเรือน
ไร
ชลประทาน
กก./ไร
บาท/ไร
บาท/ไร
ครัวเรือน
 นอกเขต
ไร
ชลประทาน
กก./ไร
บาท/ไร
บาท/ไร
2.2) ทําสวน สวน มังคุด .
12 ครัวเรือน
13
ไร
200 กก./ไร
2,520 บาท/ไร 3,600 บาท/ไร
สวน มะพราว .
63 ครัวเรือน
190
ไร
600 กก./ไร
4,200 บาท/ไร 6,000 บาท/ไร
สวน
.
ครัวเรือน
ไร
กก./ไร
บาท/ไร
บาท/ไร
สวน
.
ครัวเรือน
ไร
กก./ไร
บาท/ไร
บาท/ไร
2.3) ทําไร
ครัวเรือน
 ไรออย
ไร
กก./ไร
บาท/ไร
บาท/ไร
ครัวเรือน
 ไรขาวโพด
ไร
กก./ไร
บาท/ไร
บาท/ไร
ครัวเรือน
 ไรมันสําปะหลัง
ไร
กก./ไร
บาท/ไร
บาท/ไร
3 ครัวเรือน
2,400 กก./ไร
25,200 บาท/ไร 36,000 บาท/ไร
 อื่นๆ โปรดระบุ
2
ไร
ไรสับปะรด
2 ครัวเรือน 1,800 กก./ไร
18,900 บาท/ไร 27,000 บาท/
ไรมันเทศ
1
ไร
ไร
.
2.4) อื่นๆ
ครัวเรือน
 อื่นๆ โปรดระบุ
ไร
.
กก./ไร
บาท/ไร
บาท/ไร

(8) บานโคกสยา หมูที่ 8
มีพื้นที่ทั้งหมด 877 ทําการเกษตร ดังนี้
ประเภทของการทําการเกษตร
2.1) ทํานา

2.2) ทําสวน

 ในเขตชลประทาน
 นอกเขต
ชลประทาน
สวน ลองกอง

.

สวน เงาะ

.

สวน มังคุด
สวน สละ

.
.

สวน ทุเรียน
สวน กลวย
สวน มะละกอ

.
.
.

สวน มะพราวแก .
สวน ยางพารา

.

สวน ปาลมน้ํามัน .
2.3) ทําไร

 ไรออย
 ไรขา วโพด
 ไรมันสําปะหลัง
 อื่นๆ โปรดระบุ
สับปะรด
มันเทศ
ถั่วลิสง
ถั่วปนหยี

จํานวน
ครัวเรือน
ไร
ครัวเรือน
ไร
60 ครัวเรือน
29 ไร
40 ครัวเรือน
13
ไร
9 ครัวเรือน
3
ไร
8 ครัวเรือน
6
ไร
13 ครัวเรือน
10
ไร
4 ครัวเรือน
2
ไร
2 ครัวเรือน
1
ไร
52 ครัวเรือน
145
ไร
80 ครัวเรือน
550
ไร
12 ครัวเรือน
60
ไร
10 ครัวเรือน
8
ไร
ครัวเรือน
ไร
5 ครัวเรือน
5 ไร
12 ครัวเรือน
10
ไร
5 ครัวเรือน
4 ไร
1 ครัวเรือน
1 ไร
1 ครัวเรือน
1 ไร

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)

ตนทุนการผลิตเฉลี่ย ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร)
(บาท/ไร)

กก./ไร

บาท/ไร

บาท/ไร

กก./ไร

บาท/ไร

บาท/ไร

100 กก./ไร

2,800

บาท/ไร

4,000

บาท/ไร

150 กก./ไร

2,100

บาท/ไร

3,000 บาท/ไร

280

กก./ไร

2,520

บาท/ไร

3,600 บาท/ไร

280 กก./ไร

9,800

บาท/ไร

14,000 บาท/ไร

180 กก./ไร

2,520 บาท/ไร

3,600

1,200 กก./ไร

12,600 บาท/ไร

18,000 บาท/ไร

600 กก./ไร

2,940 บาท/ไร

4,200 บาท/ไร

600 กก./ไร

2,940 บาท/ไร

4,200

250 กก./ไร

16,625 บาท/ไร

23,750 บาท/ไร

2,033 กก./ไร

5,687 บาท/ไร

8,132 บาท/ไร

2,000 กก./ไร

14,000 บาท/ไร

20,000 บาท/ไร

กก./ไร

บาท/ไร

บาท/ไร

2,000 กก./ไร
2,400 กก./ไร

14,000 บาท/ไร
21,000 บาท/ไร

20,000 บาท/ไร
30,000 บาท/ไร

1,800 กก./ไร

18,900 บาท/ไร

27,000 บาท/ไร

360 กก./ไร

7,560 บาท/ไร

10,800 บาท/ไร

360 กก./ไร

7,560 บาท/ไร

10,800 บาท/ไร

บาท/ไร

บาท/ไร

2.4) อื่นๆ

ครัวเรือน
ไร

 อื่นๆ โปรดระบุ
.

กก./ไร

บาท/ไร

บาท/ไร

(9) บานโพธิ์ทอง หมูที่ 9
มีพื้นที่ทั้งหมด 741 ทําการเกษตร ดังนี้
ประเภทของการทําการเกษตร
2.1) ทํานา

2.2) ทําสวน

จํานวน

 ในเขต
ชลประทาน
 นอกเขต
ชลประทาน
สวน ลองกอง

.

สวน เงาะ

.

สวน มังคุด
สวน สละ
สวน กลวย

.
.
.

สวน มะพราวแก .
สวน ยางพารา

.

สวน ปาลมน้ํามัน .
2.3) ทําไร

 ไรออย
 ไรขาวโพด
 ไรมันสําปะหลัง
 อื่นๆ โปรดระบุ
สับปะรด
มันเทศ
ถั่วลิสง

2.4) อื่นๆ

 อื่นๆ โปรดระบุ
.

ครัวเรือน
ไร
ครัวเรือน
ไร
40 ครัวเรือน
9 ไร
4 ครัวเรือน
2
ไร
5 ครัวเรือน
3
ไร
6 ครัวเรือน
5
ไร
2 ครัวเรือน
1
ไร
38 ครัวเรือน
170
ไร
74 ครัวเรือน
450
ไร
15 ครัวเรือน
80
ไร
6 ครัวเรือน
5
ไร
ครัวเรือน
ไร
5 ครัวเรือน
4 ไร
12 ครัวเรือน
9 ไร
3 ครัวเรือน
2 ไร
2 ครัวเรือน
1 ไร
ครัวเรือน
ไร

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)

ตนทุนการผลิตเฉลี่ย ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร)
(บาท/ไร)

กก./ไร

บาท/ไร

บาท/ไร

กก./ไร

บาท/ไร

บาท/ไร

100 กก./ไร

2,800

บาท/ไร

4,000

150 กก./ไร

2,100

บาท/ไร

3,000 บาท/ไร

280

2,5200 บาท/ไร

3,6000 บาท/ไร

กก./ไร

บาท/ไร

280 กก./ไร

9,800

บาท/ไร

14,000 บาท/ไร

1,200 กก./ไร

12,600 บาท/ไร

18,000 บาท/ไร

600 กก./ไร

4,200 บาท/ไร

6,000

250 กก./ไร

16,625 บาท/ไร

23,750 บาท/ไร

2,033 กก./ไร

5,693 บาท/ไร

8,132 บาท/ไร

2,000 กก./ไร

14,000 บาท/ไร

20,000 บาท/ไร

กก./ไร

บาท/ไร

บาท/ไร

2,000 กก./ไร
2,400 กก./ไร

14,000 บาท/ไร
25,200 บาท/ไร

20,000 บาท/ไร
36,000 บาท/ไร

1,800 กก./ไร

18,900 บาท/ไร

27,000 บาท/ไร

360 กก./ไร

7,560 บาท/ไร

10,800 บาท/ไร

กก./ไร

บาท/ไร

บาท/ไร

บาท/ไร

(10) บานคีรี หมูที่ 10
มีพื้นที่ทั้งหมด 432 ทําการเกษตร ดังนี้
ประเภทของการทําการเกษตร
2.1) ทํานา

2.2) ทําสวน

 ในเขตชลประทาน
 นอกเขต
ชลประทาน
สวน ลองกอง

.

สวน เงาะ

.

สวน มังคุด
สวน สละ

.
.

สวน ทุเรียน
สวน กลวย
สวน มะละกอ

.
.
.

สวน มะพราวแก .
สวน ยางพารา

.

สวน ปาลมน้ํามัน .
2.3) ทําไร

 ไรออย
 ไรขา วโพด
 ไรมันสําปะหลัง
 อื่นๆ โปรดระบุ
สับปะรด
มันเทศ
ถั่วลิสง
ถั่วปนหยี

จํานวน
ครัวเรือน
ไร
ครัวเรือน
ไร
50 ครัวเรือน
58 ไร
7 ครัวเรือน
4 ไร
9 ครัวเรือน
3
ไร
8 ครัวเรือน
6
ไร
13 ครัวเรือน
10
ไร
2 ครัวเรือน
1
ไร
5 ครัวเรือน
1
ไร
52 ครัวเรือน
100
ไร
28 ครัวเรือน
200
ไร
4 ครัวเรือน
20
ไร
12 ครัวเรือน
8
ไร
ครัวเรือน
ไร
8 ครัวเรือน
5 ไร
12 ครัวเรือน
10
ไร
5 ครัวเรือน
4 ไร
1 ครัวเรือน
1 ไร
1 ครัวเรือน
1 ไร

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)

ตนทุนการผลิตเฉลี่ย ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร)
(บาท/ไร)

กก./ไร

บาท/ไร

บาท/ไร

กก./ไร

บาท/ไร

บาท/ไร

100 กก./ไร

2,800

บาท/ไร

4,000

บาท/ไร

150 กก./ไร

2,100

บาท/ไร

3,000 บาท/ไร

280

กก./ไร

2,520

บาท/ไร

3,600 บาท/ไร

280 กก./ไร

9,800

บาท/ไร

14,000 บาท/ไร

180 กก./ไร

2,520 บาท/ไร

3,600

1,200 กก./ไร

12,600 บาท/ไร

18,000 บาท/ไร

600 กก./ไร

2,940 บาท/ไร

4,200 บาท/ไร

600 กก./ไร

4,200 บาท/ไร

6,000

250 กก./ไร

16,625 บาท/ไร

23,750 บาท/ไร

2,033 กก./ไร

5,687 บาท/ไร

8,132 บาท/ไร

2,000 กก./ไร

14,000 บาท/ไร

20,000 บาท/ไร

กก./ไร

บาท/ไร

บาท/ไร

2,000 กก./ไร
2,400 กก./ไร

14,000 บาท/ไร
21,000 บาท/ไร

20,000 บาท/ไร
30,000 บาท/ไร

1,800 กก./ไร

18,900 บาท/ไร

27,000 บาท/ไร

360 กก./ไร

7,560 บาท/ไร

10,800 บาท/ไร

360 กก./ไร

7,560 บาท/ไร

10,800 บาท/ไร

บาท/ไร

บาท/ไร

2.4) อื่นๆ

 อื่นๆ โปรดระบุ
.

ครัวเรือน
ไร

กก./ไร

บาท/ไร

บาท/ไร

(11) บานตือลาฆอปาลัส หมูที่ 11
มีพื้นที่ทงั้ หมด 217.5 ทําการเกษตร ดังนี้
ผลผลิตเฉลี่ย ตนทุนการผลิตเฉลี่ย ราคาขายโดยเฉลี่ย
ประเภทของการทําการเกษตร
จํานวน
(กก./ไร)
(บาท/ไร)
(บาท/ไร)
2.1) ทํานา  ในเขต
ครัวเรือน
ไร
ชลประทาน
กก./ไร
บาท/ไร
บาท/ไร
ครัวเรือน
 นอกเขต
ไร
ชลประทาน
กก./ไร
บาท/ไร
บาท/ไร
2.2) ทําสวน สวน กลวย .
2 ครัวเรือน
18,000 บาท/
0.5 ไร
1,200 กก./ไร 12,600 บาท/ไร
ไร
สวน มะพราวแก .
63 ครัวเรือน
200
ไร
600 กก./ไร
4,200 บาท/ไร 6,000 บาท/ไร
สวน
.
ครัวเรือน
ไร
กก./ไร
บาท/ไร
บาท/ไร
สวน
.
ครัวเรือน
ไร
กก./ไร
บาท/ไร
บาท/ไร
2.3) ทําไร
ครัวเรือน
 ไรออย
ไร
กก./ไร
บาท/ไร
บาท/ไร
ครัวเรือน
 ไรขาวโพด
ไร
กก./ไร
บาท/ไร
บาท/ไร
7 ครัวเรือน
 ไรมันสําปะหลัง
5 ไร
2,000 กก./ไร 14,000 บาท/ไร
20,000 บาท/ไร
ครัวเรือน
 อื่นๆ โปรดระบุ
ไร
.
กก./ไร
บาท/ไร
บาท/ไร
2.4) อื่นๆ
ครัวเรือน
 อื่นๆ โปรดระบุ
ไร
.
กก./ไร
บาท/ไร
บาท/ไร

(12) บานบูกิตอาวมะนาว หมูที่ 12
มีพื้นที่ทงั้ หมด 199 ทําการเกษตร ดังนี้
ผลผลิตเฉลี่ย ตนทุนการผลิตเฉลี่ย ราคาขายโดยเฉลี่ย
ประเภทของการทําการเกษตร
จํานวน
(กก./ไร)
(บาท/ไร)
(บาท/ไร)
2.1) ทํานา  ในเขต
ครัวเรือน
ไร
ชลประทาน
กก./ไร
บาท/ไร
บาท/ไร
ครัวเรือน
 นอกเขต
ไร
ชลประทาน
กก./ไร
บาท/ไร
บาท/ไร
2.2) ทําสวน สวน ลองกอง .
35 ครัวเรือน
7 ไร
100 กก./ไร 2,800 บาท/ไร 4,000 บาท/ไร
สวน เงาะ
.
6 ครัวเรือน
4 ไร
150 กก./ไร 2,100 บาท/ไร 3,000 บาท/ไร
สวน ทุเรียน
.
8 ครัวเรือน
4
ไร
180 กก./ไร
2,520 บาท/ไร 3,600 บาท/ไร
สวน มะพราว .
64 ครัวเรือน
180
ไร
600 กก./ไร
4,200 บาท/ไร 6,000 บาท/ไร
2 ครัวเรือน
2.3) ทําไร
 ไรออย
1
ไร
2,000 กก./ไร 14,000 บาท/ไร 20,000 บาท/ไร
ครัวเรือน
 ไรขาวโพด
ไร
กก./ไร
บาท/ไร
บาท/ไร
2 ครัวเรือน
20,000 บาท/
 ไรมันสําปะหลัง
1 ไร
2,000 กก./ไร 14,000 บาท/ไร
ไร
1 ครัวเรือน
2,400 กก./ไร
25,200 บาท/ไร 36,000 บาท/ไร
 อื่นๆ โปรดระบุ
1
ไร
ไรสับปะรด
1 ครัวเรือน 1,800 กก./ไร
18,900 บาท/ไร 27,000 บาท/ไร
ไรมันเทศ
1
ไร
.
2.4) อื่นๆ
ครัวเรือน
 อื่นๆ โปรดระบุ
ไร
.
กก./ไร
บาท/ไร
บาท/ไร

(13) บานบานสะปอม หมูที่ 13
มีพื้นที่ทงั้ หมด 307 ทําการเกษตร ดังนี้
ผลผลิตเฉลี่ย ตนทุนการผลิตเฉลี่ย ราคาขายโดยเฉลี่ย
ประเภทของการทําการเกษตร
จํานวน
(กก./ไร)
(บาท/ไร)
(บาท/ไร)
2.1) ทํานา  ในเขต
ครัวเรือน
ไร
ชลประทาน
กก./ไร
บาท/ไร
บาท/ไร
ครัวเรือน
 นอกเขต
ไร
ชลประทาน
กก./ไร
บาท/ไร
บาท/ไร
2.2) ทําสวน สวน สละ .
6 ครัวเรือน
6
ไร
280 กก./ไร 9,800 บาท/ไร 14,000 บาท/ไร
สวน มะพราวแก .
55 ครัวเรือน
160
ไร
600 กก./ไร
4,200 บาท/ไร 6,000 บาท/ไร
สวน กลวย .
2 ครัวเรือน
0.50 ไร
1,200 กก./ไร 12,600 บาท/ไร 18,000 บาท/ไร
สวน ยางพารา .
17 ครัวเรือน
100
ไร
250 กก./ไร 16,625 บาท/ไร 23,750 บาท/ไร
สวน ปาลมน้ํามัน .
3 ครัวเรือน
20
ไร
2,033 กก./ไร
5,687 บาท/ไร
8,132 บาท/ไร
2.3) ทําไร
2 ครัวเรือน
 ไรออย
1
ไร
2,000 กก./ไร 14,000 บาท/ไร 20,000 บาท/ไร
ครัวเรือน
 ไรขาวโพด
ไร
กก./ไร
บาท/ไร
บาท/ไร
2 ครัวเรือน
 ไรมันสําปะหลัง
1 ไร
2,000 กก./ไร 14,000 บาท/ไร
20,000 บาท/ไร
1 ครัวเรือน
2,400 กก./ไร
25,200 บาท/ไร 36,000 บาท/ไร
 อื่นๆ โปรดระบุ
1
ไร
ไรสับปะรด
18,900 บาท/ไร 27,000 บาท/ไร
1 ครัวเรือน 1,800 กก./ไร
ไรมันเทศ
1
ไร
.
2.4) อื่นๆ
ครัวเรือน
 อื่นๆ โปรดระบุ
ไร
.
กก./ไร
บาท/ไร
บาท/ไร

7.3 ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร
(1) บานบางมะนาว หมูที่ 1
มีพื้นที่ทงั้ หมด 145 มีแหลงน้ําทางการเกษตร ดังนี้
ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใชในการทํา
ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่ผาน
แหลงน้ํา
การเกษตร
มา
ทางการเกษตร
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
เพียงพอ
ไมเพียงพอ
3.1) ปริมาณน้ําฝน
172.68 มิลลิเมตร

ความเพียงพอของน้ําเพื่อ
การเกษตร
การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร
แหลงน้ํา
ลําดับ
ตลอดทั้งป
ทางการเกษตร
ความสําคัญ
รอยละของ
เพียงพอ
ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง
ครัวเรือนที่เขาถึงฯ
3.2) แหลงน้ําธรรมชาติ
 1. แมน้ํา


 2. หวย/ลําธาร
 3. คลอง
 4. หนองน้ํา/บึง
 5. น้ําตก
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.
3.3) แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น
 1. แกมลิง
 2. อางเก็บน้ํา
 3. ฝาย
 4. สระ
 5. คลอง
ชลประทาน
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.

(2) บานคาย หมูที่ 2
มีพื้นที่ทงั้ หมด 618 มีแหลงน้ําทางการเกษตร ดังนี้
ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใชในการทํา
ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่ผาน
แหลงน้ํา
การเกษตร
มา
ทางการเกษตร
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
เพียงพอ
ไมเพียงพอ
3.1) ปริมาณน้ําฝน
172.68 มิลลิลิตร

ความเพียงพอของน้ําเพื่อ
การเกษตร
การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร
แหลงน้ํา
ลําดับ
ตลอดทั้งป
ทางการเกษตร
ความสําคัญ
รอยละของ
เพียงพอ
ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง
ครัวเรือนที่เขาถึงฯ
3.2) แหลงน้ําธรรมชาติ
 1. แมน้ํา


 2. หวย/ลําธาร
 3. คลอง
 4. หนองน้ํา/บึง
 5. น้ําตก
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.
3.3) แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น
 1. แกมลิง
 2. อางเก็บน้ํา
 3. ฝาย
 4. สระ
 5. คลอง
ชลประทาน
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.

(3) บานเปล หมูที่ 3
มีพื้นที่ทั้งหมด 637 มีแหลงน้ําทางการเกษตร ดังนี้
ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใชในการทํา
ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่ผาน
แหลงน้ํา
การเกษตร
มา
ทางการเกษตร
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
เพียงพอ
ไมเพียงพอ
3.1) ปริมาณน้ําฝน
172.68 มิลลิเมตร

ความเพียงพอของน้ําเพื่อ
การเกษตร
การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร
แหลงน้ํา
ลําดับ
ตลอดทั้งป
ทางการเกษตร
ความสําคัญ
รอยละของ
เพียงพอ
ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง
ครัวเรือนที่เขาถึงฯ
3.2) แหลงน้ําธรรมชาติ
 1. แมน้ํา


 2. หวย/ลําธาร
 3. คลอง


 4. หนองน้ํา/บึง
 5. น้ําตก
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.
3.3) แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น
 1. แกมลิง
 2. อางเก็บน้ํา
 3. ฝาย
 4. สระ
 5. คลอง
ชลประทาน
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.

(4) บานเขาตันหยง หมูที่ 4
มีพื้นที่ทั้งหมด 441.50 มีแหลงน้ําทางการเกษตร ดังนี้
ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใชในการทํา
ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่ผาน
แหลงน้ํา
การเกษตร
มา
ทางการเกษตร
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
เพียงพอ
ไมเพียงพอ
3.1) ปริมาณน้ําฝน
172.68 มิลลิเมตร

ความเพียงพอของน้ําเพื่อ
การเกษตร
การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร
แหลงน้ํา
ลําดับ
ตลอดทั้งป
ทางการเกษตร
ความสําคัญ
รอยละของ
เพียงพอ
ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง
ครัวเรือนที่เขาถึงฯ
3.2) แหลงน้ําธรรมชาติ
 1. แมน้ํา
 2. หวย/ลําธาร
1
 3. คลอง


 4. หนองน้ํา/บึง
 5. น้ําตก
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.
3.3) แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น
 1. แกมลิง
 2. อางเก็บน้ํา
 3. ฝาย
 4. สระ
1
 5. คลอง


ชลประทาน
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.

(5) บานใหม หมูที่ 5
มีพื้นที่ทั้งหมด 283.50 มีแหลงน้ําทางการเกษตร ดังนี้
ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใชในการทํา
ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่ผาน
แหลงน้ํา
การเกษตร
มา
ทางการเกษตร
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
เพียงพอ
ไมเพียงพอ
3.1) ปริมาณน้ําฝน
172.68 มิลลิเมตร

ความเพียงพอของน้ําเพื่อ
การเกษตร
การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร
แหลงน้ํา
ลําดับ
ตลอดทั้งป
ทางการเกษตร
ความสําคัญ
รอยละของ
เพียงพอ
ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง
ครัวเรือนที่เขาถึงฯ
3.2) แหลงน้ําธรรมชาติ
 1. แมน้ํา
 2. หวย/ลําธาร
 3. คลอง
 4. หนองน้ํา/บึง
 5. น้ําตก
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.
3.3) แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น
 1. แกมลิง
 2. อางเก็บน้ํา
 3. ฝาย
 4. สระ
 5. คลอง
ชลประทาน
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.

(6) บานพิกุลทอง หมูที่ 6
มีพื้นที่ทั้งหมด 810 มีแหลงน้ําทางการเกษตร ดังนี้
ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใชในการทํา
ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่ผาน
แหลงน้ํา
การเกษตร
มา
ทางการเกษตร
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
เพียงพอ
ไมเพียงพอ
3.1) ปริมาณน้ําฝน
172.68 มิลลิเมตร

ความเพียงพอของน้ําเพื่อ
การเกษตร
การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร
แหลงน้ํา
ลําดับ
ตลอดทั้งป
ทางการเกษตร
ความสําคัญ
รอยละของ
เพียงพอ
ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง
ครัวเรือนที่เขาถึงฯ
3.2) แหลงน้ําธรรมชาติ
 1. แมน้ํา
 2. หวย/ลําธาร
 3. คลอง
 4. หนองน้ํา/บึง


 5. น้ําตก
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.
3.3) แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น
 1. แกมลิง
 2. อางเก็บน้ํา


 3. ฝาย
 4. สระ
 5. คลอง
ชลประทาน
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.

(7) บานปูลากาปะ หมูที่ 7
มีพื้นที่ทงั้ หมด 206 มีแหลงน้ําทางการเกษตร ดังนี้
ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใชในการทํา
ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่ผาน
แหลงน้ํา
การเกษตร
มา
ทางการเกษตร
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
เพียงพอ
ไมเพียงพอ
3.1) ปริมาณน้ําฝน
172.68 มิลลิเมตร

ความเพียงพอของน้ําเพื่อ
การเกษตร
การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร
แหลงน้ํา
ลําดับ
ตลอดทั้งป
ทางการเกษตร
ความสําคัญ
รอยละของ
เพียงพอ
ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง
ครัวเรือนที่เขาถึงฯ
3.2) แหลงน้ําธรรมชาติ
 1. แมน้ํา
 2. หวย/ลําธาร
 3. คลอง
 4. หนองน้ํา/บึง
 5. น้ําตก
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.
3.3) แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น
 1. แกมลิง
 2. อางเก็บน้ํา
 3. ฝาย
 4. สระ
 5. คลอง
ชลประทาน
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.

(8) บานโคกสยา หมูที่ 8
มีพื้นที่ทงั้ หมด 877 มีแหลงน้ําทางการเกษตร ดังนี้
ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใชในการทํา
ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่ผาน
แหลงน้ํา
การเกษตร
มา
ทางการเกษตร
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
เพียงพอ
ไมเพียงพอ
3.1) ปริมาณน้ําฝน
172.68 มิลลิเมตร

ความเพียงพอของน้ําเพื่อ
การเกษตร
การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร
แหลงน้ํา
ลําดับ
ตลอดทั้งป
ทางการเกษตร
ความสําคัญ
รอยละของ
เพียงพอ
ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง
ครัวเรือนที่เขาถึงฯ
3.2) แหลงน้ําธรรมชาติ
 1. แมน้ํา
 2. หวย/ลําธาร
 3. คลอง
 4. หนองน้ํา/บึง
 5. น้ําตก
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.
3.3) แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น
 1. แกมลิง
3
100 %
 2. อางเก็บน้ํา


 3. ฝาย
 4. สระ
2
100 %
 5. คลอง


ชลประทาน
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
1
100 %


6.1) บอน้ําตื้น .
6.2)
.
6.3)
.

(9) บานโพธิ์ทอง หมูที่ 9
มีพื้นที่ทงั้ หมด 741 มีแหลงน้ําทางการเกษตร ดังนี้
ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใชในการทํา
ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่ผาน
แหลงน้ํา
การเกษตร
มา
ทางการเกษตร
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
เพียงพอ
ไมเพียงพอ
3.1) ปริมาณน้ําฝน
172.68 มิลลิเมตร

ความเพียงพอของน้ําเพื่อ
การเกษตร
การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร
แหลงน้ํา
ลําดับ
ตลอดทั้งป
ทางการเกษตร
ความสําคัญ
รอยละของ
เพียงพอ
ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง
ครัวเรือนที่เขาถึงฯ
3.2) แหลงน้ําธรรมชาติ
 1. แมน้ํา
 2. หวย/ลําธาร
30 %
 3. คลอง


 4. หนองน้ํา/บึง
 5. น้ําตก
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.
3.3) แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น
 1. แกมลิง
 2. อางเก็บน้ํา
 3. ฝาย
100 %
 4. สระ


100 %
 5. คลอง


ชลประทาน
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
10 %


6.1) บอน้ําตื้น .
6.2)
.
6.3)
.

(10) บานคีรี หมูที่ 10
มีพื้นที่ทงั้ หมด 432 มีแหลงน้ําทางการเกษตร ดังนี้
ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใชในการทํา
ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่ผาน
แหลงน้ํา
การเกษตร
มา
ทางการเกษตร
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
เพียงพอ
ไมเพียงพอ
3.1) ปริมาณน้ําฝน
172.68 มิลลิเมตร

ความเพียงพอของน้ําเพื่อ
การเกษตร
การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร
แหลงน้ํา
ลําดับ
ตลอดทั้งป
ทางการเกษตร
ความสําคัญ
รอยละของ
เพียงพอ
ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง
ครัวเรือนที่เขาถึงฯ
3.2) แหลงน้ําธรรมชาติ
 1. แมน้ํา
 2. หวย/ลําธาร
1
100 %
 3. คลอง


 4. หนองน้ํา/บึง
 5. น้ําตก
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.
3.3) แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น
 1. แกมลิง
 2. อางเก็บน้ํา
 3. ฝาย
 4. สระ
1
100 %
 5. คลอง


ชลประทาน
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
100 %
2


6.1) บอน้ําตื้น .
6.2)
.
6.3)
.

(11) บานตือลาฆอปาลัส หมูที่ 11
มีพื้นที่ทงั้ หมด 217.5 มีแหลงน้ําทางการเกษตร ดังนี้
ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใชในการทํา
ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่ผาน
แหลงน้ํา
การเกษตร
มา
ทางการเกษตร
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
เพียงพอ
ไมเพียงพอ
3.1) ปริมาณน้ําฝน
172.68 มิลลิเมตร

ความเพียงพอของน้ําเพื่อ
การเกษตร
การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร
แหลงน้ํา
ลําดับ
ตลอดทั้งป
ทางการเกษตร
ความสําคัญ
รอยละของ
เพียงพอ
ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง
ครัวเรือนที่เขาถึงฯ
3.2) แหลงน้ําธรรมชาติ
 1. แมน้ํา
 2. หวย/ลําธาร
 3. คลอง
 4. หนองน้ํา/บึง
 5. น้ําตก
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.
3.3) แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น
 1. แกมลิง
 2. อางเก็บน้ํา
 3. ฝาย
 4. สระ
 5. คลอง
ชลประทาน
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
100 %


6.1) บอน้ําตื้น .
6.2)
.
6.3)
.

(12) บานบูกิตอาวมะนาว หมูที่ 12
มีพื้นที่ทงั้ หมด 199 มีแหลงน้ําทางการเกษตร ดังนี้
ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใชในการทํา
ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่ผาน
แหลงน้ํา
การเกษตร
มา
ทางการเกษตร
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
เพียงพอ
ไมเพียงพอ
3.1) ปริมาณน้ําฝน
172.68 มิลลิเมตร

ความเพียงพอของน้ําเพื่อ
การเกษตร
การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร
แหลงน้ํา
ลําดับ
ตลอดทั้งป
ทางการเกษตร
ความสําคัญ
รอยละของ
เพียงพอ
ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง
ครัวเรือนที่เขาถึงฯ
3.2) แหลงน้ําธรรมชาติ
 1. แมน้ํา
 2. หวย/ลําธาร
 3. คลอง
 4. หนองน้ํา/บึง
 5. น้ําตก
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.
3.3) แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น
 1. แกมลิง
 2. อางเก็บน้ํา
 3. ฝาย
 4. สระ
 5. คลอง
ชลประทาน
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.

(13) บานสะปอม หมูที่ 13
มีพื้นที่ทงั้ หมด 307 มีแหลงน้ําทางการเกษตร ดังนี้
ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใชในการทํา
ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่ผาน
แหลงน้ํา
การเกษตร
มา
ทางการเกษตร
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
เพียงพอ
ไมเพียงพอ
3.1) ปริมาณน้ําฝน
172.68 มิลลิเมตร

ความเพียงพอของน้ําเพื่อ
การเกษตร
การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร
แหลงน้ํา
ลําดับ
ตลอดทั้งป
ทางการเกษตร
ความสําคัญ
รอยละของ
เพียงพอ
ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง
ครัวเรือนที่เขาถึงฯ
3.2) แหลงน้ําธรรมชาติ
 1. แมน้ํา
 2. หวย/ลําธาร
1
40 %
 3. คลอง


 4. หนองน้ํา/บึง
 5. น้ําตก
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.
3.3) แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น
 1. แกมลิง
 2. อางเก็บน้ํา
 3. ฝาย
 4. สระ
 5. คลอง
ชลประทาน
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
100 %


6.1) บอน้ําตื้น .
6.2)
.
6.3)
.

7.4 ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค)
(1) บานบางมะนาว หมูที่ 1
มีพื้นที่ทงั้ หมด 145 มีแหลงน้ําน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพือ่ การอุปโภค บริโภค) ดังนี้
มี
ทั่วถึงหรือไม
แหลงน้ํา
ไมมี
ไม
รอยละของ
เพียงพอ
ทั่วถึง ไมทั่วถึง
เพียงพอ
ครัวเรือนที่เขาถึง
4.1 บอบาดาลสาธารณะ

4.2 บอน้ําตื้นสาธารณะ

4.3 ประปาหมูบ าน (ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น)
4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)

4.5 แหลงน้ําธรรมชาติ

4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)
4.6.1)
บอ
.




4.6.2) บาดาล
.
4.6.3)
.
(2) บานคาย หมูที่ 2
มีพื้นที่ทงั้ หมด 618 มีแหลงน้ําน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพือ่ การอุปโภค บริโภค) ดังนี้
มี
ทั่วถึงหรือไม
แหลงน้ํา
ไมมี
ไม
รอยละของ
เพียงพอ
ทั่วถึง ไมทั่วถึง
เพียงพอ
ครัวเรือนที่เขาถึง
4.1 บอบาดาลสาธารณะ

4.2 บอน้ําตื้นสาธารณะ

4.3 ประปาหมูบ าน (ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น)
4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)
95 %


4.5 แหลงน้ําธรรมชาติ

4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)
5 % ที่ไมมี

4.6.1)
.
4.6.2)
.
4.6.3)
.

(3) บานเปล หมูที่ 3
มีพื้นที่ทั้งหมด 637 มีแหลงน้ําน้ํากิน น้าํ ใช (หรือน้ําเพือ่ การอุปโภค บริโภค) ดังนี้
มี
ทั่วถึงหรือไม
แหลงน้ํา
ไมมี
ไม
รอยละของ
เพียงพอ
ทั่วถึง ไมทั่วถึง
เพียงพอ
ครัวเรือนที่เขาถึง
4.1 บอบาดาลสาธารณะ

4.2 บอน้ําตื้นสาธารณะ

4.3 ประปาหมูบ าน (ขององคกรปกครองสวน
100 %


ทองถิ่น)
4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)

4.5 แหลงน้ําธรรมชาติ

4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)
4.6.1)
.
4.6.2)
.
4.6.3)
.

(4) บานเขาตันหยง หมูที่ 4
มีพื้นที่ทงั้ หมด 441.50 มีแหลงน้ําน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพือ่ การอุปโภค บริโภค) ดังนี้
มี
ทั่วถึงหรือไม
แหลงน้ํา
ไมมี
ไม
รอยละของ
ทั่วถึง ไมทั่วถึง
เพียงพอ
เพียงพอ
ครัวเรือนที่เขาถึง
4.1 บอบาดาลสาธารณะ

4.2 บอน้ําตื้นสาธารณะ

4.3 ประปาหมูบ าน (ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น)
4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)

4.5 แหลงน้ําธรรมชาติ

4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)
4.6.1)
.
4.6.2)
.
4.6.3)
.

(5) บานใหม หมูที่ 5
มีพื้นที่ทั้งหมด 283.50 มีแหลงน้ําน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค) ดังนี้
มี
ทั่วถึงหรือไม
แหลงน้ํา
ไมมี
ไม
รอยละของ
เพียงพอ
ทั่วถึง ไมทั่วถึง
เพียงพอ
ครัวเรือนที่เขาถึง
4.1 บอบาดาลสาธารณะ

4.2 บอน้ําตื้นสาธารณะ


4.3 ประปาหมูบ าน (ขององคกรปกครองสวน


ทองถิ่น)
4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)
4.5 แหลงน้ําธรรมชาติ

4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)

4.6.1)
.
4.6.2)
.
4.6.3)
.
(6) บานพิกุลทอง หมูที่ 6
มีพื้นที่ทงั้ หมด 810 มีแหลงน้ําน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพือ่ การอุปโภค บริโภค) ดังนี้
มี
ทั่วถึงหรือไม
แหลงน้ํา
ไมมี
ไม
รอยละของ
ทั่วถึง ไมทั่วถึง
เพียงพอ
เพียงพอ
ครัวเรือนที่เขาถึง
4.1 บอบาดาลสาธารณะ

4.2 บอน้ําตื้นสาธารณะ

4.3 ประปาหมูบ าน (ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น)
4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)

4.5 แหลงน้ําธรรมชาติ

4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)
4.6.1)
.
4.6.2)
.
4.6.3)
.

(7) บานปูลากาปะ หมูที่ 7
มีพื้นที่ทงั้ หมด 206 มีแหลงน้ําน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพือ่ การอุปโภค บริโภค) ดังนี้
มี
ทั่วถึงหรือไม
แหลงน้ํา
ไมมี
ไม
รอยละของ
เพียงพอ
ทั่วถึง ไมทั่วถึง
เพียงพอ
ครัวเรือนที่เขาถึง
4.1 บอบาดาลสาธารณะ

4.2 บอน้ําตื้นสาธารณะ

4.3 ประปาหมูบ าน (ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น)
100 %
4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)


4.5 แหลงน้ําธรรมชาติ

4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)
4.6.1) บอน้ําตื้น
.
100 %


4.6.2)
.
4.6.3)
.

(8) บานโคกสยา หมูที่ 8
มีพื้นที่ทงั้ หมด 877 มีแหลงน้ําน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพือ่ การอุปโภค บริโภค) ดังนี้
มี
ทั่วถึงหรือไม
แหลงน้ํา
ไมมี
ไม
รอยละของ
ทั่วถึง ไมทั่วถึง
เพียงพอ
เพียงพอ
ครัวเรือนที่เขาถึง
4.1 บอบาดาลสาธารณะ

4.2 บอน้ําตื้นสาธารณะ

60 %
4.3 ประปาหมูบ าน (ขององคกรปกครองสวน


ทองถิ่น)
4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)
3%


4.5 แหลงน้ําธรรมชาติ

4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)
4.6.1) บอน้ําตื้น
.
20 %


4.6.2)
.
4.6.3)
.

(9) บานโพธิ์ทอง หมูที่ 9
มีพื้นที่ทงั้ หมด 441 มีแหลงน้ําน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพือ่ การอุปโภค บริโภค) ดังนี้
มี
ทั่วถึงหรือไม
แหลงน้ํา
ไมมี
ไม
รอยละของ
เพียงพอ
ทั่วถึง ไมทั่วถึง
เพียงพอ
ครัวเรือนที่เขาถึง
4.1 บอบาดาลสาธารณะ

4.2 บอน้ําตื้นสาธารณะ

4.3 ประปาหมูบ าน (ขององคกรปกครองสวน
100 %


ทองถิ่น)
3%
4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)


4.5 แหลงน้ําธรรมชาติ

4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)
4.6.1) บอบาดาล
.
100 %




100 %
4.6.2) บอน้ําตื้น
.
4.6.3)
.

(10) บานคีรี หมูที่ 10
มีพื้นที่ทงั้ หมด 432 มีแหลงน้ําน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพือ่ การอุปโภค บริโภค) ดังนี้
มี
ทั่วถึงหรือไม
แหลงน้ํา
ไมมี
ไม
รอยละของ
ทั่วถึง ไมทั่วถึง
เพียงพอ
เพียงพอ
ครัวเรือนที่เขาถึง
4.1 บอบาดาลสาธารณะ

4.2 บอน้ําตื้นสาธารณะ

100 %
4.3 ประปาหมูบ าน (ขององคกรปกครองสวน


ทองถิ่น)
4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)


4.5 แหลงน้ําธรรมชาติ

4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)
4.6.1) บอน้ําตื้น
.
100 %


4.6.2)
.
4.6.3)
.

(11) บานตือลาฆอปาลัส หมูที่ 11
มีพื้นที่ทงั้ หมด 217.5 มีแหลงน้ําน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพือ่ การอุปโภค บริโภค) ดังนี้
มี
ทั่วถึงหรือไม
แหลงน้ํา
ไมมี
ไม
รอยละของ
เพียงพอ
ทั่วถึง ไมทั่วถึง
เพียงพอ
ครัวเรือนที่เขาถึง
4.1 บอบาดาลสาธารณะ

4.2 บอน้ําตื้นสาธารณะ

4.3 ประปาหมูบ าน (ขององคกรปกครองสวน
100 %


ทองถิ่น)
4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)


4.5 แหลงน้ําธรรมชาติ

4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)
4.6.1) บอน้ําตื้น
.
100 %


4.6.2)
.
4.6.3)
.
(12) บานบูกิตอาวมะนาว หมูที่ 12
มีพื้นที่ทงั้ หมด 217.5 มีแหลงน้ําน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพือ่ การอุปโภค บริโภค) ดังนี้
มี
ทั่วถึงหรือไม
แหลงน้ํา
ไมมี
ไม
รอยละของ
เพียงพอ
ทั่วถึง ไมทั่วถึง
เพียงพอ
ครัวเรือนที่เขาถึง
4.1 บอบาดาลสาธารณะ

4.2 บอน้ําตื้นสาธารณะ

4.3 ประปาหมูบ าน (ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น)
4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)
70 %


4.5 แหลงน้ําธรรมชาติ

4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)
4.6.1) บอน้ําตื้น
.
100 %


4.6.2)
.
4.6.3)
.

(13) บานสะปอม หมูที่ 13
มีพื้นที่ทงั้ หมด 307 มีแหลงน้ําน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพือ่ การอุปโภค บริโภค) ดังนี้
มี
ทั่วถึงหรือไม
แหลงน้ํา
ไมมี
ไม
รอยละของ
เพียงพอ
ทั่วถึง ไมทั่วถึง
เพียงพอ
ครัวเรือนที่เขาถึง
4.1 บอบาดาลสาธารณะ

4.2 บอน้ําตื้นสาธารณะ

4.3 ประปาหมูบ าน (ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น)
4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)

4.5 แหลงน้ําธรรมชาติ

4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)
4.6.1) บอน้ําตื้น
.
100 %


4.6.2)
.
4.6.3)
.
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
8.1 การนับถือศาสนา
- ผูนับถือศาสนาอิสลาม รอยละ 70
มัสยิด
13 แหง
- ผูที่นับถือศาสนาพุทธ รอยละ 10
วัด
1 แหง
8.2 ประเพณีและงานประจําป
งานประเพณีทางศาสนาอิสลามของตําบลกะลุวอเหนือ ไดแก
-ประเพณีการเขาสุนัต
-ประเพณีงานวันเมาลิด
-ประเพณีงานวันอาซูรอ
-ประเพณีวันรอมฏอน (การถือศีลอด)
-การอบรมคุณจริยธรรม
งานประเพณีทางศาสนาพุทธของตําบลกะลุวอเหนือ ไดแก
- ประเพณีสงกรานต
- ประเพณีลอยกระทง
8.3 ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปญญาทองถิ่น ประชาชนในเขตเทศบาลไดอนุรักษภูมปิ ญญาทองถิ่น ไดแก วิธีการทอเสื่อจากตน
กระจูด การทําผลิตภัณฑจากกะลามะพราว
ภาษาถิ่น ใชภาษาเจะเหและภาษายาวี เปนภาษาพื้นบานในการสือ่ สาร
8.4 สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก
ประชาชนในเขตเทศบาลไดผลิตของใชพื้ นเมืองขึ้นใชในครัวเรือนและเหลือเอาไวจําหนวยบ าง ไดแก
เสื่อที่ทอจากตนกระจูด ผลิตภัณฑจากกะลามะพราว

9. ทรัพยากรธรรมชาติ
9.1 น้ํา ที่ใชในการอุปโภค-บริโภค เปนน้ําที่ไดจากน้ําฝน บอน้ําตื่น และประปาหมูบาน แตสําหรับน้ําประปา
และบอน้ําตื่นมีปริมาณนอยในชวงเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน ไมสามารถนําขึ้นมาใชใหพอเพียงได
9.2 ป า ไม พื้ น ที่ ป า ตํ าบลกะลุ ว อเหนื อ ส วนใหญ จ ะเป น ป าพรุ นํ ามาใช ส อยได ไม เต็ ม ที่ เช น ป าเสม็ ด
นอกจากนั้นยังเปนปาเสื่อมโทรมไมสามารถใชประโยชนได
9.3 ภูเขา ในเขตเทศบาลไมมีภูเขา
9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่ของเทศบาลสวนมากเปนพื้นที่เพาะปลูก ที่อยูอาศัย รานคา สถานประกอบการ ตามลําดับ
และมี พื้ นที่ สวนใหญ เปนพื้นที่ส าธารณะ ทรั พยากรธรรมชาติในพื้ นที่ ก็ไดแก ดิน น้ํา ตนไม อากาศที่ไม มีม ลพิ ษ
ปญหาคือ เนื่องจากวาพื้นที่บางสวนเปนดินเปรี้ยว ไมสามารถทําการเพาะปลูก และติดทะเล

สวนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2557 – 2560)
1. สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับ และการเบิกจายงบประมาณ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560
1.1 สรุปสถานการณพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ
ผลการวิเคราะหศักยภาพของเทศบาลตําบลกะลุวอเหนือเปนการประเมินโดยวิเคราะหถึงโอกาส และ
ขอจํากัดทีเ่ ปนเหตุมาจากสภาวะแวดลอมภายนอก (External Factors) ที่มผี ลตอการพัฒนาของเทศบาลสัมฤทธิ์ รวมทัง้
การวิเคราะห จุดออน และจุดแข็งที่เปนเหตุมาจากสภาวะแวดลอมภายใน (Internal Factors) ซึ่งจะเปนการประเมินวา
เทศบาลมีศักยภาพในการพัฒนาแคไหน เพียงใด สําหรับใชเปนประโยชนในการกําหนดการดําเนินการในอนาคต โดยใช
กระบวนการ SWOT Analysis
เทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ ไดดําเนินการโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ ในเขตพื้นที่โดยไดรับความรวมมือ
การสงเสริมและอุดหนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการตางๆ ประผลสําเร็จดวยดี
กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกลเคียง โดยมีผลการดําเนินงานสรุปดังนี้
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557
การเปรียบเทียบรอยละของโครงการที่ตั้งไวในแผนพัฒนาทองถิ่น กับโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ.2557 คิดเปนรอยละ 29.27
การเปรียบเทียบรอยละของโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2557 กับโครงการที่
ดําเนินการจริงในปงบประมาณ พ.ศ.2557 คิดเปนรอยละ 14.3
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
การเปรียบเทียบรอยละของโครงการที่ตั้งไวในแผนพัฒนาทองถิ่น กับโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ.2558 คิดเปนรอยละ 41.32
การเปรียบเทียบรอยละของโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2558 กับโครงการที่
ดําเนินการจริงในปงบประมาณ พ.ศ.2558 คิดเปนรอยละ 65.1
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
การเปรียบเทียบรอยละของโครงการที่ตั้งไวในแผนพัฒนาทองถิ่น กับโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ.2559 คิดเปนรอยละ 43.30
การเปรียบเทียบรอยละของโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2559 กับโครงการที่
ดําเนินการจริงในปงบประมาณ พ.ศ.2559 คิดเปนรอยละ 21.70
1.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ตามที่เทศบาลไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลใหบรรลุ
เปาหมายที่วางไว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน ในการจัดทําแผนพัฒ นานั้น
จะตองมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ขอ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ขอ 13 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปนผูดําเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒ นา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจ ากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพั ฒ นาตอผู บริ หารทอ งถิ่น เพื่ อให ผูบ ริห ารท องถิ่นเสนอตอ สภาท องถิ่น และคณะกรรมการพั ฒ นา
ทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบ

หาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดย
อยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป
ซึ่งแผนพัฒนาของเทศบาลสามารถนําไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไดดังนี้
1.) เชิงปริมาณ
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 – 2559)
โครงการทีบ่ รรจุในแผน จํานวน 263 โครงการ
สามารถดําเนินการได จํานวน 11 โครงการ
เทศบาลสามารถดําเนินงานไดตามวัตถุป ระสงครอยละ 40 ขึ้นไปของแผน
และสามารถดําเนินการไดในอัตราที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปงบประมาณที่ผานมา
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 – 2559)
โครงการทีบ่ รรจุในแผน จํานวน 164 โครงการ
สามารถดําเนินการได จํานวน 69 โครงการ
เทศบาลสามารถดําเนินงานไดตามวัตถุป ระสงครอยละ 70 ขึ้นไปของแผน
และสามารถดําเนินการไดในอัตราที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปงบประมาณที่ผานมา
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 – 2561)
โครงการทีบ่ รรจุในแผน จํานวน 245 โครงการ
สามารถดําเนินการได จํานวน 23 โครงการ
เทศบาลสามารถดําเนินงานไดตามวัตถุประสงคมากกวารอยละ 60 ขึ้นไปของแผน
และสามารถดําเนินการไดในอัตราที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปงบประมาณที่ผานมา
2.) เชิงคุณภาพ
เทศบาลไดดําเนินการเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดตอประชาชน
โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิง
คุณภาพในการดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม ซึ่งเทศบาลไดดําเนินการประเมิน
ความพึงพอใจสรุปไดดังนี้
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2557
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอผลการดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรมของเทศบาลตําบลบานเหลื่อมในการพัฒนาและสงเสริมการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตรและประเด็นการพัฒนา ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2557 พบวาประชาชนมีความพึงพอใจในระดับพอใจคิดเปนรอยละ 56.3 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปที่ผานมาผลการประเมินความพึงพอใจอยูในระดับพอใจถึง รอยละ
45.23 ความพอใจของประชาชนมากกวาปที่ผานมาเล็กนอย ซึ่งประเมินไดวาควรจะมี
บริหารจัดการดําเนินงานใหประชาชนเกิดความพึงพอใจมากกวานี้ ความพึ งพอใจ
นาจะอยูที่รอยละ 70

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใน ระดับพอใจ คิดเปนรอยละ 68.03
ระดับพอใจ
- พอใจสูงสุด รอยละ 76.53
- พอใจต่ําสุด รอยละ 6.28

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใน ระดับพอใจมาก คิดเปนรอยละ 58.42
ระดับพอใจ
- พอใจสูงสุด รอยละ 65.15
- พอใจต่ําสุด รอยละ 2.35
2. ผลที่ไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560
2.1 ผลที่ไดรับหรือผลที่สําคัญ
ตามที่ เทศบาลไดดําเนินงานตางๆ ตั้งแตมี งบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 เพื่อ แก ไขป ญ หาให กั บ
ประชาชน และพั ฒ นาองคกรใหเกิ ดความมั่ งคงในการพั ฒ นาเพื่อ ให ความเปนอยูของประชาชนดีขึ้น ซึ่ งผลจากการ
ดําเนินงานของเทศบาลนั้น ผลที่ไดรับมีดังนี้
1. ประชาชนมีน้ําประปาใชทุกครัวเรือน
2. ประชาชนมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน
3. ประชาชนมีถนนใชในการสัญจรไปมาไดสะดวก
4. ไมมีการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่
5. เด็กๆ ไดรับการศึกษาทุกคน
7. ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ไดรับเงินชวยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน
10. ประชาชนไดรับความชวยเหลือในเรื่องทีอ่ ยูอาศัยที่มั่นคงแข็งแรง
11. ประชาชนไดรับความชวยเหลือจากสาธารณะภัย
12. ปญหาไขเลือดออกลดลง
13. ประชาชนไดรับความรูเกี่ยวกับการสาธารณสุข
14. ประชาชนไดรับความรูเกี่ยวกับการปองกันภัย
15. ประชาชนไดมีสวนรวมในการดําเนินงานตางๆ ของเทศบาล
16. ประชาชนไดรับบริการจากงานบริการตางๆ ของเทศบาลดวยความสะดวก
2.2 ผลกระทบ
ในการดํ าเนิ น งานของเทศบาลป ง บประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 สามารถดํา เนิ น การได ตามที่
ประชาชนตองการเฉลี่ย 3 ป รอยละ 73.33 ซึ่งการดําเนินงานนั้นก็สามารถสงผลผลกระทบตอหมูในเขตเทศบาล ดังนี้
1. การกอสรางถนนเพิ่ มขึ้นในเขตเทศบาล ทําให การระบายน้ําไดชาเกิดน้ําท วมขังในบางจุด ทํ าให
เทศบาลตองเรงกอสรางรางระบายน้ําเพิ่มขึ้นเพื่อแกไขปญหาดังกลาว
2. การพั ฒ นาเจริญ ขึ้นทําให การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่ มขึ้นไปดวย สงผลใหเกิดเปนชุมชนแออั ด
กอใหเกิดโรคระบาด เชน ไขเลือดออก โรคมือ ทาว ปาก เปนตน
3. เมื่อประชาชนเพิ่มมากขึ้น แตหนวยบริการดานสาธารณสุขมีไมเพียงพอตอความตองการ ทําใหไมได
รับความสะดวกในการใชบริการ

3. สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานที่ผานมาและแนวทางการแกไข
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ปญหา
1) เจาหนาที่ยังขาดความรูความเขาใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย เทาที่ควร
2) เครื่องมือ เครือ่ งใช เทคโนโลยีในการทํางานมีไมเพียงพอและไมทันสมัย
3) หมูบานในเขตเทศบาลมีปญ
 หาทีจ่ ะตองแกไขอยูเปนจํานวนมาก
4) ประชาชนมีความตองการซึ่งความตองการดังกลาวมีเปนจํานวนมาก
5) ประชาชนยังไมเขาใจขอบเขตอํานาจหนาที่ของเทศบาลที่จะสามารถดําเนินการได
อุปสรรค
1) การขาดความรูเรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้ง เครื่องมือ เครื่องใช เทคโนโลยีในการ
ทํางานมีไมเพียงพอและไมทันสมัย ทําใหเกิดอุปสรรคในการดําเนินงานเปนอยางยิ่ง
2) เทศบาลมีงบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินงานแกไขปญหาของประชาชน
3) เทศบาลสมารถดําเนินการไดเฉพาะตามอํานาจหนาที่
 แนวทางการแกไข
(2) การดําเนินงานของเทศบาล
1) การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการ
จัดทําแผนพัฒนาสามปและใหมีความสอดคลองกัน
2) การดําเนินงานของเทศบาลควรจะใหเปนไปตามแผนพัฒนาสามป กลาวคือควรจะพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปมาพิจารณาดําเนินการ
3) ไมควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ ในแผนพัฒนาสามป
4) ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น
5) ควรพิจารณาดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนไดรับความเดือดรอนมากที่สุด เชน
การแกไขปญหาเรื่องน้ําประปา
(2) การบริการประชาชน
1) ควรจัดใหมีสถานที่ในการให บริการประชาชนอยางพอเพียง เชน มีจุดบริการและเกาอี้
เพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจาหนาที่คอยใหคําแนะนําที่ดี
2) ควรพิ จารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่ อใหประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็วและถูกตอง ในการบริการของเทศบาล
3) เจาหนาที่เทศบาลควรยิ้มแยม แจมใส และพูดจาสุภาพตอประชาชน
4) ควรสรางความสัมพันธระหวางเทศบาลกับประชาชน เพื่อใหเกิดความเขาใจ
5) ควรสรางภาพลักษณที่ดีใหเกิดขึ้นกับเทศบาล
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ปญหา
1) การจัดทําแผนพัฒนาสามปของเทศบาลยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่ไมสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา คือ ไมมีในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
2) เทศบาลไมสามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายไดครบทุก
โครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตรการพัฒนา
3) เทศบาลไมสามารถดําเนินการไดครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตงั้ ไวในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย

อุปสรรค
1) เทศบาลตําบลกะลุวอเหนือมีงบประมาณไมเพี ยงพอตอการดําเนินงานแก ไขปญ หาและ
ความตองการของประชาชนในชุมชนไดทั้งหมด
2) เทศบาลตั้งงบประมาณในการดําเนินการตามภารกิจแตละดานบางรายการยังไมเพียงพอ
และบางรายการมากเกินไป ทําใหตองโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจายรายการใหม
 แนวทางการแกไข
(1) การดําเนินงานของเทศบาล
1) การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการ
จัดทําแผนพัฒนาสามปและใหมีความสอดคลองกัน
2) การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามป
3) ควรเรงรัดให มีก ารดําเนินโครงการ/กิจ กรรม ที่ตั้งในเทศบั ญญั ติงบประมาณรายจายให
สามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น
4) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตละดานที่
จะตองดําเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจายรายการใหม
5) ควรพิจารณาดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนไดรับความเดือดรอนมากที่สุด เชน
การแกไขปญหาเรื่องน้ําประปา การขาดแคลนน้ําในการอุปโภค-บริโภค และปญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเปนประจําทุกป
(2) การบริการประชาชน
1) ควรจัดใหมีสถานที่ในการใหบริการประชาชนอยางพอเพี ยง เชน มีจุดบริการและเกาอี้
เพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจาหนาที่คอยใหคําแนะนําที่ดี
2) ควรพิ จารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่ อใหประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็วและถูกตอง ในการบริการของเทศบาล
3) เจาหนาที่เทศบาลควรยิ้มแยม แจมใส และพูดจาสุภาพตอประชาชน
4) ควรสรางความสัมพันธระหวางเทศบาลกับประชาชน เพื่อใหเกิดความเขาใจ
5) ควรสรางภาพลักษณที่ดีใหเกิดขึ้นกับเทศบาล
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ปญหา
๑) เทศบาลตําบลกะลุ วอเหนื อ ไดรั บ การจั ดสรรงบประมาณรายรั บ บางประเภทและเงิ น
อุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลนอยกวาปที่ผานมา ซึ่งไมไดรับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไวในงบประมาณรายจาย
ประจําป ทําใหไมสามารถดําเนินการโครงการไดทั้งหมด
2) เครื่องมือ เครือ่ งใช เทคโนโลยีในการทํางานยังมีไมเพียงพอตอการดําเนินการ
3) หมูบานในเขตเทศบาลมีปญ
 หาทีจ่ ะตองแกไขอยูเปนจํานวนมาก
4) ประชาชนมีความตองการซึ่งความตองการดังกลาวมีเปนจํานวนมาก
อุปสรรค
1) อํานาจหนาที่มีขอจํากัดทําใหไมสามารถดําเนินการได
 แนวทางการแกไข
(1) การดําเนินงานของเทศบาล
1) การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการ
จัดทําแผนพัฒนาสามปและใหมีความสอดคลองกัน
2) การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามป

3) ควรเรงรัดให มีก ารดําเนินโครงการ/กิจ กรรม ที่ตั้งในเทศบั ญญั ติงบประมาณรายจายให
สามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น
4) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตละดานที่
จะตองดําเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจายรายการใหม
(2) การบริการประชาชน
1) ควรปรับ สถานที่ ในการให บริ ก ารประชาชนอยางพอเพี ยง เชน มี จุดบริ การและเก าอี้
เพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจาหนาที่คอยใหคําแนะนําที่ดี
2) เทศบาลควรจั ดประชาสั ม พั น ธข าวสารตางๆ ผ านทางหอกระจายขาวมากกวานี้ และ
ประชาสัมพันธขาวบอยๆ
3) ควรพิ จ ารณาจั ดบริก ารประชาชนในเชิงรุก มากขึ้น เพื่อ ให ประชาชนไดรับ ความสะดวก
รวดเร็วและถูกตอง ในการบริการของเทศบาล

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

สวนที่ 3
ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิน่
1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579)
คณะรัฐมนตรีไดมีม ติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให มีการจั ดตั้งคณะกรรมการ
จัดทํายุทธศาสตรชาติ มีอํานาจหนาที่ในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป เพื่อใชในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และใหเสนอรางยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ใหคณะรัฐมนตรี
พิจารณาใหความเห็นชอบเพื่อใชเปนกรอบในการดําเนินงานในระยะที่ 2 ของรัฐบาล (ป 2558-2559) และ
กรอบการปฏิรูปในระยะที่ 3 (ป 2560 เปนตนไป) คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูป ได
ดําเนินการยกรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกําหนด โดยไดมีการนําความ
คิดเห็นและขอ เสนอแนะจากกรรมการจั ดทํายุท ธศาสตร ชาติที่ ม าจากหลายภาคส วน ไดแก ภาคราชการ
ภาคเอกชน ภาคการเมือง และนักวิชาการ รวมถึงไดพิจารณานําขอคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแหงชาติ และความ
คิด เห็ น จาก ภาคประชาชนมาเป น ข อ มู ล ในการยกร า งยุ ท ธศาสตร ช าติ ด วย และได นํ าเสนอร างกรอบ
ยุท ธศาสตร ชาติ ระยะ 20 ป ตอ ที่ ป ระชุม คณะกรรมการจั ดทํ ายุท ธศาสตร ชาติซึ่ ง ขณะนี้อ ยูร ะหวางการ
ดําเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ ในการ
ดําเนินการขั้นตอไปคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติจะนําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติเพื่อขอความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และจะไดมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน กอนที่จะนําเสนอตอสภานิติ
บัญญัติแหงชาติให ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตรชาติมาใชเปนกรอบในการกําหนดทิศทางในการบริหาร
ประเทศภายในเดือ นตุล าคม 2559 ซึ่ ง เป น ชวงเวลาของการประกาศใชแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 (ตุลาคม 2559-กันยายน 2564) นอกจากนี้หนวยงานตางๆ จะไดนําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ซึ่งเปนแผนระยะ 5 ป มาถายทอด ลงสูแผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนาราย
สาขา ในระหวางที่กลไกการจัดทํายุทธศาสตรชาติ ตามรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมอยูระหวางการดําเนินการ ซึ่ง
คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2560
สาระสําคัญของยุทธศาสตรชาติซึ่งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติกําลังดําเนินการยก
รางอยู ในขณะนี้นั้นจะประกอบดวย วิสัยทัศนและเปาหมายของชาติ ที่คนไทยทุกคนตองการบรรลุรวมกัน
รวมทั้งนโยบายแหงชาติและมาตรการเฉพาะซึง่ เปนแนวทาง ทิศทาง และวิธีการที่ทุกองคกรและคนไทยทุกคน
ตองมุงดําเนินการไปพรอมกันอยางประสานสอดคลอง เพื่อใหบรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนตองการ คือ ประเทศ
ไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกําลังอํานาจแหงชาติ อันไดแก การเมืองภายในประเทศ การเมือง
ต า งประเทศ เศรษฐกิ จ สั ง คมจิ ต วิ ท ยา การทหาร วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี การพลั ง งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
วิสัยทัศน ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้ วิสัยทัศนดังกลาว
จะตองสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ
การดํารงอยูอยางมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยูอยางมั่นคงของชาติและประชาชนจาก
ภัยคุกคามทุ กรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุ ขเปนปกแผนมีความมั่นคงทางสังคมทามกลางพหุ
สังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติ ความเปนธรรมและความ
อยูดีมีสุขของประชาชนความยั่ง ยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่ งแวดลอม ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวาง
ประเทศและการอยูร วมกั นอยางสั น ติป ระสานสอดคล อ งกั น ดานความมั่ น คงในประชาคมอาเซี ยนและ


ประชาคมโลก อยางมีเกียรติและศักดิ์ศรีไมเปนภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจที่ดอยกวา
ยุทธศาสตร ในการที่ จะบรรลุ วิสัยทั ศนและทําใหป ระเทศไทยพั ฒ นาไปสูอ นาคตที่ พึงประสงคนั้น
จําเปนจะตองมีการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาวและกําหนดแนวทางการพัฒนาของ
ทุกภาคสวนใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว เพื่อ
ถายทอดแนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการ และสรางความ
เขาใจถึงอนาคตของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน
ประชาสั ง คม ในการขับ เคลื่ อ นการพั ฒ นาเพื่ อ การสร างและรัก ษาไวซึ่ ง ผลประโยชน แห ง ชาติและบรรลุ
วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจนประจําชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อใหประเทศมีขีดความสามารถใน
การแขงขัน มีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอ
ภาคและเป นธรรม ซึ่ ง ยุท ธศาสตร ชาติ ที่ จ ะใชเป นกรอบแนวทางการพั ฒ นาในระยะ 20 ป ตอ จากนี้ไป
จะประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร ไดแก
1) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง
2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
3) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง
(1) เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท รงเปนประมุข
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรรปั ชั่น
สรางความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธกบั ประเทศมหาอํานาจ เพื่อปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม
(5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบรอยภายในประเทศ สรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
(7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เกี่ยวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากขึ้น
2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาสูชาติการคา
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็งยัง่ ยืน และสงเสริม
เกษตรกรรายยอยสูเ กษตรยัง่ ยืนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(3) การพัฒนาผูป ระกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สูส ากล

(4) การพัฒนาพื้นทีเ่ ศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการขนสง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานา
ประเทศ สงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ
3) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึง
(3) ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค
(4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสรางความอยูดมี ีสุขของครอบครัวไทย
4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาค และเทาเทียมกันทางสังคม
(1) สรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมลาทางเศรษฐกิจและสังคม
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(1) จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
(2) วางระบบบริหารจัดการนาใหมีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุมนา เนนการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม
6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดที่เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ
(6) ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล
(7) พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ 12(พ.ศ.2560-2564)
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
เปาหมายที่ 1 คนไทยทุกกลุมวัยมีทักษะและความรูความสามารถที่จะเปนฐานในการพัฒนา


ประเทศ
แนวทางการพัฒนา
• สงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะสมองและทักษะทางสังคมทีเ่ หมาะสม
• พัฒนาเด็กวัยเรียนใหมีทกั ษะการคิดวิเคราะหคิดสรางสรรคมีทักษะการทางานและการใช
ชีวิตที่พรอมเขาสูตลาดงาน
• สงเสริมแรงงานใหมีความรูและทักษะในการประกอบอาชีพที่สอดคลองกับความตองการ
ของตลาดแรงงาน
• พัฒนาศักยภาพของกลุมผูส ูงอายุใหมีโอกาสเขาสูตลาดงานเพิ่มขึ้น
• การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย
เปาหมายที่ 2 คนไทยมีการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
แนวทางการพัฒนา
• ขยายผลความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาภาคเอกชนและผูเ ชี่ยวชาญในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ
• สงเสริมระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา
• พัฒนาคุณภาพครู
• พัฒนาสื่อการเรียนรูทหี่ ลากหลาย
• สงเสริมการสรางเครือขายระหวางบานวัดโรงเรียนในการพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชน
เปาหมายที่ 3 คนไทยมีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพที่ลดลงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
แนวทางการพัฒนา
• พัฒนาความรูในการดูแลสุขภาพดวยตนเอง
• พัฒนารูปแบบการออกกําลังกายและโภชนาการ
• ควบคุมการสงเสริมการตลาดในผลิตภัณฑทสี่ งผลเสียตอสุขภาพ
• สรางกลไกในการจัดทานโยบายสาธารณะที่ตองคํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพ
เปาหมายที่ 4 คนไทยมีจิตสํานึกพลเมืองและมีคานิยมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมไทย
แนวทางการพัฒนา
• การเสริมสรางความอยูดมี ีสุขของสถาบันครอบครัวในการบมเพาะคนใหมีคุณภาพ
• การหลอหลอมคนไทยใหมีความเปนพลเมืองที่ดีและภาคธุรกิจทาธุรกิจเพือ่ สังคม
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
เปาหมายที่ 1 ลดปญหาความเหลื่อมล้ําดานรายไดของกลุม คนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม
แตกตางกันและแกไขปญหาความยากจน
แนวทางการพัฒนา
• การพัฒนาระบบฐานขอมูลรายไดใหครอบคลุมประชากรทั่วประเทศเพื่อขยายความ
คุมครองทางสังคมและการจัดสวัสดิการที่สามารถเจาะจงกลุม เปาหมายได
• การเสริมสรางศักยภาพชุมชนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสรางความเขมแข็ง
การเงินฐานรากโดยสรางและพัฒนาผูนําการเปลี่ยนแปลงในชุมชนเสริมสรางกระบวนการวิจัยในชุมชนเพือ่
นําไปสูการแกไขปญหาในชุมชนสงเสริมการใช ICT ในการสรางการจัดการความรูในชุมชนสงเสริมการ
ประกอบอาชีพของผูป ระกอบการระดับ

• การกําหนดนโยบายการคลังเพื่อลดความเหลื่อมล้ําในสังคมและเอื้อประโยชนตอกลุม
คนที่มีรายไดนอยใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นโดยเพิ่มการจัดเก็บภาษีจากฐานทรัพยสินจัดสรรงบประมาณเชิง
บูรณาการและเชิงพื้นทีท่ ี่มีการกําหนดเปาหมายเพื่อลดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ําในสังคมควบคูไป
กับเปาหมายทางเศรษฐกิจ
เปาหมายที่ 2 เพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ
แนวทางการพัฒนา
• การใหความชวยเหลือทางสังคมเพื่อเปนแตมตอแกกลุมเปาหมายประชากรรอยละ 40
ที่มีรายไดตา่ํ สุดอาทิการสรางโอกาสการเขาถึงการศึกษาทีม่ คี ุณภาพใหแกกลุมเปาหมายอยางตอเนื่องการ
จัดบริการดานสุขภาพใหกับประชากรทีอ่ ยูในพื้นทีห่ างไกลการเพิ่มแตมตอในการจัดการคุมครองทางสังคม
และสวัสดิการ
• การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาคโดยการใหความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสิทธิ
และหนาที่ตามกฎหมายแกประชาชนการพัฒนาศักยภาพชุมชนใหมีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรมเพื่อ
เสริมสรางความเขมแข็งของระบบยุติธรรมชุมชน
• การกระจายการใหบริการภาครัฐทุกประเภทใหมีความครอบคลุมทั่วถึงทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพรวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรใหมีการกระจายตัวอยางเปนธรรม
• การสงเสริมความเทาเทียมทางเพศและบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการตัดสินใจ
ทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
เปาหมายที่ 1 เศรษฐกิจขยายตัวอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน
แนวทางการพัฒนาดานการคลัง
• เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการงบประมาณของประเทศ
• พัฒนาการจัดเก็บรายไดภาครัฐ
• ใชมาตรการภาษีสรางแรงจูงใจในการอนุรักษสงิ่ แวดลอม
• ปรับโครงสรางฟนฟูและพัฒนาประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจทีม่ ีปญหาฐานะการเงิน
• ลดความเสี่ยงทางการคลังจากภาระคาใชจายดานสวัสดิการสังคม
• กระจายอํานาจการปกครองทางการคลังใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
• ทบทวนบทบาทของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในการจัดบริการสาธารณะ
แนวทางการพัฒนาดานการเงิน
โดยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินขยายการเขาถึงบริการทางการเงินพัฒนา
นวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหมๆและเพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพของสถาบันการเงินเฉพาะกิจใหเปน
กลไกทีส่ นับสนุนดําเนินนโยบายของรัฐบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ
เปาหมายที่ 2 การสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจรายสาขา
แนวทางการพัฒนา
• การพัฒนาภาคการเกษตรโดยพัฒนาแหลงน้ําขยายโอกาสในการเขาถึงพื้นทีท่ ากิน
เสริมสรางขีดความสามารถการผลิตในหวงโซอุตสาหกรรมเกษตรเรงขยายผลแนวคิดการทําการเกษตรตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาปจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตร
• การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมโดยพัฒนาความเขมแข็งของอุตสาหกรรมศักยภาพปจจุบัน
และวางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมสําหรับอนาคต
• การพัฒนาภาคบริการและการทองเที่ยวโดยเสริมสรางขีดความสามารถการแขงขันในเชิง
ธุรกิจของภาคบริการใหเติบโตและสนับสนุนภาคการผลิตสงเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาปจจัยสนับสนุนภาค
บริการและการทองเที่ยวและปรับโครงสรางการบริหารจัดการดานการทองเที่ยว

• การพัฒนาภาคการคาและการลงทุนเพื่อรองรับความเปนชาติการคา
• การพัฒนาปจจัยสนับสนุนความสามารถในการแขงขันอาทิฝมือแรงงานระบบทรัพยสิน
ทางปญญาและกฎระเบียบตางๆ
ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
เปาหมายที่ 1 เพิ่มพื้นที่ปาไมและแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
แนวทางการพัฒนา
• อนุรักษฟนฟูทรัพยากรปาไม
• ใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
• พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแกไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ
• คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
• วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรแร
เปาหมายที่ 2 การใชประโยชนทรัพยากรน้ําในพื้นที่ 25 ลุมน้ําของประเทศอยางมั่นคงปลอดภัย
และเทาเทียม
แนวทางการพัฒนา
• สนับสนุนใหมีแผนแมบทการจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการในระดับลุมน้ําทั้ง 25 ลุมน้ํา
• ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําทั้งระบบอยางยั่งยืน
• นํากระบวนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรมาใชเปนเครื่องมือในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา
• สรางความมั่นคงและเทาเทียมดานน้ําเพื่อการบริโภคอุปโภคและน้ําเพื่อสนับสนุนภาคการผลิต
เปาหมายที่ 3 สรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีลดมลพิษและผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนและ
ระบบนิเวศ
แนวทางการพัฒนา
• เรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะ
• เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ําและอากาศ
• พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเมืองเพื่อรองรับการเติบโตทีเ่ ปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
• สงเสริมการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
• พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแกไขปญหาความขัดแยงดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอมอาทิการประเมินสิง่ แวดลอมระดับยุทธศาสตร
เปาหมายที่ 4 เพิ่มศักยภาพในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการ
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แนวทางการพัฒนา
• ลดการปลอยกาซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
• บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ
• การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สูความมั่นคง และ
ยั่งยืน
เปาหมายที่ 1 ปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยใหเปนสถาบันหลักของประเทศตลอดไป
แนวทางการพัฒนา
• จัดกิจกรรมเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
• เสริมสรางความมั่นคงและปองกันการลวงละเมิดสถาบันหลักของชาติ

เปาหมายที่ 2 ประเทศชาติมีความมั่นคงทุกมิติและสังคมมีความสมานฉันทเพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนา
• สรางความรูและความเขาใจเกี่ยวกับความคิดเห็นที่แตกตางบนพื้นฐานสิทธิและหนาที่ตาม
ระบอบประชาธิปไตย
เปาหมายที่ 3 พื้นที่จังหวัดชายแดนใตมีเศรษฐกิจดีขึ้นและประชาชนมีสันติสุขและปลอดภัย
แนวทางการพัฒนา
• ขจัดความขัดแยงลดความรุนแรงตามแนวทาง “เขาใจเขาถึงพัฒนา” พรอมทัง้ สรางโอกาส
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่
เปาหมายที่ 4 ประเทศไทยสามารถรับมือกับภัยคุกคามและมีความสัมพันธระหวางประเทศ
เพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนา
• พัฒนาศักยภาพและความพรอมกําลังปองกันประเทศและรักษาผลประโยชนของชาติ
• ดําเนินความสัมพันธกบั ตางประเทศอยางสมดุล
เปาหมายที่ 5 ความเสี่ยงจากการกอการรายต่าํ กวาอันดับที่ 20 และดานไซเบอรต่ํากวาอันดับที่
10 ของโลก
แนวทางการพัฒนา
• พัฒนาระบบงานดานการขาวกรองควบคูกบั การพัฒนาแผนหลักนิยมทีเ่ กี่ยวของใหมี
ประสิทธิภาพ
เปาหมายที่ 6 สาธารณภัยตางๆมีแนวโนมลดลง
แนวทางการพัฒนา
• พัฒนาระบบการแจงเตือนการปองกันการเผชิญเหตุในภาวะวิกฤติ
ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย
เปาหมายที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจให
อยูในอันดับสองของอาเซียน
แนวทางการพัฒนา
• ปรับปรุงโครงสรางหนวยงานบทบาทภารกิจและคุณภาพบุคลากรภาครัฐใหมีความโปรงใส
ทันสมัยคลองตัวมีขนาดทีเ่ หมาะสมเกิดความคุมคา
• ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสรางกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง
ภาครัฐเพื่อใหการจัดสรรและการใชจายมีประสิทธิภาพ
• เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานสากล
เปาหมายที่ 2 เพิ่มจํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนา
• เรงทบทวนการกระจายอํานาจการถายโอนภารกิจเรื่องการศึกษาและสาธารณสุข
• พัฒนาความรูความสามารถของบุคคลากร
• เพิ่มความคลองตัวในการบริหารจัดการและปรับปรุงระบบบริหารจัดการรายไดและเงิน
อุดหนุนของทองถิ่น
เปาหมายที่ 3 เพิ่มคะแนนดัชนีภาพลักษณคอรรัปชันใหอยูสูงกวารอยละ 50
แนวทางการพัฒนา
• ปลูกฝงใหคนไทยไมโกง
• ปองกันการทุจริตโดยอุดชองโหวของกฎหมายในการตอตานการทุจริต

• วางระบบและกระบวนการจัดการตอกรณีทุจริตใหมีประสิทธิภาพ
เปาหมายที่ 4 ลดขอรองเรียนของประชาชนที่ไมไดรับการอํานวยความยุติธรรมอยางเสมอภาคเปน
ธรรม
แนวทางการพัฒนา
• ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมีความทันสมัยเปนธรรมและสอดคลองกับ
ขอบังคับสากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
เปาหมายที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสในภาพรวม
แนวทางการพัฒนา
• พัฒนาระบบขนสงทางรางขนสงสาธารณะในเขตเมืองโครงขายทางถนนระบบขนสงทาง
อากาศและระบบขนสงทางน้ํา
เปาหมายที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานระบบคมนาคม
แนวทางการพัฒนา
• สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องที่เกิดจากลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานและพัฒนา
ระบบการกํากับดูแลในระบบขนสง
เปาหมายที่ 3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส
แนวทางการพัฒนา
• พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบบริหารจัดการโลจิสติกสและโซอปุ ทานระบบการอา
นวยความสะดวกทางการคาและบริหารจัดการระบบติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกสของ
ประเทศ
เปาหมายที่ 4 การพัฒนาดานพลังงาน
แนวทางการพัฒนา
• สงเสริมการอนุรักษพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน
• จัดหาพลังงานใหเพียงพอตอความตองการใชและสรางความมั่นคงทางพลังงาน
• เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการการผลิตและการใชพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด
• สงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางพลังงานและเพิม่ โอกาสของไทยในการพัฒนา
พลังงานในภูมิภาคอาเซียน
เปาหมายที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
แนวทางการพัฒนา
• พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศใหทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ
• สงเสริมการใชเทคโนโลยีดจิ ิทัลในการสรางมูลคาเพิ่มทางธุรกิจ
• สงเสริมนวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจทิ ัลและเทคโนโลยีอวกาศของไทย
พัฒนาความรูและทักษะของประชาชน
• สรางความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร
เปาหมายที่ 6 การพัฒนาสาธารณูปการ (น้ําประปา)
แนวทางการพัฒนา
• พัฒนาระบบน้ําประปาใหครอบคลุมและทั่วถึง
• บริหารจัดการการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพและการสรางนวัตกรรม
• เรงรัดการลดอัตราน้ําสูญเสียในเชิงรุกควบคูก ับการบํารุงรักษาเชิงปองกันของระบบประปาทั่ว
ประเทศ

• เรงปรับปรุงโครงสรางการบริหารกิจการประปา
ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม
เปาหมายที่ 1 เพิ่มสัดสวนคาใชจายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาสูรอยละ 1.5 ของ GDP
และมีสัดสวนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนตอภาครัฐเปน 70:30
แนวทางการพัฒนา
• เรงสงเสริมใหเกิดสังคมนวัตกรรมและผลักดันงานวิจัยสูก ารใชประโยชนโดยเสริมสราง
นวัตกรรมภาคธุรกิจพัฒนานวัตกรรมภาครัฐและภาคสังคมตลอดจนผลักดันงานวิจัยสูนวัตกรรมเพื่อใหเกิด
ประโยชนคุมคา
• พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม
เปาหมายที่ 2 เพิ่มจํานวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาเปน 25 คนตอประชากร 10,000 คน
แนวทางการพัฒนา
• เรงการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหพอเพียงและสอดคลองกับความ
ตองการในอนาคตเรงสรางนักวิจัยมืออาชีพ
• พัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหมีทงั้ ความรูและความเขาใจในเทคโนโลยี
• พัฒนาเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพของบุคลากรวิจยั ทั้งในหนวยงานภาครัฐและ
เอกชน
•ดึงดูดบุคลากรผูเ ชี่ยวชาญนักวิจัยและนักวิทยาศาสตรในตางประเทศใหมาทางานใน
ประเทศไทย
• สงเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหวางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร
และคณิตศาสตร
• สงเสริมการเรียนรูส ูการเปนผูป ระกอบการ
• พัฒนาตลาดรองรับงานสาหรับบุคลากรวิจัย
เปาหมายที่ 3 เพิ่มอันดับความสามารถการแขงขันโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและดาน
เทคโนโลยีจัดโดย IMD ใหอยูในลาดับ 1 ใน 30
แนวทางการพัฒนา
• ปรับปรุงและพัฒนาระบบรองรับเทคโนโลยีสําคัญๆใหเกิดประสิทธิภาพ
• สงเสริมการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐาน
• สนับสนุนใหตางชาติเขามาลงทุนจัดตั้งศูนยวิจัยพัฒนาในประเทศ
• สนับสนุนเครื่องมือทางการเงินใหมๆและหลากหลายเพื่อเปนกลไกระดมทุน
• เรงพัฒนาและประชาสัมพันธศูนยแหงความเปนเลิศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและ
อุทยานวิทยาศาสตรทั้งสวนกลางและภูมิภาค
• สนับสนุนใหเกิดการรวมทางานและแบงปนทรัพยากรดานอุปกรณเครื่องมือและ
หองปฏิบัติการทดลองระหวางสถาบันวิจัยสถาบันการศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน
แนวทางการพัฒนา : ดานการบริหารจัดการ
• สงเสริมการปรับโครงสรางและบทบาทของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
• จัดใหมรี ะบบประเมินความสามารถดานนวัตกรรมของสถาบันวิจัย
• สงเสริมใหมีราชบัณฑิตสภาทางวิทยาศาสตรผานทางกลไกที่มีอยู
• ปรับระบบการบริหารจัดการงบประมาณ
• สงเสริมใหหนวยงานทีเ่ กี่ยวของมีการจัดทาแผนปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรมรายสาขา

ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภูมิภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ
เปาหมายที่ 1 ชองวางรายไดระหวางภาคลดลงและมีการกระจายรายไดของประชาชนอยางเปน
ธรรมมากขึ้น
แนวทางการพัฒนา
• พัฒนาการทองเที่ยวใหมีคุณภาพและความยั่งยืน / ยกระดับการทองเที่ยวสูนานาชาติ /
เสริมสรางมาตรฐานสินคาและธุรกิจบริการดานการทองเที่ยว
• พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร
• พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสูผลิตภัณฑที่มีมลู คาเพิ่มสูง
• ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม /วางระบบปูองกันและแกไขปญหาความเสื่อม
โทรม
• เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเพือ่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืน
• พัฒนาระบบการดูแลผูส ูงอายุ
• ยกระดับฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เปาหมายที่ 2 เมืองศูนยกลางของจังหวัดเปนเมืองนาอยูและปลอดภัยสิ่งแวดลอมดีเศรษฐกิจดี
และการเดินทางสะดวก
แนวทางการพัฒนา
• พัฒนาเมืองหลักพัฒนาสภาพแวดลอมเมืองศูนยกลางของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยูและ
ปลอดภัยพัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเขตเมืองรักษาอัตลักษณของเมืองเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัด
การเมือง
• พัฒนาเมืองสําคัญอาทิกรุงเทพฯเมืองปริมณฑลขอนแกนนครราชสีมาภูเก็ตหาดใหญและ
เมืองใหมบริเวณชุมทางเชื่อมโยงการขนสงระบบรางที่เกิดขึน้ ใหมทสี่ ําคัญ
เปาหมายที่ 3 พื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา
• เรงรัดการแกปญ
 หามลพิษและสิ่งแวดลอมในพื้นที่เศรษฐกิจหลักใหเกิดผลในทางปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรม
• สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมในพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลัก
• พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและคุณภาพบริการสังคมเพื่อรองรับการดูแลคุณภาพชีวิต
ประชาชนและการเปนฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ
เปาหมายที่ 4 พื้นที่เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนมีการพัฒนาที่เกิดผลเปนรูปธรรม
แนวทางการพัฒนา
• สงเสริมและอํานวยความสะดวกการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
• สนับสนุนการพัฒนากิจกรรมเศรษฐกิจที่สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่และยกระดับ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่
• สงเสริมใหภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาทีเ่ กี่ยวของเขามามีสวนรวมและไดรบั
ประโยชนจากการพัฒนา
• บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน

ยุทธศาสตรที่ 10 การตางประเทศประเทศเพื่อนบานและภูมิภาค
เปาหมายที่ 1 ประเทศไทยมีบทบาทหนาในภูมิภาคทั้งดานโลจิสติกสการคาการบริการและการลงทุน
แนวทางการพัฒนา
• เรงพัฒนาความเชื่อมโยงดานการคมนาคมขนสงโลจิสติกสและโทรคมนาคมภายใตความ
รวมมือระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน
เปาหมายที่ 2 ประเทศไทยเปนศูนยกลางการกระจายความเจริญในภูมิภาคเอเชียกลุมอาเซียน
และอนุภูมิภาค
แนวทางการพัฒนา
• พัฒนาและสงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจและการบริการและการลงทุนทีม่ ี
สมรรถนะสูงและเปนที่ยอมรับในภูมิภาค
เปาหมายที่ 3 ระบบหวงโซมูลคาในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนมีความเชื่อมโยงกันเพื่อรองรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง
แนวทางการพัฒนา
• สงเสริม Outward Investment เพื่อขยายฐานการผลิตการคาการบริการของ
ผูประกอบการไทยสรางผลตอบแทนจากเงินทุนและ know how ของไทยและพัฒนาประเทศไทยไปสูการเปน
ชาติการคา (Trading Nation)
เปาหมายที่ 4 ไทยมีภาพลักษณที่ดีเปนที่เชื่อมั่นของนานาชาติในฐานะประเทศที่มาตรฐาน
ดําเนินการตางๆเปนไปตามมาตรฐานสากลและบรรทัดฐานระหวางประเทศ
แนวทางการพัฒนา
• มุงเปดประตูการคาและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพือ่ นบานในลักษณะหุนสวนทาง
ยุทธศาสตร (Strategic Partner) ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน
เปาหมายที่ 5 ไทยเปนหุนสวนการพัฒนาที่สําคัญทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคโดยมีสวน
รวมสําคัญในการกําหนดบรรทัดฐานระหวางประเทศ
แนวทางการพัฒนา
• การสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมภิ าคภูมิภาคและนานาประเทศ
• การเขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศระหวางภูมิภาค
เปาหมายที่ 6 ภาคเอกชนไทยมีเครือขายและองคความรูที่สงเสริมขีดความสามารถในการแขงขัน
การขยายตลาดทั้งตลาดเดิมและตลาดใหม
แนวทางการพัฒนา
• บูรณาการความรวมมือของหนวยงานตางๆภายในประเทศและภารกิจดานการตางประเทศ
1.3 แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตชายแดนสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
วิสัยทัศน“เมืองยางพารา การคาชายแดน และการทองเที่ยว เชื่อมโยงอาเซียน อยางยั่งยืน”
คํ า อธิ บ ายวิ สั ย ทั ศน :กลุ ม จั ง หวัด ภาคใต ช ายแดน มี จั ง หวั ด สงขลาเป น ศู น ย ก ลางเศรษฐกิ จ
การศึกษา การคมนาคมขนสงทั้งทางบก ทางเรือ ระบบราง และทางอากาศ การบริการ และการทองเที่ยวทั้ง
ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่มีจังหวัดตาง ๆ ในกลุมฯ เปนเครือขายที่จะสนับสนุนและเปนจุดเชื่อมโยง โดย
กําหนดใหกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนเปนเมืองยางที่เนนการแปรรูปยางเปนผลิตภัณฑ ใหมีมูลคาสูงสุดแทน
การส ง ออกวัต ถุดิบ ขั้นตน มี เ ศรษฐกิ จ การคาชายแดน และการท อ งเที่ ยว ที่ เชื่อ มโยงกั บ อาเซี ยน โดยมี
เปาหมายเพื่อเพิ่ มมูล คาผลิตภัณฑ มวลรวม เน นการทองเที่ยว แหลงท องเที่ยว ที่มีศักยภาพสูงให สามารถ
รองรับการทองเทีย่ วไดเต็มที่ พัฒนาระบบโลจิสติกสใหครอบคลุมทุกมิติ เพื่อเพิ่มศักยภาพการลงทุนในพื้นที่ที่

มีศักยภาพใหมากขึ้น และเนนการแปรรูปผลิตภัณฑอื่น ๆ เพื่อเพิ่มมูลคาตั้งแตขั้นตน ขั้นกลาง และขั้นสูง ให
บรรลุเปาหมาย “เมืองยางพาราการคาชายแดน และการทองเที่ยว เชื่อมโยงอาเซียน อยางยั่งยืน”
 เปาประสงค

ตัวชี้วัด และเปาหมาย :

ตัวชี้วัด/เปาหมาย
ขอมูลคาฐาน
รวม 4 ป
ผลิ ต ภั ณฑ ม วลรวมของ มู ล ค า การเปลี่ ย นแปลง 390,003ลานบาท
ก ลุ ม จั งห วั ด ภ าค ใต ของมู ล ค าผลิ ต ภั ณ ฑ ม วล (คาเฉลี่ยป55-57)
ช าย แ ด น (GRP) มี รวมของกลุ ม จั ง หวัด ฯ มี
มูลคาเพิ่มขึ้น
มูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ10
เปาประสงครวม

2561
2.5 %

เปาหมายรายป
2562
2563
2.5 % 2.5 %

2564
2.5 %

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด/เปาหมาย
เปาประสงคเชิง
ขอมูลคาฐาน
ยุทธศาสตร
รวม 4 ป
รายไดจากการทองเที่ยว อั ต ราการขยายตั ว ของ อัตราการขยายตัว
ของกลุมจังหวัดเพิ่มขึ้น ร า ย ได ก า ร ท อ ง เที่ ย ว รอยละ 22.87
เพิ่มขึ้น รอยละ10
(คาเฉลี่ยป55-57)

2561
2.5 %

เปาหมายรายป
2562
2563
2.5 % 2.5 %

2564
2.5 %

กลยุทธจากการวิเคราะหปญหาดานการทองเที่ยว ไดจัดลําดับความสําคัญของกลยุทธ ดังนี้
1. พัฒนาการบริหารจัดการการทองเที่ยวอยางเปนระบบ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2. พัฒนาระบบตลาดและประชาสัมพันธสรางแรงจูงใจใหเกิดการทองเที่ยวในพื้นที่
3. พัฒนาแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพสูง สินคาและบริการที่เปนอัตลักษณของกลุมจังหวัดภาคใต
ชายแดน ใหผานการรับรองมาตรฐาน เชน อย. มผช. GPM HACCP และตราฮาลาล เปนตน
4. พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวชายแดนเชิงวัฒนธรรม
5. พัฒนาทักษะฝมือบุคลกรดานการทองเที่ยวและบริการใหมีขีดความสามารถสูง
ประเด็ นยุ ทธศาสตรที่2: ส ง เสริ ม และพั ฒ นา การค าการลงทุ น โครงขายคมนาคมและระบบ
โลจิสติกส เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัด/เปาหมาย
เปาประสงคเชิง
ขอมูลคาฐาน
ยุทธศาสตร
รวม 4 ป
โครงสร างพื้ น ฐานทาง อัต ราการขยายตั วมู ล ค า มูลคาการคาผาน
เศ รษ ฐกิ จ ระบ บ โล จิ การค าผ านด านชายแดน แดน 507,952
ส ติ ก ส ไ ด รั บ ก า ร เพิม่ ขี้นรอยละ 10
ลานบาท (คาเฉลี่ย
ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาอย า ง
ป 55-57)
เปนระบบ

2561
2.5 %

เปาหมายรายป
2562
2563
2.5 % 2.5 %

2564
2.5 %

กลยุทธจากการวิเคราะหปญหาดานโลจิสติกส ไดจัดลําดับความสําคัญของกลยุทธ ดังนี้
1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงขายคมนาคม ระบบโลจิสติกส ระบบปองกันและบรรเทาอุทกภัย การแกไข
ปญหาภัยแลง(แหลงน้ําเพื่ออุปโภคและบริโภค) ในแหลงน้ําสําคัญของกลุมจังหวัดฯ ใหมีประสิทธิภาพสูง
2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานบริเวณดานชายแดน/เมืองชายแดน/เขตเศรษฐกิจพิเศษ นิคมอุตสาหกรรม/เขต
อุตสาหกรรม ใหสามารถรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและการคาชายแดน
3. ปองกันและฟนฟูทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ ม ใหมี ประสิท ธิภาพเพื่อลดปญ หามลพิ ษในพื้นที่
อยางยั่งยืน
4. สงเสริมอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมตอเนื่อง (Linkage Industry)
ใหมีความเขมแข็ง

5. สง เสริ ม วัตถุดิบ พั ฒ นาสิ นคาและบริ ก าร เพื่ อ ยกระดับ และปรับ ปรุ งทั้ งเชิงปริ มาณและคุณภาพให มี
มูลคาเพิ่ม
6. เสริมสรางความเขมแข็งขององคกรและผูประกอบการ
7. สงเสริมและพัฒนาการใชพลังงานทดแทน
ประเด็นยุทธศาสตรที่3: พัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระบวนการสรางมูลคาเพิ่มสินคายางพารา
และการตลาดอยางเปนระบบครบวงจร
ตัวชี้วัด/เปาหมาย
เปาประสงคเชิง
ขอมูลคาฐาน
ยุทธศาสตร
รวม 4 ป
ผลิ ต ภั ณ ฑ ย าง มี ผลิ ต ภั ณ ฑ ยางพาราที่ ** อยูระหวางรอ
มูลคาเพิ่มขึ้น
นํ า ม า แ ป ร รู ป เ ป น ขอมูลจากศูนยวิจัย
ผลิ ต ภั ณ ฑ ขั้ น ต น ขั้ น และพัฒนาการ
กลาง และขั้นสูง เพิ่มขึ้น
เกษตรสงขลา
รอยละ 10

2561
2.5 %

เปาหมายรายป
2562
2563
2.5 % 2.5 %

2564
2.5 %

กลยุทธจากการวิเคราะหปญหาดานยางพารา ไดจัดลําดับความสําคัญของกลยุทธ ดังนี้
1. สงเสริม และสนับสนุนอุป กรณ เครื่อ งมือ เครื่องจั กร องคความรู ให สถาบันเกษตรกรในการ
บริหารจัดการ การแปรรูปผลผลิตใหเปนผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคา
2. เพิ่มประสิทธิภาพ/พัฒนาศักยภาพ/สนับสนุนสถาบันเกษตรกร กลุมเครือขายเกษตรกร ชาวสวนยาง
ใหดําเนินกิจกรรมเสริมในลักษณะรวมกลุม/เกษตรกรแปลงใหญ เปนอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได
3. สงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลคายางและผลิตภัณฑยาง
4. พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง โครงสร างพื้ น ฐาน แหล ง ทรั พ ยากร เพื่ อ สนั บ สนุ นการเพิ่ ม มู ล ค ายาง
ผลิตภัณฑยาง และสนับสนุนเมืองยาง (Rubber City) ในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต (ฉลุง)
5. สงเสริมชองทางการตลาด และการจําหนายสินคายางพารา

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนราธิวาสสี่ป(พ.ศ.2561-2564)
วิสัยทัศน “เศรษฐกิจมั่นคง การคาเฟองฟู นรานาอยู มุง สูสันติสุขที่ยั่งยืน”
คําอธิบายวิสัยทัศน
เศรษฐกิจมั่นคง
1. ฐานการผลิตการเกษตรมีความเขมแข็งและยัง่ ยืน
2. ความเติบโตของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศน เชิงวัฒนธรรมและศาสนา เชิงสันทนาการ
และกีฬา
3. เมืองเศรษฐกิจฐานการเกษตร อุตสาหกรรมและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
4. รายไดตอหัวของประชากรเพิม่ สูงขึ้นและทั่วถึง เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น
5. คุณภาพของแรงงานผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน ความพรอมในการสรางสรรคเศรษฐกิจ
จังหวัดใหมีศักยภาพที่แขงขันได
การคาเฟองฟู
1. เมืองสุไหงโก-ลก เปนตนแบบการคาชายแดนระหวางประเทศ
2. การคาชายแดนทั้ง 3 ดาน มีมาตรฐานระดับสากลและเติบโตอยางตอเนื่อง
3. ธุรกิจเมืองชายแดนเติบโตอยางมีคุณภาพ

4. มีระบบบริการที่มมี าตรฐานการคาชายแดน การคมนาคม การขนสงและโลจิสติกสเชื่อมโยง
อยางเปนระบบครบวงจร
5. โครงสรางพื้นฐานเอือ้ ตอการคา และการพัฒนาจังหวัดใหเปนเมืองนาอยู ลงทุนในระดับประเทศ
และนานาชาติ
6. เกิดธุรกิจขนาดใหญ ธุรกิจทองถิ่น ธุรกิจรุนใหม และวิสาหกิจชุมชนทั่วทุกพื้นที่ของจังหวัดที่
เชื่อมโยงการคาชายแดนและสรางรายไดและเงินหมุนเวียนในจังหวัด
นรานาอยู
1. ประชาชนมีคุณภาพ มีความตื่นรู พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง กาวทันความเปลี่ยนแปลงและ
คงไวซึ่งอัตลักษณที่ดงี ามของนราธิวาส
2. เมืองแหงการเรียนรู เมืองแหงการศึกษา เมืองทีม่ ีศักยภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชาชนมีทักษะสากล (ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ) และพรอมสูส ังคมดิจิทลั
3. ระบบบริการของรัฐทุกระดับมีคุณภาพ ธรรมาภิบาลโดดเดน และการพัฒนาโดยใชพื้นที่เปนฐาน
อยางเขาใจเขาถึงและพัฒนา ใหเกิดความยั่งยืนดวยกลไกประชารัฐ
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดวยการมีสุขภาพดี พึ่งตนเองได และยึดวิถีแหงปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิต
5. มีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรทางธรรมชาติ ไมมีภัยพิบตั ิ และเปนเมืองสิง่ แวดลอมที่ดี
อากาศบริสุทธิ์ บานเมืองสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย
มุงสูสันติสุขที่ยั่งยืน
1. หมูบานเขมแข็ง จัดการตนเองใหมีความปลอดภัย สงบเรียบรอย และมีความมั่นคงในพื้นที่
2. ประชาชนมีความเขมแข็ง ปลอดภัย สงบสุข อยูอยางเขาใจซึ่งกันและกัน และภาคภูมิใจในพื้นที่
3. ภัยคุกคามตอจังหวัดในทุกประเภทไดรบั การจัดการใหลดลงในทั่วทุกพื้นที่อยางเปนระบบมี
ประสิทธิภาพและยัง่ ยืน
4. ประชาชนมีหลักยึดและวิถีชีวิตบนพื้นฐานของหลักธรรมทางศาสนา และอยูร วมกันบนความ
หลากหลายของประเพณีและวัฒนธรรม
5. ความมีประสิทธิภาพในการบูรณาการ ภารกิจความมั่นคงในทุกระดับดวยคุณภาพของ
บุคลากรและระบบงานที่ทันสมัย ไดรับการยอมรับ เชื่อมั่นไววางใจจากประชาชน
พันธกิจ
1. พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพเศรษฐกิจภาคการเกษตร การคา การลงทุน การบริการ การ
ทองเที่ยวและอุตสาหกรรมใหเขมแข็งและยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงภายใตกระแส
โลกาภิวัฒน
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหไดมาตรฐานและเทาเทียมกันภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม
3. เสริมสรางความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4. สรางความเชื่อมั่นดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินแกประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

เปาประสงครวม
“เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มีความมั่นคงในชีวิตและเชื่อมั่นในอํานาจรัฐ”
ประเด็นยุทธศาสตร
1. เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายไดอยางทั่วถึง
2. เสริมสรางศักยภาพการคาระหวางประเทศทีเ่ ขมแข็ง
3. พัฒนาและเสริมสรางบานเมืองใหนาอยูบ นพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เสริมสรางสันติสุขในพื้นที่
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1: เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการกระจายรายไดอยางทั่วถึง
ประกอบดวย 8 กลยุทธ
กลยุทธตนทาง
1. ยกระดับคุณภาพของแรงงาน รองรับ การทองเที่ยว การคา และการพัฒนาทางเศรษฐกิจของจังหวัด
2. พัฒนาผูป ระกอบการ ขนาดกลางและขนาดยอม วิสาหกิจชุมชน และผูประกอบการใหมมีความ
พรอมในการสรางสรรคเศรษฐกิจจังหวัดใหมีศักยภาพที่แขงขันได
3. พัฒนาและสรางสรรครูปแบบการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรที่มปี ริมาณ คุณภาพ
รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรของจังหวัดเพือ่ การคา และการสงออก
กลยุทธกลางทาง
1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และระบบโลจิสติกสใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน รองรับเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ และจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. ยกระดับศักยภาพและเสริมสรางความเติบโตขออุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศน การ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การทองเที่ยวเชิงสันทนาการและกีฬา
3. เสริมสรางความเขมแข็งในการเปนเมืองเศรษฐกิจฐานการเกษตร อุตสาหกรรมเพิม่ มูลคา ที่มี
คุณภาพมาตรฐานในระดับสงออกและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
กลยุทธปลายทาง
1. สรางงาน อาชีพ แกประชาชนจากฐานเกษตร ทองเที่ยว และการบริการ เนนการกระจายรายได
เปนไปอยางทั่วถึง เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น
2. ยกระดับคุณภาพการสรางสรรคเศรษฐกิจเพิม่ คาจากฐานของการกีฬา นันทนาการ และการบริการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2: เสริมสรางศักยภาพการคาระหวางประเทศที่เขมแข็ง
ประกอบดวย 7 กลยุทธ
กลยุทธตนทาง
1. พัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจขนาดใหญ ธุรกิจทองถิ่น ธุรกิจรุนใหม และวิสาหกิจชุมชน
เชื่อมโยงการคาชายแดนใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน
กลยุทธกลางทาง
1. จัดระเบียบ และพัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก เปนตนแบบการคาชายแดนระหวางประเทศ ที่มีความ
พรอม มาตรฐาน และการจัดการเมืองชายแดนทีเ่ ปนสากล
2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ การดูแลความปลอดภัย พัฒนาระบบบริการ พัฒนา
สภาพแวดลอมดานชายแดน รองรับการคาชายแดน

3. พัฒนาระบบการคมนาคม การขนสง และโลจิสติกส เชื่อมโยงการคาชายแดนอยางเปนระบบครบวงจร
กลยุทธปลายทาง
1. สรางพื้นที่การคาเชื่อมโยงการคาชายแดนและสรางรายไดและเงินหมุนเวียนในพื้นที่และจังหวัด
2. เชื่อมโยงระบบการธุรกิจคาสง คาปลีก เติบโตอยางมีคุณภาพ มีระบบบริการที่มมี าตรฐาน
การคาชายแดน ในระดับตนแบบที่ดีของประเทศ
3. พัฒนาการคาผานระบบอิเล็กทรอนิกส เปดตลาดสูส ังคมดิจทิ ัล เชื่อมโยงการคากับประเทศ
อาเซียนและนานาชาติบนโลกออนไลน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3: พัฒนาและเสริมสรางบานเมืองใหนาอยูบนพื้นฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ประกอบดวย 9 กลยุทธ
กลยุทธตนทาง
1. สงเสริมการขยายผลและประยุกตใชแนวทางตามโครงการพระราชดําริและเสริมสรางศักยภาพ
การพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาขีดความสามารถประชาชนในการพัฒนาตนเองใหมีคณ
ุ ภาพ มีความตื่นรู พัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง กาวทันความเปลี่ยนแปลงอยางเทาทัน และคงไวซึ่งอัตลักษณที่ดีงาม
3. พัฒนาศักยภาพชุมชน ประชาชนสูความเปลี่ยนแปลดวยการเรียนรู และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มุงสรางผูเรียนทีม่ ีคุณภาพดวยมาตรฐานการศึกษา
4. เสริมสรางความพรอมของเมืองใหมีศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะดานภาษา
พรอมสูสงั คมดิจิทัล
5. เสริมสรางศักยภาพในการพึง่ ตนเองทางดานพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน
กลยุทธกลางทาง
1. พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐใหมีคุณภาพ โดยการมีสวนรวมของประชาชน และใชพื้นที่เปน
ฐานอยางเขาใจ เขาถึง
2. เสริมสรางความอุดมสมบูรณของทรัพยากรทางธรรมชาติ การจัดการปญหาทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และภัยพิบัติ และพัฒนาใหเปนเมืองสิ่งแวดลอมที่ดี อากาศบริสุทธิ์ บานเมือง
สะอาด เปนระเบียบเรียบรอย
กลยุทธปลายทาง
1. ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ดวยการมีสุขภาพดีพึ่งตนเองได และยึดวิถีแหงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. เสริมสรางการพึง่ ตนเองของประชาชน ชุมชน ดวยงาน มีอาชีพ มีรายไดที่มั่นคง
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4: เสริมสรางสันติสุขในพื้นที่
ประกอบดวย 6 กลยุทธ
กลยุทธตนทาง
1. เสริมสรางความเขมแข็งของหมูบ านในการจัดการตนเองใหมีความปลอดภัย สงบเรียบรอยและมี
ความมั่นคงในพื้นที่
2. เสริมสรางวิธีการคิดประชาชน สรางหลักยึดและวิธีชีวิตบนฐานของหลักธรรมทางศาสนา และ
อยูรวมกันบนความหลากหลายของประเพณีและวัฒนธรรม

3. เสริมสรางการมีสวนรวมและเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาและ
พัฒนาพื้นที่
กลยุทธกลางทาง
1. ปฏิรูประบบการจัดการภัยคุกคามตอจังหวัดในทุกประเภทไดรับการจัดการใหลดลง ในทั่วทุก
พื้นที่อยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการบูรณาการภารกิจความมั่นคงในทุกระดับดวยคุณภาพของบุคลากร และ
การพัฒนาระบบงานความมั่นคงที่ทันสมัย ไดรบั การยอมรับ เชื่อมั่นไววางใจจากประชาชน
กลยุทธปลายทาง
1. สรางพื้นที่ใหประชาชนมีความปลอดภัย สงบสุข อยูอยางเขาใจซึ่งกันและกัน และภาคภูมิใจใน
พื้นที่ใหกระจายทั่วทั้งจังหวัด
1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส
1. วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส
“ บริ หารจั ดการดวยธรรมาภิบ าล สื บสานวัฒ นธรรม เสริม สรางคุณ ภาพชีวิต ดวยเศรษฐกิ จ
กาวหนา นําพาสังคมสันติสุข สูประชาคมอาเซียน”
2. พันธกิจ
2.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร ผังตําบล และผังเมือง
รวมจังหวัด
2.2 สงเสริมอาชีพ งานสวัสดิการสังคม การจัดการศึกษา การปฏิบัตงิ านของศูนยปฏิบัตกิ ารการ
ตอสูเพือ่ เอาชนะยาเสพติด กีฬา นันทนาการ และการสาธารณสุข ตลอดทัง้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อรองรับ
การเขาสูประชาคมอาเซียน
2.3 สงเสริมประชาธิปไตย การมีสวนรวมของประชาชน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
การรักษาความสงบเรียบรอยในทองถิ่น
2.4 สงเสริมการตลาด การคา การลงทุน เมืองชายแดน การทองเที่ยว เพื่อรองรับประชาคม
อาเซียนตลอดทั้งสนับสนุนผลิตภัณฑชุมชน โครงการตามแนวพระราชดําริ และหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.5 อนุรักษ ฟนฟู และสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุน
การปรับปรุงภูมิทัศน การกําจัดขยะ สิ่งปฏิกูล บําบัดน้ําเสีย และการใชพลังงานทดแทน
2.6 อนุรักษ ฟนฟู จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม โบราณวัตถุ โบราณสถาน ภูมิปญญาทองถิ่น
ทํานุบํารุงศาสนา และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
2.7 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล
3. จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
3.1 ระบบโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร ผังเมือง ผังตําบล และผัง
จังหวัดไดมาตรฐาน
3.2 ประชาชนมีอาชีพ รายได ที่มั่นคงและยัง่ ยืน บริการดานสวัสดิการสังคม กีฬา นันทนาการ
การศึกษา และการสาธารณสุขอยางทั่วถึง การปฏิบัตงิ านของศูนยปฏิบัติการการตอสูเ พื่อเอาชนะยาเสพติด มี
ประสิทธิภาพ ตลอดทัง้ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
3.3 ประชาชนมีสวนรวมตามระบอบประชาธิปไตย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การ
ปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ

3.4 สงเสริมการตลาด การคา การลงทุน เมืองชายแดน การทองเที่ยว ผลิตภัณฑชุมชน ในทองถิ่น
อยางมั่นคงและยั่งยืน สูประชาคมอาเซียน
3.5 มีระบบการจัดการขยะ น้ําเสีย สิง่ ปฏิกลู ตลอดทัง้ อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการใช
พลังงานอยางยัง่ ยืน
3.6 ทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษโบราณสถาน โบราณวัตถุ สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาทองถิ่น ใหคงอยูส ืบไป
3.7 การบริหารจัดการองคกรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
4. ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 บุกเบิก สราง ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ํา
1.2 สรางและปรับปรุงแหลงน้ําอุปโภค บริโภค
1.3 จัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังตําบล
1.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร
1.5 จัดใหมีไฟฟาและระบบโทรคมนาคมอยางทั่วถึง
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานสรางอาชีพแบบยั่งยืนใหกับประชาชนในทองถิ่น
2.2 สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการชุมชนแกผูดอยโอกาสทางสังคม
2.3 สงเสริมการศึกษาทัง้ ใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา
2.4 สงเสริมศักยภาพศูนยปฏิบัติการการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด
2.5 สงเสริมดานการออกกําลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
2.6 สงเสริมการปองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาดานการสาธารณสุข
2.7 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
3.1 สงเสริมใหความรู ความเขาใจ แกประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย
3.2 พัฒนาศักยภาพของทองถิ่นในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความ
สงบเรียบรอยในทองถิ่น
3.3 เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหมสี วนรวมในการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถิ่น
3.4 สงเสริมใหผูนําศาสนาเขามามีบทบาทเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแกปญ
 หาความมั่นคง
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
4.1 สงเสริมการตลาด การคา การลงทุนในทองถิ่น และเมืองชายแดน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
4.2 สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑในทองถิ่น
4.3 สงเสริมใหประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4.4 พัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรกั ษ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
4.5 สงเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริ
ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
5.2 สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกในการรวมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอม

5.3 ปรับปรุงภูมทิ ัศนในชุมชนและเมือง
5.4 จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย
5.5 สงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงานทดแทน
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
6.1 สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
6.2 สงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่น และปูชนียบุคคล
6.3 เสริมสรางและทํานุบํารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
6.4 สงเสริมและสนับสนุนการอนุรกั ษโบราณวัตถุและโบราณสถานในทองถิ่น
6.5 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน
ยุทธศาสตรที่ 7 ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
7.1 พัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแกบคุ ลากรในองคกร
7.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครือ่ งใช ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน
7.3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล
7.4 ปรับปรุงและสรางระบบการใหบริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
7.5 สงเสริมและสรางทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัตงิ านเพื่อการบริการประชาชน
7.6 พัฒนาสงเสริมระบบการประชาสัมพันธและเผยแพรการดําเนินงานขององคกร เพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน
1.5 THAILAND 4.0
Thailand 4.0 เปน “โมเดลการพัฒนาประเทศไทย” โดยกอนจะเขาสู Thailand 4.0 ไดเกิดโมเดล
การพัฒนา Thailand 1.0 เนนภาคเกษตร Thailand 2.0 เนนภาคอุตสาหกรรมเบา และ Thailand 3.0 เนน
ภาคอุตสาหกรรมหนักและการสงออก ซึ่งโมเดลพัฒนาประเทศไทยทั้ง 3 โมเดลที่ผานมา ทําใหประเทศไทย
ติดกับดักประเทศรายไดปานกลางแตก็หยุดอยูแคนั้น จึงเปนประเด็นที่รัฐบาลตองสรางโมเดลใหมขึ้นมาเพื่อ
ปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศและนําพาประชาชนทั้ งประเทศไปสู โมเดล “ประเทศไทย 4.0”ซึ่งจะสามารถ
ขับ เคลื่ อนประเทศใหไปไดไกลกวาเดิม โดยโมเดลนี้เป นแนวคิดที่ จะนําโครงสรางเศรษฐกิ จไปสู “ValueBased Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับ เคลื่อนดวยนวัตกรรม”นั่ นคือ เปลี่ยนจากการผลักดันสินคาโภค
ภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรมไปสูการขับเคลื่อนดวย
เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรคและเปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนนภาคบริการมากขึ้น
ซึ่ง องคประกอบของโมเดลการพัฒนาประเทศไทย Thailand 4.0 ไดแก
1.เปลี่ยนจากเกษตรแบบดัง้ เดิม(Traditional Farming)สูเกษตรสมัยใหม(Smart Farming)เนนบริหาร
จัดการและเทคโนโลยี โดยเกษตรกรตองร่ํารวยขึ้น และเปนเกษตรกรแบบเปนผูป ระกอบการ (Entrepreneur)
2.เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีภาครัฐคอยชวยเหลือ เพือ่ ผลักดันสูการเปน
Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง
3.เปลี่ยนจาก Traditional Services ที่มีมลู คาต่ําสู High Value Services
4.เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ํา สูแรงงานที่มีความรูความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง
เปาหมายที่ไดจากโมเดลนี้คือเปลี่ยนประเทศไทยที่จัดอยูในกลุมประเทศ “รายไดปานกลางขั้นสูง”
ใหเปนกลุม “ประเทศที่มรี ายไดสูง” ดวยนวัตกรรมที่ชวยยกระดับคุณภาพของเศรษฐกิจ จากกลไกตางๆ เนน
ไปทางการนําเทคโนโลยีเขามาปรับใช โดยกลุม อุตสาหกรรมเปาหมาย ไดแก
1.กลุมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ(Food, Agriculture&Bio-Tech)
2.กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย(Health, Wellness&Bio-Med)
3.กลุมเครื่องมืออุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเครื่องกลที่ใชอิเล็กทรอนิกสควบคุม

4.กลุมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตเชื่อมตอและบังคับอุปกรณตางๆ ปญญาประดิษฐและ
เทคโนโลยีสมองกลฝงตัว
5.กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการทีม่ ีมลู คาสูง
เปาหมายของการดําเนินงานตามยุทธศาสตร “ประเทศไทย 4.0” คือ การขับเคลื่อน 5 กลุม
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป าหมายใหเกิดผลสัม ฤทธิ์ภายในระยะเวลา 3-5 ป ขางหนา เป นการเปลี่ยน
“ปญ หาและความทาทาย” ใหเปน “ศักยภาพและโอกาส” ในการสรางความมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืนใหกับ
ประเทศอยางเปนรูปธรรม“ประเทศไทย 4.0” จึงเปนการเปลี่ยนผานทั้งระบบโดยทั้ง 5 กลุมเทคโนโลยีหลัก
และอุ ตสาหกรรมเป าหมายใน “ประเทศไทย 4.0” เป นส วนหนึ่ง ของ “10 อุ ตสาหกรรมแห ง อนาคต”
(5 อุตสาหกรรมที่เปน Extending S-Curve บวก 5 อุตสาหกรรมที่เปน New S-Curve) ที่รัฐบาลไดประกาศ
ไปกอนหนานั้น กลาวคือ ใน “10 อุตสาหกรรมแหงอนาคต” จะมีบางกลุมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่ยัง
ต อ ง พึ่ งพิ ง ก า ร ล ง ทุ น จ า ก ต า ง ป ร ะ เท ศ เป น ห ลั ก อ า ทิ อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร บิ น (Aviation)
สวนใน 5 กลุมเทคโนโลยีหลักและอุตสาหกรรมเปาหมายใน “ประเทศไทย 4.0” จะเปนสวนที่ประเทศไทย
ตองการพัฒนาดวยตนเองเปนหลัก แลวคอยตอยอดดวยเครือขายความรวมมือจากตางประเทศ ซึ่งสอดรับกับ
“บันได 3 ขั้น” ของ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ “การพึ่งพาตนเอง พึ่งพากันเอง และรวมกันเปนกลุม
อยางมีพลัง” นั่นเองกลาวโดยสรุป กระบวนทัศนในการพัฒนาประเทศ ภายใต “ประเทศไทย 4.0” มี 3
ประเด็นทีส่ ําคัญ คือ
1.เปนจุดเริ่มตนของยุทธศาสตรชาติ 20 ป ในการขับเคลือ่ นไปสูการเปนประเทศที่มั่งคัง่ มั่นคง และ
ยั่งยืน อยางเปนรูปธรรม
2.เปน “Reform in Action” ที่มีการผลักดันการปฏิรปู โครงสรางเศรษฐกิจ การปฏิรปู การวิจัยและ
การพัฒนา และการปฏิรปู การศึกษาไปพรอมๆ กัน
3.เปนการผนึกกําลังของทุกภาคสวนภายใตแนวคิด “ประชารัฐ” โดยเปนประชารัฐทีผ่ นึกกําลังกับ
เครือขายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรระดับโลก ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของการ
“รูจกั เติม รูจักพอ และรูจักปน”
2 ยุทธศาสตรองคกรปกครองทองถิ่น
2.1 วิสัยทัศนในการพัฒนาตําบลกะลุวอเหนือ (Vision)
“เทศบาลนาอยู สงเสริมการศึกษา อนุรักษประเพณีวัฒนธรรม เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีสวนรวม”
2.2 ยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 7 ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

2.3 เปาประสงค
1. ระบบโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร ผังตําบล
ไดมาตรฐาน
2. ประชาชนมีอาชีพ รายไดที่มั่นคงและยัง่ ยืน บริการดานสวัสดิการสังคม กีฬานันทนาการ
การศึกษา และการสาธารณสุขอยางทั่วถึง การปฏิบัตงิ านของศูนยปฏิบัติการการตอสูเ พื่อเอาชนะยาเสพติด
ของตําบลมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในการเขาสูป ระชาคมอาเซียน
3. ประชาชนมีสวนรวมตามระบอบประชาธิปไตย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินการ
ปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ
4. การสงเสริมการคา การลงทุน ผลิตภัณฑชุมชน การทองเที่ยว ในทองถิ่น อยางมั่นคงและ
ยั่งยืน สูประชาคมอาเซียน
5. ระบบการจัดการขยะ น้ําเสีย สิ่งปฏิกูล ตลอดทั้งอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
และการใชพลังงานอยางยั่งยืน
6. ประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษ
ฟนฟูสืบสานจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน ภูมิปญญาทองถิ่น อนุรักษโบราณสถานโบราณวัตถุ คงอยู
7. การบริหารจัดการขององคกรดําเนินการตามหลักธรรมภิบาลอยางมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน
2.4 ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค
-จํานวนถนน/ระบบระบายน้ํา/ที่ไดมาตรฐานเพิ่มขึ้น
-จํานวนแหลงน้ําที่ไดรับปรับปรุง
-จํานวนพื้นที่ที่มรี ะบบจราจร/ผังตําบลไดมาตรฐาน
-จํานวนพื้นที่ที่มรี ะบบไฟฟาใชอยางทั่วถึง
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค
- ประชากรในวัยแรงงาน (18-60ป) ที่มีงานทําและมีรายได
- ประชากรที่ดอยโอกาส (คนพิการ คนชรา ผูปวยเอดส) ที่ไดรับการสงเคราะหเพิ่มขึ้น
- เด็กทีผ่ านการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคบังคับ
- ผูติดยาเสพติดลดลง
- ประชาชนในตําบลกะลุวอเหนือออกกําลังกายเพิม่ มากขึ้น
- ประชากรในพื้นที่ตําบลกะลุวอเหนือ ไดรับการปองกันจากโรคติดตอ
- ประชาชนไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อรองรับการเขาสูอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบรอย
 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค
-ประชาชนในพื้นที่ตําบลกะลุวอเหนือ เขารวมในกิจกรรมเพิม่ มากขึ้น
-ประชาชนที่สญ
ั จรไปมาไมไดรับอุบัติเหตุ
-อปพร.มีความพรอมในการปฏิบัตงิ าน/พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการ
ทองเที่ยว
 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค
- ศูนยกลางในการถายทอดเทคโนโลยีทางเกษตร ศูนยขอมูลทางการเกษตร และเปนเวทีชาวบานเพื่อ
การวางแผนพัฒนา
- ประชาชนเขาถึงแหลงทุนทีส่ ามารถตอบสนองตอความตองการได
- รายไดจากจําหนายผลิตภัณฑชุมชนเพิ่มขึ้น
- ประชาชนที่ใชประโยชนจากเสนทางทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
- ประชาชนโดยทั่วไปตลอดจนหนวยงานของรัฐมีความรูความเขาใจวิธีการปลูกหญาแฝก
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอม
 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค
- ประชาชนไดรวมกันปลูกปาในตําบลและรวมกันดูแลรักษา
- การพัฒนาความสะอาดในตําบลกะลุวอเหนือ 13 หมูบ าน
- การพัฒนาคุณภาพสรางความพึงพอใจของผูใชบริการ
- ประชาชนในพื้นที่ เขาใจถึงวิธีการกําจัดใหถูกตอง
- ประชาชนในพื้นที่ตําบลกะลุวอเหนือ รูจ กั ใชพลังงานทดแทน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค
- ประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา อนุรักษ ฟนฟู สืบสานจารีตประเพณี
- ประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา สืบสานจารีต ภูมิปญญาทองถิ่น
- ประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมทองถิ่น
- ประชาชนเขามามีสวนรวมในการอนุรักษ โบราณวัตถุ และโบราณสถานในทองถิ่น
- เด็ก เยาวชน เขามามีสวนรวมในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค
- บุคลากรในองคกรไดพัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรมจริยธรรม
- เทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ มีเครื่องมือเครื่องใช ในการบริการประชาชนอยางทั่วถึง
- การพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล
- การปรับปรุงและสรางระบบการใหบริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
- การสงเสริมและสรางทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน
- การพัฒนาสงเสริมระบบการประชาสัมพันธและเผยแพรการดําเนินงานขององคกร เพื่อรองรับ
2.5 คาเปาหมาย
1. ระบบโครงสรางพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร ผังตําบล ไดมาตรฐาน
2. ประชาชนมีอาชีพ รายได ที่มั่นคงและยั่งยืน บริการดานสวัสดิการสังคม กีฬา นันทนาการ
การศึกษา และการสาธารณสุขอยางทั่วถึง การปฏิบัตงิ านของศูนยปฏิบัติการการตอสูเ พื่อเอาชนะยาเสพติด
ของตําบลมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในการเขาสูป ระชาคมอาเซียน
3. ประชาชนมีสวนรวมตามระบอบประชาธิปไตย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปฏิบัติงาน
ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ
4. การสงเสริมการคา การลงทุน ผลิตภัณฑชุมชน การทองเที่ยว ในทองถิ่น อยางมั่นคงและยั่งยืน สู
ประชาคมอาเซียน

5. ระบบการจัดการขยะ น้ําเสีย สิ่งปฏิกูล ตลอดทั้งอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและการ
ใชพลังงานอยางยั่งยืน
6. ประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษ ฟนฟู สืบ
สานจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน ภูมิปญญาทองถิ่น อนุรักษโบราณสถาน โบราณวัตถุ คงอยูสืบไป
7. การบริหารจัดการขององคกรดําเนินการตามหลักธรรมภิบาลอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนอง
ความตองการของประชาชน
2.5 กลยุทธในแตละยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน มีกลยุทธดังนี้
1.1 กอสราง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ํา
1.2 กอสรางปรับปรุงแหลงน้ําอุปโภค บริโภค
1.3 จัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังตําบล
1.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร
1.5 จัดใหมีไฟฟาและระบบโทรคมนาคมอยางทั่วถึง
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีกลยุทธดังนี้
2.1 สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานสรางอาชีพแบบยัง่ ยืนใหกับประชาชนในทองถิ่น
2.2 สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการชุมชนแกผูดอยโอกาสทางสังคม
2.3 สงเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหประชาชนมี
สวนรวมในการจัดการศึกษา
2.4 สงเสริมศักยภาพศูนยปฏิบัตกิ ารการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด
2.5 สงเสริมดานการออกกําลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
2.6 สงเสริมการปองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาดานการสาธารณสุข
2.7 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย มีกลยุทธดังนี้
3.1 สงเสริมใหความรู ความเขาใจ แกประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย
3.2 พัฒนาศักยภาพของทองถิ่นในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการรักษา
ความสงบเรียบรอยในทองถิ่น
3.3 เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหมีสวนรวมในการรักษาความสงบเรียบรอยในตําบล
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว มีกลยุทธดังนี้
4.1 สงเสริมการตลาด การคา การลงทุนในทองถิ่น และเมืองชายแดน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
4.2 สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑในทองถิ่น
4.3 สงเสริมใหประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4.4 พัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
4.5 สงเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริ
ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีกลยุทธดังนี้
5.1 อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.2 สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกในการรวมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
5.3 ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและเมือง
5.4 จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกลู ตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย

5.5 สงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงานทดแทน
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น มีกลยุทธดังนี้
6.1 สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
6.2 สงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่น และปูชนียบุคคล
6.3 เสริมสรางทํานุบํารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
6.4 สงเสริมและสนับสนุนการอนุรกั ษโบราณวัตถุและโบราณสถานในทองถิ่น
6.5 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน
ยุทธศาสตรที่ 7 ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีกลยุทธดังนี้
7.1 พัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแกบคุ ลากรในองคกร
7.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครือ่ งใช ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน
7.3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล
7.4 ปรับปรุงและสรางระบบการใหบริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
7.5 สงเสริมและสรางทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัตงิ านเพื่อการบริการประชาชน
7.6 พัฒนาสงเสริมระบบการประชาสัมพันธและเผยแพรการดําเนินงานขององคกร เพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ของ เทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ
ทิ ศ ทางการบริ ห ารจั ด การตํ า บล จึ ง มุ ง เน น โดยให ค วามสํ า คั ญ กั บ ด า นการส ง เสริ ม อนุ รั ก ษ
ศิล ปะวัฒ นธรรมประเพณี และภูมิ ป ญ ญาของท อ งถิ่น มี ก ารการพั ฒ นาดานโครงสร างพื้ นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค การพัฒ นาดานการศึกษา เศรษฐกิจภายในตําบล เพื่อเปนฐานรากในการพั ฒนาเสริมสราง
ความเขม แข็ง ของกลุ ม อาชีพ ภาคการเกษตร ขณะเดียวกั นจํ าเป น ตอ งปรั บ ตัวในการเชื่อ มโยงกั บ ระบบ
เศรษฐกิจในระดับจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเตรียมความ
พร อ มด า นโครงสร า งพื้ น ฐานระบบคมนาคมขนส ง ที่ ต อ งก า วไปพร อ มกั บ การยกระดั บ คุ ณ ภาพคน
การเสริมสรางองคความรู การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค ใหเปนพลังขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของตําบล
นอกจากนี้ยังจําเปนตองมีการบริหารจัดการองคกร เพื่อสรางความเปนธรรมในสังคมใหความสําคัญกับ
การพัฒนาการบริหารราชการ เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนและเปนไปตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมือ งที่ดีรวมทั้งการส งเสริม การมี สวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการบริห ารงานขององคก ร
สงเสริมใหประชาชนเขาถึงทรัพยากรอยางมีสวนรวม ควบคูกับการปลูกจิตสํานึกคานิยมประชาธิปไตยและ
ธรรมาภิบาลแกประชาชนทุกกลุม
โดยการประยุกตใชแนวคิดดังกลาวและสรางความมั่นใจวาการพัฒนาจะเปนไปในแนวทางที่ยั่งยืนและ
สรางความสุขใหคนตําบลกะลุวอเหนือ ทุกภาคสวนตองพิจารณาการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก
ตําบลอยางรอบคอบ และวางจุดยืนในการพัฒ นาระยะยาวและควรคํานึงถึงยุท ธศาสตรก ารพัฒ นาในกลุ ม
จังหวัดชายแดนภาคใต ที่ควรมุงเนนแกไขปญหาภาคการผลิต การทองเที่ยว การกีฬา อีกทั้งพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสรางสันติสุขในพื้นที่
กรอบแนวคิดการพัฒนาตําบลกะลุวอเหนือ จึงเปนการดําเนินการเพื่อใหบรรลุภารกิจและวิสัยทัศน
ของตําบล โดยใชการสงเสริมการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นและ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญานํา
ทาง และคํานึงถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงที่จะเปนทั้งโอกาสและขอจํากัดเปนแนวทางในการพัฒนาในอนาคต
ดังนี้

 แนวคิดในการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม ทองถิ่น
1. การคนควาวิจัย การศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลภูมิปญ
 ญาของไทยในดานตางๆ ของทองถิ่น
โดยเฉพาะอยางยิง่ ภูมิปญ
 ญาทีเ่ ปนภูมปิ ญญาของทองถิ่น มุงศึกษาใหรูความเปนมาในอดีต และภาพการณใน
ปจจุบัน
2. การอนุรักษ โดยการปลุกจิตสํานึกใหคนในทองถิ่นตระหนักถึงคุณคาแกนสาระและความสําคัญ
ของภูมิปญญาทองถิ่น สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมตางๆ สรางจิตสํานึกของ
ความเปนคนทองถิ่นนั้นๆ ที่จะตองรวมกันอนุรักษภูมิปญญาที่เปนเอกลักษณของทองถิ่น รวมทั้งสนับสนุนใหมี
พิพิธภัณฑทองถิ่นหรือพิพิธภัณฑชุมชนขึ้น เพื่อแสดงสภาพชีวิตและความเปนมาของชุมชน อันจะสรางความรู
และความภูมิใจในชุมชนทองถิ่นดวย
3. การฟนฟู โดยการเลือกสรรภูมิปญญาที่กําลังสูญหาย หรือที่สูญหายไปแลวมาทําใหมีคุณคาและมี
ความสําคัญตอการดําเนินชีวิตในทองถิ่น โดยเฉพาะพื้นฐานทางจริยธรรม คุณธรรม และคานิยม
4. การพัฒนา ควรริเริ่มสรางสรรคและปรับปรุงภูมิปญญาใหเหมาะสมกับยุคสมัยและเกิดประโยชน
ในการดําเนินชีวิตประจําวัน โดยใชภูมิปญญาเปนพื้นฐานในการรวมกลุมการพัฒนาอาชีพควรนําความรูดาน
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีมาชวยเพื่อตอยอดใชในการผลิต การตลาด และการบริหาร ตลอดจนการปองกัน
และอนุรักษสิ่งแวดลอม
5. การถายทอดโดยการนําภูมิปญญาที่ผา นมาเลือกสรรกลั่นกรองดวยเหตุและผลอยางรอบคอบและ
รอบดาน แลวไปถายทอดใหคนในสังคมไดรับรู เกิดความเขาใจ ตระหนักในคุณคา คุณประโยชนและปฏิบัติได
อยางเหมาะสม โดยผานสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมตางๆ
6. สงเสริมกิจกรรม โดยการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดเครือขายการสืบสานและพัฒนาภูมิปญญา
ของชุมชนตางๆ เพื่อจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นอยางตอเนื่อง
7. การเผยแพรแลกเปลี่ยน โดยการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการเผยแพรและแลกเปลี่ยนภูมิ
ปญญาและวัฒนธรรมอยางกวางขวาง โดยใหมีการเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่นตางๆ ดวยสื่อและวิธีการตางๆ
อยางกวางขวาง รวมทั้งกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก
8. การเสริมสรางปราชญทองถิ่น โดยการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของชาวบาน ผู
ดําเนินงานใหมีโอกาสแสดงศักยภาพดานภูมิปญญา ความรูความสามารถอยางเต็มที่ มีการยกยองประกาศ
เกียรติคุณในลักษณะตางๆ
 สงเสริมและพัฒนาอาชีพอยางยั่งยืน
การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง โครงสร างพื้ น ฐาน ไม วา จะเป น เส น ทางคมนาคม ประปา ไฟฟ า และ
สาธารณูปการสิ่งแวดลอ ม แหล งน้ําเพื่ อการเกษตร และผังเมือ ง คือ การเตรียมความพรอ ม อํานวยความ
สะดวกในการขนสง สินคาเกษตร และการท องเที่ยงเชิงเกษตร เนื่องจากในพื้นที่ มีส วนผลไม ที่มี ศักยภาพ
สิ่งแวดลอมที่อุดมสมบูรณ ไปดวยปาไม และสวนยางพารา
การสงเสริม อาชีพ กลุ ม อาชีพ ทั้ง อาชีพ หลัก โดยเฉพาะเกษตรกรสวนยางพารา และสวนผลไม ที่
ประชากรสวนใหญ ของประชากรทั้งหมดในตําบล การทําสวนยางพารา การสงเสริมการพัฒนาคน ตั้งแตเกิด
จนตาย ในทุกเพศทุกวัย การสงเสริมการดูแลสุขภาพทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ และปญญา ประชาชน
และผูดอยโอกาสทางสังคมไดรับสวัสดิการจากองคการบริหารสวนตําบลและภาครัฐอยางทันทวงทีและทั่วถึง
เปนธรรม สงเสริมประเพณีวัฒนธรรมของไทยและทองถิ่นปลูกฝงจิตสํานึกความเปนไทยใหกับคนรุนใหม
การเขาสูประชาคมอาเซียน ทั้งในดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและคมนาคม ที่สะดวกตอการ
เดินทางและโครงสร างพื้ นฐานที่ จํ าเป นตอ การขยายฐานการผลิ ต อาทิ ไฟฟ า และประปา การพั ฒ นา
เศรษฐกิจในระดับชุมชน ทบทวนบทบาทในการดูแลและชวยเหลือกลุมผูผลิตในพื้นที่ ยกระดับกระบวนการ
ผลิต ใหเปนมาตรฐานเทาเทียมสากล การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเนนการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยการมีสว นรวมของประชาชน รวมทั้งตองมีการควบคุมมาตรฐานการดูแลรักษา

ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การพัฒนาคุณภาพชีวิต เตรียมรับมือผลกระทบจากปญหาสังคม
และป ญ หาดานสาธารณสุขที่ อาจจะเกิดจากการเคลื่อนยาย แรงงานและนักท องเที่ยวโดยเสรี อาทิ โรค
ระบาด ความขัดแยงทางสังคมและเชื้อชาติ การเฝาระวังปญหาอาชญากรรม ยาเสพติด การคามนุษย จะตอง
จัดสวัส ดิการสังคมสําหรับเด็กกลุมเสี่ยง และกลุมผู ดอยโอกาสอยางมี คุณภาพและทั่วถึง การจั ดการดาน
การศึกษา เนนการพัฒ นามาตรฐานดานการศึกษา สงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบานใน
ภูมิภาคอาเซียน พัฒนาและสนับสนุนครูผูสอนและนําเทคโนโลยีมาใชประกอบการเรียนการสอน
นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประเทศไทยนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในภาคีการพัฒนากระจายไปทุกภาคสวน
การใชหลักปรัชญานําทางในการขับเคลื่อนนโยบายของผูบริหารและกระแสการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาล เนนการนําเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริไปประยุกตใชเพื่อเพิ่มรายไดและลดรายจายของ
ครัวเรือน ขณะที่ เนนการมีสวนรวมของชุมชน การพึง่ ตนเอง พัฒนานวัตกรรมและคุณภาพชีวิตผาน
กระบวนการจัดทําแผนชุมชน สรางแผนชุมชนทีม่ ีคุณภาพเปนชุมชนเขมแข็ง สงเสริมใหประชาชนรูจกั และ
เขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สรางกระแสการประชาสัมพันธในสื่อรูปแบบตางๆ เพื่อสรางความเขาใจ
หลักความพอประมาณ การมีภูมิคุมกัน และเงื่อนไข มีความรู การมีคุณธรรม และความมีเหตุผลในการ
ดําเนินชีวิต จากเหตุผลดังกลาวขางตน และศักยภาพของเทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ ตลอดจน ความ
ตองการของผูม ีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวของ ในดานการทองเที่ยว การเขาสูป ระชาคมอาเซียน
ภาคประชาชน สวนราชการ/องคกรภาครัฐ หนวยงานเอกชน กลุมองคกรตางๆ จึงกําหนด จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร(Positioning) ของเทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ
ยุทธศาสตรจังหวัดนราธิวาส

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัดนราธิวาส

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทต.กะลุวอเหนือ

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

โครงการ

1. เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายไดอยางทั่วถึง

ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานพัฒนา
คุณภาพชีวิตชีวิต

ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการวางแผน การสงเสริม การ
ลงทุน

ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการวางแผน การสงเสริม การ
ลงทุน

1.1 กอสราง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม
สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ํา
1.2 กอสรางปรับปรุงแหลงน้ําอุปโภค บริโภค
1.3 จัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังตําบล
1.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร
1.5 จัดใหมีไฟฟาและระบบโทรคมนาคมอยางทั่วถึง

แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการดานโครงสรางพื้นฐาน

พื้นฐาน

2.5 สงเสริมดานออกกําลังกายนันทนาการ

แผนงานเคหะและชุมชน/
แผนงานการศึกษาและ
วัฒนธรรม

โครงการกอสรางลานกีฬา/แขงขันกีฬา

4.1 สงเสริมการตลาด การคา การลงทุนในทองถิน่ และเมืองชายแดน เพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียน
4.2 สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑในทองถิน่
4.4 พัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียน

แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน

โครงการดานการวางแผน การสงเสริม การลงทุนและการ
ทองเที่ยว

ยุทธศาสตรจังหวัด

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัดนราธิวาส

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทต.กะลุวอเหนือ

กลยุทธ/แนวทางการ
พัฒนา

แผนงาน

ผลผลิต/โครงการ

3. พัฒนาและเสริมสรางบานเมืองใหนาอยูบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรที่ 2
ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่ 4
ดานการวางแผน การสงเสริม การ
ลงทุน และการทองเที่ยว

ยุทธศาสตรที่ 5
ดานการบริหารจัดการและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติฯ
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 6
ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประแพณี
และภูมิปญ ญาทองถิ่น

ยุทธศาสตรที่ 7
ดานการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่ 2
ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่ 4
ดานการวางแผน การสงเสริม การ
ลงทุน และการทองเที่ยว

ยุทธศาสตรที่ 5
ดานการบริหารจัดการและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติฯ
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 6
ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณ
และภูมิปญ ญาทองถิ่น

ยุทธศาสตรที่ 7
ดานการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

2.1 สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานสรางอาชีพแบบยั่งยืน
ใหกับประชาชนในทองถิ่น
2.2 สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการชุมชนแก
ผูดอยโอกาสทางสังคม
2.3 สงเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศั ย
โดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึก ษา
2.6 สงเสริมการปองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการ
พัฒนาดานการสาธารณสุข
2.7 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
เพื่อรับรองการเขาสูประชาคมอาเซียน

แผนงานงบกลาง/แผนงานการศึกษา/
แผนงานสาธารณสุข/แผนงานสังคม
สงเคราะห

โครงการดานการศึกษา
ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต

4.3 สงเสริมให
ประชาชนยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
4.5 สงเสริมโครงการ
ตามแนวพระราชดําริ

แผนงานสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน

โครงการ
ตามแนวพระราชดําริ
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

5.1 อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
5.2 สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนในชุมชนมี
จิตสํานึกในการรวมกันอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.3 ปรับปรุงภูมิ ทัศนในชุมชนและเมือง
5.4 จัดทํ าระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจน
ระบบบําบัดน้ํ าเสีย
5.5 สงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงานทดแทน

แผนงานบริหารงานทั่วไป/แผนงาน
เคหะและชุมชน/แผนงานสาธารณสุข

โครงการ
ดานการบริหารจัดการและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม

6.1 ส งเสริ มการอนุ รั กษ ฟ นฟู สื บทอดจารี ตประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
6..2 ส งเสริ มและสนั บสนุ นภู มิ ป ญญาท องถิ่ น และปู ชนี ย
บุคคล
6.3 เสริมสรางทํานุบํ ารุงศาสนา ตลอดจน
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
6.4 สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษโบราณวัตถุ
และโบราณสถานในทองถิ่น
6.5 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ของเด็ก เยาวชนและประชาชน

แผนงานบริหารทัว่ ไป/แผนงานการ
ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ
ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญ ญาทองถิ่น

7.1 พัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรม
จริยธรรมแกบุคลากรในองคกร 7.2 พัฒนา
ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช ตลอดถึง
สถานที่ในการปฏิบัติงาน 7.3 พัฒนาปรับปรุง
ระบบบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิ
บาล 7.4 ปรับปรุงและสรางระบบการ
ใหบริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภ าพ
7.5 สงเสริมและสรางทัศนคติที่ดีตอการ
ปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน7.6 พัฒนา
สงเสริมระบบการประชาสัมพันธและเผยแพร
การดําเนินงานขององคกร เพื่อรองรับ

แผนงานบริหารงานทั่วไป/แผนงาน
เคหะและชุมชน/แผนงาน
สาธารณสุข/แผนงานการศาสนา
และวัฒนธรรม

โครงการ
ดานการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรจังหวัดนราธิวาส

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัดนราธิวาส

ยุทธศาสตรการพัฒนา
อบต.สุไหงปาดี

4. เสริมสรางสันติสุขในพื้นที่

ยุทธศาสตร 2 ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบ
เรียบรอย

ยุทธศาสตร 2 ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมการลงทุน และการ
ทองเที่ยว

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา

2.4 สงเสริมศักยภาพศูนยปฏิบัติการเอาชนะยาเสพติด
ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงาน

แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน
ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ผลผลิต/โครงการ

โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

3.1 สงเสริมใหความรู ความเขาใจ แกประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบ
ประชาธิปไตย
3.2 พัฒนาศักยภาพของทองถิ่นในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการรักษา
ความสงบเรียบรอยในทองถิ่น
3.3 เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหมีสวนรวมในการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถิน่

แผนงานบริหารทั่วไป/แผนงานรักษาความสงบภายใน
ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการดานการจัดระเบียบชุมชน

3. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น
3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อจะใหทราบถึงสภาวการณแวดลอมของการพัฒนาและศักยภาพในการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวมของ
ตําบลกะลุวอเหนือ องคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงไดวิเคราะหสภาวการณเกี่ยวกับการพัฒนาดานตางๆ โดย
ใชเทคนิค SWOT Analysis เพื่อวิเคราะหหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคที่จะนําไปสูการพัฒนาดัง
ผลการวิเคราะห ดังนี้
1. จุดแข็ง (Strength)
1.1 เปนที่ตั้งของสวนราชการทีส่ ําคัญ ไดแก พระตําหนักทักษิณราชนิเวศน ศูนยศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ สํานักงานการทองเทีย่ วภาคใต เขต3 จังหวัดนราธิวาส
1.2 มีเอกลักษณ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีศาสนาที่โดดเดน และมีการนําหลัก ศาสนา
มาใชในการดํารงชีวิตประจําวัน
1.3 มีการรวมเปนกลุมอาชีพทีห่ ลากหลาย
1.4 เปนแหลงผลิตผาบาติกทีม่ ีชื่อเสียง
1.5 มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ไดแก ชายหาดอาวมะนาว แมน้ําบางนรา
1.6 เปนตําบลทีม่ ีอาณาเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส การสัญจรไปมาสะดวกสบาย
2. จุดออน ( Weakness)
2.1 รายไดโดยเฉลี่ยของราษฎรคอนขางต่ํา และกําลังซือ้ ของราษฎรมีนอย
2.2 กลุมอาชีพตางๆยังขาดความรูดานจัดการผลผลิตเชิงธุรกิจและการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิต
2.3 ประชาชนยังขาดความกระตือรือรนในการชวยเหลือตัวเอง รอภาครัฐชวยเหลืออยางเดียว
2.4 การศึกษาของราษฎรโดยทั่วไปยังไมสูงนัก
2.5 พื้นที่บางแหงมีสภาพดินเปรี้ยวไมสามารถทําการเกษตรได
2.6 การระบายน้ําของพื้นที่การเกษตรในชวงฤดูฝนยังไมดีเทาที่ควร
2.7 ราษฎรมีความสนใจในการเรียนรูสง ขอมูลขาวสารและเหตุการณบานเมืองนอย
2.8 การลงทุน การคาขายในพื้นที่ยงั มีนอย โดยสวนมากทําการคาเล็กๆนอยๆและเปนรายยอย
2.9 การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของหนวยการบริหารทองถิ่นใหประชาชนรับทราบยังไมมี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร
3.โอกาส (Opportpnitn)
3.1 เปนตําบลที่มีโครงการพระราชดําริฯจํานวนมากสามารถสงเสริมและสนับสนุนใหมีความยั่งยืน
3.2 ระยะทางการคมนาคมจากเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสมายังองคการบริหารสวนตําบลกระลุวอเหนือ
ใกลและสะดวกสบายสามารถนําสินคามาจําหนายในพืน้ ที่เปนการลดตนทุนได
3.3 รัฐบาลมีนโยบายลดภาษีดานการลงทุนใน 3 ขังหวัดชายแดนภาคใต
3.4 เปนจังหวัดที่อยูติดชายแดนมีศักยภาพที่จะเจริญเติบโตเปนเมืองศูนยกลางการคาชายแดน
4. ขอจํากัด (Tnreat)
4.1 อุตสาหกรรมดานอาหาร (ฮาลาล ) ไมไดรับการสงเสริม
4.2 คาตอบแทนแรงงานในพื้นที่ต่ํา ทําใหราษฎรในวัยแรงงานไปทํางานยังนอกพื้นที่และตางประเทศ
4.3 ขาดการดําเนินงานพัฒนาอยางตอเนื่อง
4.4 การจัดการศึกษาของภาครัฐไมสอดคลองกับพื้นที่
4.5 ความไมสงบในพื้นที่ กอใหเกิดความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ
ในการจั ดทํ าแผนพั ฒ นาท อ งถิ่นสี่ ป ของเทศบาลนั้น ไดทํ าการประเมิ นสถานการณ ส ภาพแวดล อ ม
ภายนอกที่เกี่ ยวขอ ง จากผลการวิเคราะห ปญ หาและความตอ งการของประชาชนในตําบลกะลุวอเหนือ ตาม
ประเด็นการพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย ขอบขายและปริมาณของปญหา พื้นที่เปาหมาย กลุมเปาหมาย และการ
คาดการณแนวโนมในอนาคต ทําใหมีปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนาปญหาและความ
ตองการของประชาชนในทองถิ่น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. ประชาชนตองการเข ารวมในงานประเพณี วัฒ นธรรมและ สืบสาน อนุรักษศิลปวัฒ นธรรม
ทองถิ่น
2. ประชาชนตองการสงเสริมอาชีพมีรายได สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได
3. ประชาชนขาดแหลงเงินทุนและความรูในการประกอบอาชีพ
4. ราคาพืชผลการเกษตรตกต่ํา จําหนายไมไดราคา
5. ขาดสถานที่ ที่เปนศูนยกลางในการจัดจําหนายสินคา
6. ตําบลกะลุวอเหนือไมมีรานคาจําหนายสินคา OTOP
7. นักเรียนขาดทุนในการศึกษาตอ
8. ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภา พนักงานทศบาล และพนักงานจางตองการศึกษาตอใน
ระดับที่สูงขึ้น
9. น้ําสําหรับอุปโภค บริโภค ไมเพียงพอ
10. ไฟฟาถนนสาธารณะไมทั่วถึง
11. ไฟฟาถนนบางจุดชํารุดเสียหาย และติดตั้งไมทั่วถึง
12. โรคเทาชางและโรคไขเลือดออกยังไมหมดไปในพื้นที่
13. สถานศึกษาขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน และอุปกรณกีฬา
14. ประชาชนบางสวนขาดแคลนที่อยูอาศัย
15. ปญหายาเสพติดยังแพรระบาดในตําบล
16. เด็กเยาวชน และประชาชนขาดสถานที่ในการออกกําลังกายและพักผอนหยอนใจ
17. เด็กเยาวชน และประชาชนมีสุขภาพไมสมบูรณแข็งแรง
18. สถานที่สาธารณะ เชน ถนน คู คลอง บางแหงไมสะอาดสวยงาม มีขยะและสิ่งปฏิกูล
19. เด็กเยาวชน และประชาชนขาดแหลงเรียนรู และแหลงสืบคนขอมูลขาวสารอยางเพียงพอ และ
เยาวชนบางกลุมประพฤติตนไมเหมาะสม และใชเวลาวางไมเปนประโยชน
20. ประชาชนตองการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของทศบาลมากขึ้น
21. ประชาชนทราบขอมูลขาวสารของเทศบาล ไมทั่วถึง
22. ประชาชนไมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เนื่องจากสถานการณความไมสงบ
23. หนวยงานที่เกี่ยวของไมมีงบประมาณในการดําเนินการกิจกรรม/โครงการในตําบล
24. ถนนบางสวนยังชํารุดเสียหาย ประชาชนสัญจรไปมาไมสะดวก
25. ชวงฤดูฝน มีน้ําทวมขังในบางพื้นที่
26. ประชาชนในตําบล ตองการสิ่งรองรับการกําจัดขยะในชุมชน

แบบ ยท.01

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ยุทธศาสตรชาติ 20

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร 1
ดานความมั่นคง

ยุทธศาสตร 2
ดานการสราง
ความสามารถในการ
แขงขัน

ยุทธศาสตรที่ 1
การเสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย

ยุทธศาสตรที่ 6
การบริหารจัดการในภาครัฐ การ
ปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย

ยุทธศาสตร
กลุมจังหวัด

ยุทธศาสตรจังหวัด
นราธิวาส

ยุทธศาสตรที่ 2
การสรางความเปนธรรม
ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม

ยุทธศาสตร 4
ดานการสรางโอกาส
ความเสมอภาคและเทา
เทียมกันทางสังคม

ยุทธศาสตรที่ 3
การสรางความเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและแขงขันได
อยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 7
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส

ยุทธศาสตรที่ 1
สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ
และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร 1
เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และ
การกระจายรายไดอยางทั่วถึง

ยุทธศาสตร 3
การพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน

ยุทธศาสตรที่ 8
การพัฒนาวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม

ยุทธศาสตรที่ 2
สงเสริมและพัฒนา การคาการลงทุน โครงขาย
คมนาคมและระบบโลจิสติกส เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร 2
เสริมสรางศักยภาพการคาระหวาง
ประเทศที่เขมแข็ง

ยุทธศาสตร 5
ดานการสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 4
การเติบโตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมเพื่อการ
พัฒนาอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตร 6
ยุทธศาสตรดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ

ยุทธศาสตรที่ 5
การเสริมสรางความมั่นคง
แหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ
สูความมั่นคง และยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 9
การพัฒนาภูมิภาคเมือง
และพื้นที่เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 10
การตางประเทศประเทศ
เพื่อนบานและภูมิภาค

ยุทธศาสตรที่ 3
พัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
กระบวนการสรางมูลคาเพิ่มสินคายางพาราและ
การตลาดอยางเปนระบบครบวงจร

ยุทธศาสตร 3
พัฒนาและเสริมสรางบานเมืองใหนาอยูบน
พื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร 4
เสริมสรางสันติสุขในพื้นที่

ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท.ในเขต
จังหวัดนราธิวาส

ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท.

ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท.

เปาประสงค

ยุทธศาสตรที่ 1
ดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตร 2
ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่ 3
ดานการจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรียบรอย

ยุทธศาสตรที่ 4
ดานการวางแผน การ
สงเสริม การลงทุน และ
การทองเที่ยว

ยุทธศาสตรที่ 5
ดานการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติฯ

ยุทธศาสตรที่ 6
ดานศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประแพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น

ยุทธศาสตรที่ 7
ดานการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่ 1
ดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตร 2
ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่ 3
ดานการจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรียบรอย

ยุทธศาสตรที่ 4
ดานการวางแผน การ
สงเสริม การลงทุน และ
การทองเที่ยว

ยุทธศาสตรที่ 5
ดานการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติฯ

ยุทธศาสตรที่ 6
ดานศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประแพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น

ยุทธศาสตรที่ 7
ดานการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่ 1
ดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตร 2
ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่ 3
ดานการจัดระเบียบชุมชน/
สังคมการลงทุน และการ
ทองเที่ยว

ยุทธศาสตรที่ 4
ดานการวางแผน การ
สงเสริม การลงทุน และ
การทองเที่ยว

ยุทธศาสตรที่ 5
ดานการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติฯ

ยุทธศาสตรที่ 6
ดานศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประแพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น

ยุทธศาสตรที่ 7
ดานการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

1. จัดใหมีระบบ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ระบบ
คมนาคม ระบบจราจร และ
ผังตําบลที่มีคุณภาพได
มาตรฐานและครอบคลุมทัง้
ตําบล

2. สงเสริมอาชีพ งาน
สวัสดิการสังคม การศึกษา
การกีฬา นันทนาการ การ
ดําเนินงานของศูนย
ปฏิบัตกิ ารเพื่อเอาชนะยา
เสพติด งานดานสาธารณสุข
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อรองรับการเขาสูอาเซียน

3. สงเสริมการมีสวนรวมใน
ระบบประชาธิปไตย การ
ปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย การรักษาความสงบ
เรียบรอย และการปองกัน
รักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน

4. สงเสริมการคา การ
ลงทุน การทองเที่ยว เพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียน
สนับสนุนระบบเศรษฐกิจ
ชุมชน ตามแนวพระราชดําริ
โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

5. คุมครอง ดูแล
บํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม สนับสนุนการ
กําจัดขยะ สิ่งปฏิกูล บําบัด
น้ําเสีย และการใชพลังงาน
ทดแทน

6. สงเสริมศาสนา
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม บํารุงรักษา
ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ
ปญญาทองถิ่น
โบราณสถาน โบราณวัตถุ
และวัฒนธรรมของ
ทองถิ่น

7. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการของเทศบาลตําบล
กะลุวอเหนือ ใหมี
ประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล

กลยุทธ

1.1 กอสราง บุกเบิก
ปรับปรุง บํารุงรักษาทาง
คมนาคม สะพาน เขื่อน
ระบบระบายน้ํา
1.2 กอสรางปรับปรุงแหลง
น้ําอุปโภค บริโภค
1.3 จัดทําผังเมืองรวมจังหวัด
ผังเมืองและผังตําบล
1.4 พัฒนาและปรับปรุง
ระบบจราจร
1.5 จัดใหมีไฟฟาและระบบ
โทรคมนาคมอยางทั่วถึง

แผนงาน
-แผนงานเคหะและชุมชน

ผลผลิต/โครงการ

-โครงการกอสราง/ปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
-โครงการกอสราง/ปรับปรุง
ถนนลาดยาง
-โครงการบุกเบิกถนน
โครงการจัดสงนักกีฬารวม
การแขงขัน ฯลฯ

2..1 สงเสริมและสนับสนุนการสราง
งานสรางอาชีพแบบยั่งยืนใหกบั
ประชาชนในทองถิ่น 2.2 สงเสริม
งานดานสังคมสงเคราะหและ
สวัสดิการชุมชนแกผูดอยโอกาสทาง
สังคม 2.3 สงเสริมการศึกษาทั้งใน
และนอกระบบและตามอัธยาศัย โดย
สนับสนุนใหประชาชนมี สวนรวมใน
การจัดการศึกษา 2.4 สงเสริม
ศักยภาพศูนยปฏิบัติการการตอสูเพื่อ
เอาชนะยาเสพติด 2.5 สงเสริมดาน
การออกกําลังกาย การกีฬาและ
นันทนาการ 2.6 สงเสริมการ
ปองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจน
การพัฒนาดานการสาธารณสุข 2.7
สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนเพื่อรองรับการเขา
สูประชาคมอาเซียน

3.1 สงเสริมใหความรู ความ
เขาใจ แกประชาชน เกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองระบบ
ประชาธิปไตย
3.2 พัฒนาศักยภาพของทองถิ่น
ในการป อ งกัน และบรรเทาสา
ธารณภั ย ตลอดถึ ง การรั ก ษา
ความสงบเรียบรอยในทองถิ่น
3.3 เสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนใหมีสวนรวมในการรักษา
ความสงบเรียบรอยในทองถิ่น

4.1 สงเสริมการตลาด การคา
การลงทุนในทองถิน่ และเมือง
ชายแดน เพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน
4.2 สงเสริมระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนและผลิตภัณฑในทองถิ่น
4.3 สงเสริมใหประชาชนยึด
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
4.4 พัฒนาสงเสริมการ
ทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ เพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน
4.5 สงเสริมโครงการตามแนว
พระราชดําริ

5.1 อนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม5.2 สงเสริม
สนับสนุนใหประชาชนใน
ชุมชนมีจิตสํานึกในการ
รวมกันอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม
5.3 ปรับปรุงภูมิทศั นใน
ชุมชนและเมือง
5.4 จัดทําระบบกําจัดขยะ
และสิ่งปฏิกูลตลอดจน
ระบบบําบัดน้ําเสีย
5.5 สงเสริมและสนับสนุน
การใชพลังงานทดแทน

-แผนงานงบกลาง

-แผนงานบริหารงานทั่วไป

-แผนงานสรางความ

-แผนงานการศึกษา
-แผนงานสาธารณสุข
-แผนงานสังคมสงเคราะห
-แผนงานเคหะและชุมชน
-แผนงานสรางความเขมแข็ง
ชุมชน
-แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ

-แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน
-แผนงานสรางความเขมแข็ง
ชุมชน

-แผนงานบริหารงานทั่วไป
-แผนงานสรางความเขมแข็ง

-โครงการสงเคราะหเบี้ยยัง
ชีพผูปวยเอดส /ผูสูงอายุ/คน
พิการ/ผูดอยโอกาส/ผูปวยใน
บรมราชานุเคราะห
-โครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด
-โครงการแขงขันกีฬาเยาวชน
และประชาชนตานภัยยาเสพ
ติดฯลฯ

-โครงการจัดเวทีประชาคม
หมูบาน/ตําบล
-โครงการออกบริการ
ประชาชนเคลื่อนที่
-โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา
-โครงการปองกันอุบัติเหตุ
ทางถนนเทศการปใหม/
สงกรานต ฯลฯ

ของชุมชน
-แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ

-โครงการกอสรางรานคา
สวัสดิการและแสดงผลิตภัณฑ
ชุมชน
-โครงการกอสรางซุมยินดี
ตอนรับสูอาวมะนาว หมูที่ 2
บานคาย
-โครงการปรับปรุงซอมแซม
หองน้ําชายหาดอาวมะนาวฯลฯ

เขมแข็งของชุมชน
-แผนงานเคหะและชุมชน
-แผนงานการเกษตร

-โครงการปลูกปาชายเลนP
-โครงการอนุรักษพนั ธุกรรม
พืช
-โครงการเติมรักษ รอยยิ้ม
เลนรา รวมใจทําความสะอาด
ชายหาดอาวมะนาว ฯลฯ

6.1 ส งเสริ มการอนุ รั กษ ฟ นฟู
สื บ ท อ ด จารี ต ป ร ะเพ ณี
ศิลปวัฒนธรรม
6.2 ส งเสริ มและสนั บสนุ นภู มิ
ปญญาทองถิ่น และปูชนียบุคคล
6.3 เสริมสรางทํานุบํารุง
ศาสนา ตลอดจน
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
6.4 สงเสริมและสนับสนุนการ
อนุรักษโบราณวัตถุและ
โบราณสถานในทองถิน่
6.5 สงเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ของเด็ก เยาวชนและ
ประชาชน

7.1 พัฒนาความรูค วามสามารถ
และคุณธรรมจริยธรรมแก
บุคลากรในองคกร 7.2 พัฒนา
ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือเครื่องใช
ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน
7.3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการองคกรตามหลักธรรมาภิ
บาล 7.4 ปรับปรุงและสราง
ระบบการใหบริการที่ทันสมัย
รวดเร็ว และมีระสิทธิภาพ
7.5 สงเสริมและสรางทัศนคติที่ดี
ตอการปฏิบัติงานเพื่อการบริการ
ประชาชน 7.6 พัฒนาสงเสริม
ระบบการ ประชาสัมพันธและ
เผยแพรการดําเนินงานของ
องคกร เพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน

-แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ

-แผนงานบริหารงานทั่วไป

-โครงการสงเสริมอนุรักษ

-โครงการฝกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานภายในประเทศ
-โครงการพัฒนาสงเสริม
ระบบการประชาสัมพันธและ
เผยแพรการดําเนินงานของ
องคกร เพื่อรองรับประชาคม
อาเซียนฯลฯ

ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณี
ศิลปกรรม

-แผนงานการศึกษา

3.4 แผนที่ยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ
วิสัยทัศน(Vison) : เทศบาลนาอยู สงเสริมการศึกษา อนุรกั ษประเพณีวัฒนธรรม เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีสวนรวม
พันธกิจ (Mision)
1. จัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อยกระดับความเปนอยูแ ละอํานวยความสะดวกในชุมชน
2. สงเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
3. บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของงราษฎร
4. สงเสริมสุขภาพอนามัยของราษฎร ควบคุมและระวังโรคติดตอ
5. สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพ ิการ
6. ดูแลรักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
7. สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในรูปประชาคมและอํานวยความสะดวกในการใหบริการแกประชาชน
8. สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในรักษาความมั่นคงและความสงบในพื้นที่

โครงสรางพื้นฐาน

2. ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

1. กอสราง บุกเบิก
ปรับปรุงบํารุงรักษาทาง
คมนาคม สะพาน เขื่อน
ระบบระบายน้ํา
1.2 กอสรางปรับปรุง
แหลงน้ํา อุปโภบริโภค
1.3 จัดทําผังเมืองรวม
จังหวัด ผังเมืองและผัง
ตําบล
1.4 พัฒนาและปรับปรุง
ระบบจราจร
1.5 จัดใหมีไฟาและระบบ
โทรคมนาคม
อยางทั่วถึง

2.1 สงเสริมและสนับสนุการสรางานสรางอาชีพแบยั่งยืน
ใหกับประชาชนในทองถิ่น
2.2 สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการชุมชน
แกผูดอยโอกาสทางสังคม
2.3 สงเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบและตาม
อัธยาศัย โดยสนับสนุใหประชาชนมี สวนรวมในการจัด
การศึกษา
2.4 สงเสริมศักยภาพศูนยปฏิบัติการการตอสูเพื่อเอาชนะ
ยาเสพติด
2.5 สงเสริมดานการอกกาํ ลังกาย การกีฬา และนัทนา
การ
2.6 สงเสริมการปองกันรักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการ
พัฒนาดานการสาธารณสุข
2.7 สงเสริมสนับสนุการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนเพื่อรองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน

3. ดานการจัดระเบียบชุมชน/
สังคมการลงทุน และการเที่ยว
3.1 สงเสริมใหความรู ความ
เขาใจแกประชาชน เกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองระบบ
ประชาธิปไตย
3.2 พัฒนาศักยภาพของ
ทองถิ่นในการ ปองกันและบร
เทาสาธารณภัยตลอดถึงการักษา
ความสงบเรียบรอยในทองถิ่น
3.3 เสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนใหมีสวนรวมในการักษา

ความสงบเรียบรอยในทอง
ถิ่น

เปาประสงค/กลยุทธ
1. ระบโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบจราจร ผังตําบล ไดมาตรฐาน
2. ประชาชนมีอาชีพ รายได ที่มันคงและยั่งยืน บริการดานสวัสดิการสังคม กีฬา นัทนาการ การศึกษา และการสาธารณสุขอยางทั่วถึง การ
ปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดของตําบลมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดในการเขาสูอาเซียน
3. ประชาชนมีสวนรวมตามระบอบประชาธิปไตยมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปฏิบตั ิงานดานการปองกันและบรเทาสาธารณภัยมี
ประสิทธิภาพ
4. การสงเสริมการคา การลงทุน ผลิตภัณฑชุมชน การทองเที่ยว ในทองถิ่น อยางมั่นคงและยั่งยืน สูประชาคมอาเซียน
5. ระบการจัดการขยะ นาเสีย สิ่งปฏิกูล ตลอดทั้งอนุรักษทรัพยากรธรมชาติ สิ่งแวดลอมและการใชพลังานอยางยั่งยืน
6. ประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาคุณธรม จริยธรม ทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษ ฟนฟู สืบสานจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรม
พื้นบาน ภูมิปญาทองถิ่น อนุรักษโบราณสถาน โบราณวัตถุ คงอยูสืบไป
7. การบริหารจัดการขององคกรดําเนิการตามหลักธรมภิบาลอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของประชาชน

4. ดยุาท
นการวางแผน
ธศาสตร การสง
เสริมการลงทุนพาณิชยกรม
และการทองเที่ยว
4.1 สงเสริมการตลาด การคา
การลงทุนในทองถิ่น และเมือง
ชายแดนเพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน
4.2 สงเสริมระบเศรษฐกิจชุมชน
และผลิตภัณฑในทองถิ่น
4.3 สงเสริมใหประชาชนยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาสงเสริมการทองเที่ยว
และแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
4.5 สงเสริมโครงการตามแนว
พระราชดําริ

5. ดานการบริหารจัดการและ
การอนุรกั ษทรัพยากรธรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
5.1 อนุรักษและฟนฟูทรัพยากร
ธรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.2 สงเสริม สนับสนุให
ประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกใน
การวมกันอนุรักษทรัพยากรธร
มชาติ และสิ่งแวดลอม
5.3 ปรับปรุงภูมิทศั นในชุมชน
และเมือง
5.4 จัดทําระบกําจัดขยะและสิ่ง
ปฏิกูลตลอดจนระบบําบัดน้ําเสีย
5. สงเสริมและสนับสนุการใช
พลังานทดแทน

6. ดานศิลปะ วัฒนธรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญาทองถิ่น
6.1 สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู
สืบทอดจารีตประเพณี
ศิลปวัฒนธรม
6.2 สงเสริมและสนับสนุภูมิ
ปญาทองถิ่น และปูชนียบุคล
6.3 เสริมสรางทํานุบํารุงศาสนา
ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
6.4 สงเสริมและสนับสนุการอนุ
รักษโบราณวัตถุและ
โบราณสถานในทองถิ่น
6.5 สงเสริมสนับสนุการพัฒนา
คุณธรม จริยธรม ของเด็ก
เยาวชนและประชาชน

7.ดานการบริหารจัดการตาม
หลักธรมาภิบาล
7.1 พัฒนาความรูค วามสามารถและคุณ
ธรมจริยธรมแกบุคลากรในองคกร
7.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือเครื่อง
ใช ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน
7.3 พัฒนาปรับปรุงระบบริหารจัดการองค
กรตามหลักธรมาภิบาล
7.4 ปรับปรุงและสรางระบการใหบริการที่
ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
7.5 สงเสริมและสรางทัศนคติที่ดตอการ
ปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน
7.6 พัฒนาสงเสริมระบการ
ประชาสัมพันธและเผยแพรการ
ดําเนิงานขององคกร เพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน

3.5 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร เทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต อปท.
จังหวัด

เปาประสงคตาม ตัวชี้วัดระดับ
พันธกิจ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

ยุทธศาสตรที่ 1
พัฒนาภาคการผลิต
การคาชายแดน
ผลิตภัณฑ
ทองถิ่น การ
ทองเที่ยว และ
การกีฬา เพื่อ
เชื่อมโยง
ประชาคม
อาเซียน

ยุทธศาสตร
ที่
1 ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน

1.ระบบ
โครงสราง
พื้นฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
ระบบ
จราจร ผังตําบล
ได
มาตรฐาน

ยุทธศาสตร
ที่
1 ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน

คาเปาหมาย
61

62

63

64

กลยุทธ/แนว ตัวชี้วัด
ทางการพัฒนา ระดับ
กลยุทธ
65
10

จํานวนถนน/
ระบบระบาย
น้ํา/ที่ได
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

2

4

6

8

-จํานวนแหลง
น้ําที่ไดรับ
ปรับปรุง

2

4

6

8

2

3

4

-จํานวนพื้นที่
ที่มีระบบ
จราจร/ผัง
ตําบลได
มาตรฐาน

1

1.1กอสราง
บุกเบิก
ปรับปรุง
บํารุงรักษา
ทาง
คมนาคม
สะพาน
เขื่อน ระบบ
ระบายน้ํา

จํานวนการ
กอสราง
ซอมแซม/
ปรับปรุง
ทาง
คมนาคม
สะพาน
ระบบ
ระบายน้ําที่
เพิ่มขึ้น
10 ๑.๒ กอสราง -จํานวน
ปรับปรุง
แหลงน้ําที่
แหลงน้ํา
ไดรับ
อุปโภค บริโภค ปรับปรุง
5 1.3 จัดทําผัง จํานวนการ
เมืองรวม
จัดทําผัง
จังหวัด
เมืองตําบล
ผังเมืองและ
ผัง
ตําบล

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ
/กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ปละ
2 สาย

-โครงการกอสราง/
ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
-โครงการกอสราง/
ปรับปรุงถนนลาดยาง
-โครงการบุกเบิกถนน

กองชาง

2 หมูบาน

โครงการกอสราง/ขุด
ลอก คูระบายน้ําสระ
เก็บน้ําและอางเก็บน้ํา

กองชาง

1 หมูบาน

โครงการจัดทําผังตําบล
กะลุวอเหนือ

กองชาง

หนวยงาน
สนับสนุน

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 2
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตตาม
แนว ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต อปท.
จังหวัด

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ของ อปท.
ใน
เขตจังหวัดที่
2 ดานงาน
สงเสริม
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
ที่ 2 ดาน
งาน
สงเสริม
คุณภาพชีวิต

เปาประสงคตาม
พันธกิจ

2. ประชาชนมีอาชีพ
รายไดที่มั่นคงและ
ยั่งยืน บริการดาน
สวัสดิการสังคม กีฬา
นันทนาการ
การศึกษา และการ
สาธารณสุขอยาง
ทั่วถึง การ
ปฏิบัติงานของศูนย
ปฏิบัติการการตอสู
เพื่อเอาชนะยาเสพ
ติดของตําบลมี
ประสิทธิภาพ
รวมทั้งพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีใน
การเขาสูประชาคม
อาเซียน

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

คาเปาหมาย
61

62

63

64

65

-จํานวนพื้นที่
ที่มีระบบ
ไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง

2

4

6

8

10

-ประชากรใน
วัยแรงงาน
(18-60ป)
ที่มีงานทํา
และมีรายได

2

4

5

7

9

100%

100%

100%

ประชากรที่ดอย 100% 100%
โอกาส(คนพิการ คนชรา
ผูปวยเอดส)ที่
ไดรับการสง
เคราะห

กลยุทธ/แนว ตัวชี้วัด
ทางการพัฒนา ระดับ
กลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ
/กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

1.5 จัดใหมี
ไฟฟาและ
ระบบ
โทรคมนาคม
อยางทั่วถึง
2.1 สงเสริม
และ
สนับสนุนการ
สรางงานสราง
อาชีพแบบ
ยั่งยืน
ใหกับ
ประชาชน
ในทองถิ่น

จํานวน
ครัวเรือนที่
มีไฟฟาใช

2 หมูบาน

-การขยายเขตไฟฟา กองชาง

รอยละที่
เพิ่มขึ้นของ
ประชากร
ในวัย
แรงงาน
(18-60ป)
ที่มีงานทํา
และมี
รายได

2 กลุม

โครงการสงเสริม
อาชีพใหกับ
ประชาชน

2.2 แนว
ทางการพัฒนา ส
งเสริมงาน
ดานสังคมสง
เคราะห และ
สวัสดิการชุมชน
แกผูดอยโอกาส
ทางสังคม

รอยละของ 2%
ประชากรที่
ดอยโอกาส
(คนพิการ คน
ชรา ผูปวย
เอดส)ที่ไดรับ
การสงเคราะห

สํานักปลัด
เทศบาล

โครงการสงเคราะห สํานักปลัด
เบี้ยผูปวยเอดส/
เทศบาล
ผูดอยโอกาส/
ผูปวยในบรมรา
ชานุเคราะห

หนวยงาน
สนับสนุน

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 3
การพัฒนาและ
เสริมสรางสันติ
สุขในพืน้ ที่พเิ ศษ

ยุทธศาสตรที่ 1
พัฒนาภาคการ
ผลิต การคา
ชายแดน
ผลิตภัณฑทองถิ่น
การทองเที่ยว และ
การกีฬา เพื่อ
เชื่อมโยงประชาคม
อาเซียน

ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต อปท.
จังหวัด

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ของ อปท.ใน
เขตจังหวัดที่
2 ดานงาน
สงเสริม
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
ที่ 2 ดานงาน
สงเสริม
คุณภาพชีวิต

เปาประสงคตาม
พันธกิจ

2. ประชาชนมีอาชีพ
รายไดที่มั่นคงและ
ยั่งยืน บริการดาน
สวัสดิการสังคมกีฬา
นันทนาการ การศึกษา
และการ
สาธารณสุขอยางทั่วถึง
การปฏิบัติงานของศูนย
ปฏิบัติการการตอสู
เพื่อเอาชนะยาเสพ
ติดของตําบลมี
ประสิทธิภาพ
รวมทั้งพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีใน
การเขาสูประชาคม
รวมทั้งพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีในการเขา
สูประชาคมอาเชียน

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

คาเปาหมาย
61

62

63

64

65

เด็กที่ผานการ
ศึกษาขั้น
พื้นฐานภาค
บังคับ

100
%

100%

100%

100%

100%

ผูติดยาเสพติด
ลดลง

20

16

11

9

5

80%

100%

100%

ประชาชนใน
ตําบลกะลุวอ
เหนือออก
กําลังกายเพิ่ม
มาก

100% 90%

กลยุทธ/แนว ตัวชี้วัด
ทางการพัฒนา ระดับ
กลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ
/กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

2.3 แนวทาง
การพัฒนาสง
เสริมการศึกษา
ทั้งในระบและ
นอกระบบตาม
อัธยาศัย โดย
สนับสนุนใหประ
ชาชนมีสวนรวม
ในการจัดการ
ศึกษา
2.4 สงเสริม
ศักยภาพศูนย
ปฏิบัติการการ
ตอสูเพื่อเอาชนะ
ยาเสพติด

รอยละของ
เด็กที่ผาน
การ
ศึกษาขั้น
พื้นฐานภาค
บังคับ

100%

- โครงการวันเด็ก
-โครงการจัดทํา
อาหารกลางวัน
-โครงการจัดซื้อ
อาหารเสริมนม

กองการศึกษา

จํานวนของ
ผูติดยาเสพ
ติดลดลง

5 คน

-โครงการปองกัน
และแกไขปญหายา
เสพติด
-โครงการแขงขัน
กีฬาเยาวชนและ
ประชาชนตานภัย
ยาเสพติด
-โครงการกอสราง/
ปรับปรุง ลานกีฬา/
สนามกีฬาประจํา
หมูบาน/ตําบล
-โครงการจัดซื้อ
อุปกรณกีฬา
ประจําตําบล

สํานักปลัด
เทศบาล
กองการศึกษา
กอง
สาธารณสุข

2.5 สงเสริมดาน
การออกกําลัง
กาย
การกีฬา และ
นันทนาการทาง
สังคม

รอยละของ 30%
ประชาชน
ในตําบลกะ
ลุวอเหนือ
ออกกําลัง
กายเพิ่ม
มากขึ้นเพิ่มขึ้น

กองชาง
สํานักปลัด
เทศบาล

หนวยงาน
สนับสนุน

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต อปท.
จังหวัด

เปาประสงคตาม
พันธกิจ

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 2
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตตาม
แนว ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ของ อปท.
ใน
เขตจังหวัดที่
2 ดานงาน
สงเสริม
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
ที่ 2 ดาน
งาน
สงเสริม
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 2
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตตาม
แนว ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ของ อปท.
ในเขต
จังหวัดที่
2 ดานงาน
สงเสริม
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
ที่ 2 ดาน
งาน
สงเสริม
คุณภาพชีวิต

2. ประชาชนมีอาชีพ
รายไดที่มั่นคงและ
ยั่งยืน บริการดาน
สวัสดิการสังคมกีฬา
นันทนาการ การศึกษา
และการ
สาธารณสุขอยางทั่วถึง
การปฏิบัติงานของศูนย
ปฏิบัติการการตอสู
เพื่อเอาชนะยาเสพ
ติดของตําบลมี
ประสิทธิภาพ
รวมทั้งพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีใน
การเขาสูประชาคม
รวมทั้งพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีในการเขา
สูประชาคมอาเชียน

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 3
การพัฒนาและ
เสริมสรางสันติ
สุขในพืน้ ที่พเิ ศษ

ยุทธศาสตรที่
๓ ดานการจัด
ระเบียบ
ชุมชน/สังคม
และการรักษา
ความสงบ
เรียบรอย

ยุทธศาสตรที่
๓ ดานการจัด
ระเบียบ
ชุมชน/สังคม
และการรักษา
ความสงบ
เรียบรอย

3.ประชาชนมีสวน
รวมตามระบอบ
ประชาธิปไตย มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน การ
ปฏิบัติงานดานการ
ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

คาเปาหมาย

กลยุทธ/แนว ตัวชี้วัด
ทางการพัฒนา ระดับ
กลยุทธ

61

62

63

64

65

ประชากรใน
พื้นที่ตําบลกะ
ลุวอเหนือ
ไดรับการ
ปองกันจาก
โรคติดตอ

30%

28%

26%

24%

22%

2.6 สงเสริม
การ
ปองกัน รักษา
ควบคุมโรค
ตลอดจนการ
พัฒนาดาน
การ
สาธารณสุข

อัตราการ
เกิด
โรคติดตอ
ของ
ประชากร
ในพื้นที่
ลดลง

ประชาชน
ไดรับการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
เพื่อรองรับ
การเขาสู
อาเซียน

60
คน

80
คน

100
คน

150
คน

200
คน

2.7 สงเสริม
สนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชา
ชนเพื่อรองรับ
การเขาสู
ประชาคม
อาเซียน

รอยละของ
ผูไดรับการ
ฝกอาชีพ

ประชาชนใน 200
พื้นที่ตําบลกะ คน
ลุวอเหนือ เขา
รวมใน
กิจกรรมเพิ่ม
มากขึ้น

200
คน

300
คน

400
คน

400
คน

3.1 สงเสริมให
ความรู ความเเขา
ใจ แกประชาชน
เกี่ยวกับการเมือง
การปกครอง
ระบบ
ประชาธิปไตย

รอยละของ
ประชาชนที่
เขารวม
กิจกรรม

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ
/กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

2%

-โครงการปองกัน
โรคพิษสุนัขบา
-โครงการปองกัน
โรคและปองกัน
สุขภาพสัตว

กอง
สาธารณสุข

-โครงการฝกอบรม
และสงเสริมอาชีพ
ใหแกประชาชน/
เยาวชน

สํานักปลัด
เทศบาล

-โครงการจัดเวที
ประชาคมหมูบ าน/
ตําบล
-โครงการออกบริการ
ประชาชนเคลื่อนที่
-โครงการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาล

สํานัก
ปลัดเทศบาล

100
คน

หนวยงาน
สนับสนุน

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต อปท.
จังหวัด

เปาประสงคตาม
พันธกิจ

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 3
การพัฒนาและ
เสริมสรางสันติ
สุขในพื้นที่พิเศษ

ยุทธศาสตร
ที่3 ดานการ
จัดระเบียบ
ชุมชน/
สังคม
และการ
รักษา
ความสงบ
เรียบรอย

3.ประชาชนมีสวน
รวมตามระบอบ
ประชาธิปไตย มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
การปฏิบัติงานดาน
การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยมี
ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 1
พัฒนาภาคการ
ผลิต การคา
ชายแดน
ผลิตภัณฑทองถิ่น
การทองเที่ยว และ
การกีฬาเพื่อ
เชื่อมโยงประชาคม
อาเซียน

ยุทธศาสตรที่
๔ ดานการ
วางแผน การ
สงเสริมการ
ลงทุน
พาณิชยกรรม
และการ
ทองเที่ยว

ยุทธศาสตร
ที่3 ดานการ
จัดระเบียบ
ชุมชน/
สังคม
และการ
รักษา
ความสงบ
เรียบรอย

ยุทธศาสตรที่
๔ ดานการ
วางแผน การ
สงเสริมการ
ลงทุน
พาณิชยกรรม
และการ
ทองเที่ยว

4.การสงเสริมการคา
การลงทุน ผลิตภัณฑ
ชุมชน การทองเที่ยว
ในทองถิ่น อยาง
มั่นคงและยั่งยืน สู
ประชาคมอาเซียน

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

คาเปาหมาย

กลยุทธ/แนว ตัวชี้วัด
ทางการพัฒนา ระดับ
กลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ
/กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

61

62

63

64

65

ประชาชนใน
พื้นที่ตําบลกะ
ลุวอเหนือ
ไดรับการชวย
เหลือเพิ่มขึ้น

20%

60%

80%

100%

100%

3.2 พัฒนา
ศักยภาพของ
ทองถิ่นในการ
ปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยตลอดถึงการ
รักษา ความสงบ
เรียบรอยใน
ทองถิ่น

รอยละของ
ประชาชนที่
ไดรับการ
ชวยเหลือ
เพิ่มขึ้น

60%

-โครงการชวยเหลือ สํานักปลัด
ผูประสบสาธารณ เทศบาล
ภัยและจัดซื้อ
อุปกรณในการ
ปองกันสาธารณภัย

อปพร.มีความ
พรอมในการ
ปฏิบัติงาน/
พัฒนาทักษะ
ในการ
ปฏิบัติงาน

50
คน

55
คน

60
คน

80
คน

100
คน

จํานวน
สมาชิก อป
พร. ไดรับ
การฝก
ทักษะ
เพิ่มขึ้น

30 คน

โครงการฝกอบรม สํานักปลัด
ทบทวนอาสาสมัคร เทศบาล
ปองกันภัย
ฝายพลเรือน

การถายทอด
เทคโนโลยีทาง
เกษตรศูนยขอมูล
ทางการเกษตร
และเปนเวที
ชาวบานเพื่อ
การวางแผน
พัฒนา

20%

60%

80%

100%

100%

3.3 เสริมสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชนใหมีสวน
รวมในการรักษา
ความสงบ
เรียบรอยใน
ทองถิ่น
4.1 สงเสริม
การตลาด การคา
การลงทุนใน
ทองถิ่น และเมือง
ชายแดน เพื่อ
รองรับประชาคม
อาเซียน

รอยละ
ความพึง
พอใจการ
ใหบริการ
ของศูนยฯ

20 %

-โครงการศูนยบริการ
ถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลกะลุวอ
เหนือ

สํานัก
ปลัดเทศบาล

หนวยงาน
สนับสนุน

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต อปท.
จังหวัด

เปาประสงคตาม
พันธกิจ

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 1
พัฒนาภาคการ
ผลิต การคา
ชายแดน
ผลิตภัณฑ
ทองถิ่น การ
ทองเที่ยว และ
การกีฬาเพื่อ
เชื่อมโยง
ประชาคม
อาเซียน
ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 2
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตตาม
แนว ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ยุทธศาสตร
ที่4ดานการ
วางแผนการ
สงเสริมการ
ลงทุนพาณิช
ยกรรม
และการ
ทองเที่ยว

ยุทธศาสตร
ที่4 ดานการ
วางแผนการ
สงเสริมการ
ลงทุนพาณิช
ยกรรม
และการ
ทองเที่ยว

4.การสงเสริมการคา
การลงทุน ผลิตภัณฑ
ชุมชน การทองเที่ยว
ในทองถิ่น อยาง
มั่นคงและยั่งยืน สู
ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร
ที่4 ดานการ
วางแผน
การสงเสริม
การลงทุน
พาณิช
ยกรรม
และการ
ทองเที่ยว

ยุทธศาสตร
ที่4 ดานการ
วางแผน
การสงเสริม
การลงทุน
พาณิช
ยกรรม
และการ
ทองเที่ยว

4.การสงเสริมการคา
การลงทุน ผลิตภัณฑ
ชุมชน การทองเที่ยว
ในทองถิ่น อยาง
มั่นคงและยั่งยืน สู
ประชาคมอาเซียน

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

คาเปาหมาย
61

กลยุทธ/แนว ตัวชี้วัด
ทางการพัฒนา ระดับ
กลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ
/กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

62

63

64

65

ประชาชน
20%
ไดรับความ
สะดวกสะดวก
สามารถ
ตอบสนองตอ
ความตองการ
ได

60%

80%

100%

100%

4.2 สงเสริม
ระบบ
เศรษฐกิจ
ชุมชนและ
ผลิตภัณฑใน
ทองถิ่น

รอยละ
ความพึง
พอใจการ
ใชบริการ

20 %

-โครงการกอสราง กองชาง
ศาลาเอนกประสงค

รายไดจาก
จําหนาย
ผลิตภัณฑ
ประชาชน
เพิ่มขึ้น

60%

80%

100%

100%

4.3 สงเสริมให
ประชาชนยึด
หลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียง

รอยละที่
เพิ่มขึ้นของ
รายไดจาก
จําหนาย
ผลิตภัณฑ
ประชาชน

10 %

โครงการขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

20%

สํานัก
ปลัดเทศบาล

หนวยงาน
สนับสนุน

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 1
พัฒนาภาคการ
ผลิต การคา
ชายแดน
ผลิตภัณฑทองถิ่น
การทองเที่ยว
และการกีฬาเพื่อ
เชื่อมโยประชาคม
อาเซียน
ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 2
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตตาม
แนว ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ยุทธศาสตรที่4
ดานการ
วางแผนการ
สงเสริมการ
ลงทุนพาณิชยก
รรม
และการ
ทองเที่ยว

ยุทธศาสตรท4ี่ ดาน
การ
วางแผนการ
สงเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรม
และการ
ทองเที่ยว

ยุทธศาสตรที่4
ดานการ
วางแผน การ
สงเสริมการ
ลงทุนพาณิช
ยกรรม
และการ
ทองเที่ยว

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 2
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตตาม
แนว ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ยุทธศาสตรที่
๕ ดานการ
บริหารจัดการ
และการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ
สิ่งแวดลอม

เปาประสงคตาม
พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

คาเปาหมาย

กลยุทธ/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ
/กิจกรรม

61

62

63

64

65

4.การสงเสริมการคา
การลงทุน ผลิตภัณฑ
ชุมชน การทองเที่ยว
ในทองถิ่น อยาง
มั่นคงและยั่งยืน สู
ประชาคมอาเซียน

ประชาชนที่ใช
ประโยชนจาก
เสนทาง
ทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ

20%

60%

80%

100%

ยุทธศาสตรที่4
ดานการ
วางแผน การ
สงเสริมการลงทุน
พาณิช
ยกรรม
และการ
ทองเที่ยว

4.การสงเสริมการคา
การลงทุน ผลิตภัณฑ
ชุมชน การทองเที่ยว
ในทองถิ่น อยาง
มั่นคงและยั่งยืน สู
ประชาคมอาเซียน

รายไดจาก
จําหนาย
ผลิตภัณฑ
ประชาชน
เพิ่มขึ้น

20%

60%

80%

ยุทธศาสตรที่
๕ ดานการ
บริหารจัดการ
และการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอม

5.ระบบการจัดการ
ขยะ น้ําเสีย สิ่งปฏิกูล
ตลอดทั้งอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมและการ
ใชพลังงานอยาง
ยั่งยืน

ประชาชนได
รวมกันปลูก
ปาในตําบล
และรวมกัน
ดูแลรักษา

10%

20%

30%

หนวยงาน
รับผิดชอบ

100%

4.4 พัฒนา
สงเสริมการ
ทองเที่ยวและ
แหลง
ทองเที่ยว
เชิงอนุรักษเพื่อ
รองรับ
ประชาคม
อาเซียน

รอยละ
ความพึง
พอใจการ
ใชบริการ

20 %

สํานักปลัดเทศบาล
-โครงการแขงขัน
กีฬาตกปลาเชิง
อนุรักษประจําตําบล
กะลุวอเหนือ
-โครงการสงเสริม
และพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวบริเวณ
เกาะปูลาวาจิ

100%

100%

4.3 สงเสริมให
ประชาชนยึด
หลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียง

รอยละที่
เพิ่มขึ้นของ
รายไดจาก
จําหนาย
ผลิตภัณฑ
ประชาชน

10 %

โครงการขับเคลื่อน
ปรัญชาเศษฐกิจ
พอเพียง

สํานักปลัดเทศบาล

50%

60%

5.1 อนุรักษ
และ
ฟนฟูทรัพยากร
ธรรม ชาติและ
สิ่งแวดลอม

รอยละของ
ประชาชน
ไดรวมกัน
ปลูกปาใน
ตําบลและ
รวมกันดูแล
รักษา

10%

-โครงการปลูกตนไมในที่
สาธารณและหญาแฝก
-โครงการฟนฟูทรัพยากร
ชายฝงฯวางซั้ง แบบภูมิ
ปญญาชาวบาน

สํานักปลัดเทศบาล

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต อปท.
จังหวัด

เปาประสงคตาม
พันธกิจ

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 2
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตตาม
แนว ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ยุทธศาสตร
ที่5 ดานการ
บริหาร
จัดการ
และการ
อนุรักษ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดลอม

5.ระบบการจัดการ
ขยะ น้ําเสีย สิ่ง
ปฏิกูล ตลอดทัง้
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมและการ
ใชพลังงานอยาง
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 2
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตตาม
แนว ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ยุทธศาสตร
ที่6 ดาน
ศิลปะ
วัฒนธรรม
จารีต
ประเพณี
และ
ภูมิปญญา
ทองถิ่น

ยุทธศาสตร
ที่5 ดานการ
บริหาร
จัดการ
และการ
อนุรักษ
ทรัพยากร
ธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตร
ที่6 ดาน
ศิลปะ
วัฒนธรรม
จารีต
ประเพณี
และ
ภูมิปญญา
ทองถิ่น

6.ประชาชนเขามามี
สวนรวมในการ
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ทํานุบํารุง
ศาสนา อนุรักษฟนฟู สืบ
สานจารีตประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
พื้นบาน ภูมิปญ
 ญา
ทองถิ่น อนุรักษ
โบราณสถานโบราณวัตถุ
คงอยูสืบไป

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

คาเปาหมาย

กลยุทธ/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ
/กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

61

62

63

64

65

ประชาชน
ไดเขารวม
กิจกรรม
เพิ่มขึ้น

70
คน

80
คน

100
คน

150
คน

200
คน

5.2 สงเสริม
สนับสนุนให
ประชาชนใน
ชุมชนมีจิตสํานึก
ในการรวมกัน
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดลอม

จํานวน
ประชาชน
ไดเขารวม
กิจกรรม
เพิ่มขึ้น

100
คน

-โครงการเติมรักษ
รอยยิ้ม เลนรา
รวมใจทําความ
สะอาด ชายหาด
อาวนาว

กอง
สาธารณสุข

การพัฒนา
คุณภาพสราง
ความพึงพอใจ
ของ
ผูใชบริการ
ประชาชนเขา
มามีสวนรวม
ในการพัฒนา
อนุรักษ ฟนฟู
สืบสานจารีต
ประเพณี

1
แหง

2
แหง

3
แหง

4
แหง

5
แหง

รอยละของ
ผูรับบริการ
มีความพึง
พอใจ

1
แหง

โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศนสํานักงาน
เทศบาล

สํานัก
ปลัดเทศบาล

200
คน

400
คน

500
คน

600
คน

800
คน

5.3 ปรับปรุง
ภูมิ
ทัศนในชุมชน
และ
เมือง
6.1 สงเสริมการ
อนุรักษ ฟนฟู
สืบทอดจารีต
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรม

จํานวน
ประชาชน
เขารวม
โครงการ/
กิจกรรม

800
คน

โครงการสงเสริม
กอง
อนุรักษ
การศึกษา
ฟนฟู สืบทอดจารีต
ประเพณี
ศิลปกรรม

หนวยงาน
สนับสนุน

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต อปท.
จังหวัด

เปาประสงคตาม
พันธกิจ

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 2
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตตาม
แนว ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ยุทธศาสตร
ที่6 ดาน
ศิลปะ
วัฒนธรรม
จารีต
ประเพณี
และ
ภูมิปญญา
ทองถิ่น

6.ประชาชนเขามามี
สวนรวมในการ
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ทํานุบํารุง
ศาสนา อนุรักษฟนฟู สืบ
สานจารีตประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
พื้นบาน ภูมิปญ
 ญา
ทองถิ่น อนุรักษ
โบราณสถานโบราณวัตถุ
คงอยูสืบไป

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 2การ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามแนว
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ยุทธศาสตรที่7
ดานการ
บริหารจัดการ
ตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร
ที่6 ดาน
ศิลปะ
วัฒนธรรม
จารีต
ประเพณี
และ
ภูมิปญญา
ทองถิ่น

ยุทธศาสตรที่7
ดานการ
บริหารจัดการ
ตามหลักธรร
มาภิบาล

7.การบริหารจัดการ
ขององคกร
ดําเนินการตาม
หลักธรรมภิบาล
อยางมีประสิทธิภาพ
และตอบสนองความ
ตองการประชาชน

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

คาเปาหมาย

กลยุทธ/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ
/กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

61

62

63

64

65

ประชาชนเขา
มามีสวนรวม
ในการพัฒนา
อนุรักษ ฟนฟู
สืบสานจารีต
ประเพณี

200
คน

400
คน

500
คน

600
คน

800
คน

6.3 เสริมสราง
ทํานุบํารุง
ศาสนาตลอดจน
ศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่น

จํานวน
ประชาชน
เขารวม
โครงการ/
กิจกรรม

800
คน

-โครงการ
เสริมสรางทํานุ
บํารุงศาสนา
ตลอดจน
ศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่น

กอง
การศึกษา

เด็ก เยาวชน
เขามามีสวน
รวมในการ
พัฒนา
คุณธรรม
จริยธรรม

70
คน

80
คน

100
คน

150
คน

200
คน

6.5 สงเสริม
สนับสนุนการ
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ของ
เด็ก เยาวชน
และ
ประชาชน

จํานวนเด็ก
เยาวชนที่
ไดรับการ
ปลูกฝง
คุณธรรม
จริยธรรม

200
คน

-โครงการสงเสริม
สนับสนุนการ
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ของ
เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน

กอง
การศึกษา

บุคลากรใน
องคกรได
พัฒนาความรู
ความสามารถ
และคุณธรรม
จริยธรรม

10
คน

20
คน

30
คน

40
คน

50
คน

7.1 พัฒนาความรู
ความสามารถ
และคุณธรรม
จริยธรรมแก
บุคลากรใน
องคกร

จํานวนของ
บุคลากรที่
ไดรับการ
พัฒนา
ความรู

10 คน

-โครงการพัฒนา
ความรู
ความสามารถและ
คุณธรรมจริยธรรม
แกบุคลากรใน
องคกร

สํานักปลัด
เทศบาล

หนวยงาน
สนับสนุน

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต อปท.
จังหวัด

เปาประสงคตาม
พันธกิจ

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 2การ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามแนว
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ยุทธศาสตร
ที่7 ดานการ
บริหาร
จัดการตาม
หลัก
ธรรมาภิ
บาล

7.การบริหารจัดการ
ขององคกร
ดําเนินการตาม
หลักธรรมภิบาล
อยางมีประสิทธิภาพ
และตอบสนองความ
ตองการประชาชน

ยุทธศาสตร
ที่7 ดานการ
บริหาร
จัดการตาม
หลัก
ธรร
มาภิบาล

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

คาเปาหมาย

กลยุทธ/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ
/กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หนวยงาน
สนับสนุน
กองการศึกษา
กอง
สาธารณสุข

61

62

63

64

65

ทต.กะลุวอเหนือ
มีเครื่องมือ
เครื่องใช ใน
การบริการ
ประชาชน
อยางทั่วถึง

20%

60%

80%

100%

100%

7.2 พัฒนา
ปรับปรุงจัดหา
เครื่องมือ
เครื่องใช ตลอด
ถึงสถานที่ในการ
ปฏิบัติงาน

รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชนที่
ไดรับการ
บริการ

10 %

-โครงการจัดหา
เครื่องมือ
เครื่องใชตลอดถึง
สถานที่
ในการปฏิบัติงาน

สํานักปลัด
เทศบาล
กองคลัง
กองชาง

ปรับปรุง
ระบบบริหาร
จัดการองคกร
ตามหลัก
ธรรมาภิบาล

20%

60%

80%

100%

100%

7.3 พัฒนา
ปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการ
องคกรตามหลัก
ธรรมาภิบาล

10 %

40%

50%

70%

90%

100%

7.4 ปรับปรุงและ
สรางระบบการ
ใหบริการที่
ทันสมัย รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ

-โครงการพัฒนา
ปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการ
องคกรตามหลัก
ธรรมาภิบาล
-โครงการปรับปรุง
และสรางระบบการ
ใหบริการที่ทันสมัย
รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ

สํานักปลัด
เทศบาล
กองคลัง

การปรับปรุง
และสราง
ระบบการ
ใหบริการที่
ทันสมัย
รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ
การสงเสริม
และสราง
ทัศนคติที่ดีตอ
การปฏิบัติงาน
เพื่อการบริการ
ประชาชน

รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชนที่
ไดรับการ
บริการ
รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชนที่
ไดรับการ
บริการ

40%

50%

70%

90%

100%

7.5 สงเสริมและ
สรางทัศนคติที่ดี
ตอการปฏิบัติงาน
เพื่อการบริการ
ประชาชน

รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชนที่
ไดรับการ
บริการ

10 %

โครงการสงเสริม
และสรางทัศนคติที่
ดีตอการปฏิบัติงาน
เพื่อการบริการ
ประชาชน

สํานักปลัด
เทศบาล

10 %

สํานักปลัด
เทศบาล
กองคลัง

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต อปท.
จังหวัด

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 2การ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามแนว
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ยุทธศาสตร
ที่7 ดานการ
บริหาร
จัดการตาม
หลัก
ธรรมาภิ
บาล

ยุทธศาสตรที่
7 ดานการ
บริหาร
จัดการตาม
หลัก
ธรรมาภิบาล

เปาประสงคตาม
พันธกิจ
7.การบริหารจัดการ
ขององคกร
ดําเนินการตาม
หลักธรรมภิบาล
อยางมีประสิทธิภาพ
และตอบสนองความ
ตองการประชาชน

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

คาเปาหมาย
61

20%
การพัฒนา
สงเสริมระบบ
การประชา
สัมพันธและ
เผยแพรการ
ดําเนินงาน
ขององคกร
เพื่อรองรับ
ประชาคม
อาเซียน

62

63

64

65

60%

80%

100%

100%

กลยุทธ/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ
/กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

7.6 พัฒนา
สงเสริมระบบกา
ประชาสัมพันธ
และเผยแพรการ
ดําเนินงานของ
องคกร เพื่อ
รองรับประชาคม
อาเซียน

รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชนที่
ไดรับการ
บริการ

10 %

-โครงการพัฒนา
สงเสริม
ระบบการ
ประชาสัมพันธ
และเผยแพรการ
ดําเนินงานของ
องคกรเพื่อรองรับ
ประชาคม
อาเซียน

สํานักปลัด
เทศบาล

หนวยงาน
สนับสนุน

สวนที่ 4
การนําแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่ ไปสูก ารปฏิบัติ
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน
ที่

ยุทธศาสตร

1

ดานพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน
ดานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต

ดานบริการชุมชนและ
สังคม
ดานดําเนินงานอื่น
ดานบริการชุมชนและ
สังคม

ดานการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมการ
ลงทุน และการ
ทองเที่ยว
ดานการวางแผน
การสงเสริม การ
ลงทุนและการ
ทองเที่ยว

ดานบริหารทั่วไป

ดานบริการชุมชนและ
สังคม

-แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน สํานักงานปลัดเทศบาล
-แผนงานเคหะและชุมชน
กองชาง
-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ กองการศึกษา ศาสนาฯ
นันทนาการ

5

ดานการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษทรัพยากร
ธรรม
ชาติและสิ่งแวดลอม

ดานบริหารทั่วไป
ดานบริการชุมชนและ
สังคม
ดานการเศรษฐกิจ

- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน สํานักงานปลัดเทศบาล
- แผนงานเคหะและชุมชน
กองชาง
-แผนงานการเกษตร
สํานักงานปลัดเทศบาล

6

ดานศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น

ดานบริหารทั่วไป
ดานบริการชุมชนและ
สังคม

-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

กองการศึกษา ศาสนาฯ

ดานบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการศึกษา

สํานักงานปลัดเทศบาล
กองการศึกษา ศาสนาฯ

4 ดาน

9 แผนงาน

2

3

4

7

ดานการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
รวม 7 ยุทธศาสตร

ดาน

แผนงาน

หนวยงานรับผิดชอบ

-แผนงานเคหะและชุมชน

กองชาง

-แผนงานงบกลาง
-แผนงานการศึกษา
-แผนงานสาธารณสุข
-แผนงานสังคมสงเคราะห
-แผนงานเคหะและชุมชน
-แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน
-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
-แผนงานบริหารงานทั่วไป
-แผนงานการรักษาความสงบภายใน
-แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน

สํานักงานปลัดเทศบาล
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ
สํานักงานปลัดเทศบาล
กองชาง
สํานักงานปลัดเทศบาล
กองการศึกษา ศาสนาฯ
สํานักงานปลัดเทศบาล
สํานักงานปลัดเทศบาล

หนวยงาน
สนับสนุน

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)
เทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ
ยุทธศาสตร
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

รวม 4 ป
ป 2561
ป 2562
ป 2563
ป 2564
จํานวน
งบประมาณ จํานวน
งบประมาณ จํานวน
งบประมาณ จํานวน
งบประมาณ จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
122

255,380,320

122

255,380,320

122

255,380,320

122

255,380,320

488

766,140,960

รวม
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต

122

255,380,320

122

255,380,320

122

255,380,320

122

255,380,320

488

766,140,960

แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสังคมสงเคราะห
แผนงานบริหารงานทั่วไป
รวม

5
15
13
11
18
9
5
2
78

22,895,400
12,059,000
16,139,000
1,370,000
1,020,500
3,256,600
345,000
60,000
57,145,500

5
15
13
11
18
9
5
2
78

22,895,400
12,059,000
16,139,000
1,370,000
1,020,500
3,256,600
345,000
60,000
57,145,500

5
15
13
11
18
9
5
2
78

22,895,400
12,059,000
9,154,000
1,370,000
1,020,500
3,256,600
345,000
60,000
50,160,500

5
15
13
11
18
9
5
2
78

22,895,400
12,059,000
16,139,000
1,370,000
1,020,500
3,256,600
345,000
60,000
57,145,500

20
56
52
44
72
36
20
24
312

9,151,600
48,236,000
48,417,000
5,480,000
4,100,000
13,026,400
1,380,000
240,000
171,436,500

ยุทธศาสตร
3. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานรักษาความสงบภายใน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
รวม
4. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการวางแผน การ
สงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
รวม
5. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการบริหารจัดการ
และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แผนงานการเกษตร
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
6. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
รวม

ป 2561
ป 2562
ป 2563
ป 2564
รวม 4 ป
จํานวน
งบประมาณ จํานวน
งบประมาณ จํานวน
งบประมาณ จํานวน
งบประมาณ จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

8
6
1
15

3,225,000
1,700,000
60,000
4,985,000

8
6
1
15

3,225,000
1,700,000
60,000
4,985,000

8
6
1
15

3,225,000
1,700,000
60,000
4,985,000

8
6
1
15

3,225,000
1,700,000
60,000
4,985,000

32
24
4
60

12,900,000
5,100,000
240,000
14,955,000

4
12
4
20

1,000,000
2,550,000
50,000
3,600,000

4
12
4
20

1,000,000
2,550,000
50,000
3,600,000

4
12
4
20

1,000,000
2,550,000
50,000
3,600,000

4
12
4
20

1,000,000
2,550,000
50,000
3,600,000

4
12
4
80

4,000,000
7,650,000
150,000
10,800,000

12
1
20
33

70,000
50,000
2,100,000
2,220,000

12
1
20
33

70,000
50,000
2,100,000
2,220,000

12
1
20
33

70,000
50,000
2,100,000
2,220,000

12
1
20
33

70,000
50,000
2,100,000
2,220,000

12
1
20
132

210,000
150,000
6,300,000
6,660,000

8
8

1,680,000
1,680,000

8
8

1,680,000
1,680,000

8
8

1,680,000
1,680,000

8
8

1,680,000
1,680,000

32
32

6,720,000
6,720,000

7. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการศึกษา
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสาธารณสุข
รวม
รวมทั้งสิ้น

26
2
1
1
30
302

17,966,000
700,000
850,000
1,900,000
21,416,000
346,426,820

26
2
1
1
30
302

17,966,000
700,000
850,000
1,900,000
21,416,000
346,426,820

26
2
1
1
30
302

17,966,000
700,000
850,000
1,900,000
21,416,000
346,426,820

26
2
1
1
30
302

17,966,000
700,000
850,000
1,900,000
21,416,000
346,426,820

104
8
3
3
90
1,208

71,864,000
2,800,000
2,550,000
5,700,000
64,248,000
1,039,280,460

แบบ ผ. 01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ
ก ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการกระจายรายไดอยางทั่วถึง
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร ดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

1 โครงการซอมสรางถนนแอล เพื่อจะไดมีถนนสัญจรไป
ฟลสติกคอนกรีต สายบาน
มาไดสะดวกยิ่งขึ้น
โคกสยา - คลอง ชลประทาน
หมูที่ 8 บานโคกสยา

ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว
980 เมตร หนา 0.05
เมตร

3,750,000

2 โครงการซอมสรางถนนแอล เพื่อจะไดมีถนนสัญจรไป
ฟลสติกคอนกรีต สายกู
มาไดสะดวกยิ่งขึ้น
แบซือปะ - นากอฮูแต หมูที่
2 บานคาย

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว
934 เมตร หนา 0.05
เมตร

2,394,400

3 โครงการกอสรางถนน ลาด เพื่อจะไดมีถนนสัญจรไป
ยางบานรูดิง อาแว– มิงบือซา มาไดสะดวกยิ่งขึ้น
หมูที่ 8 บานโคกสยา

ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว
1,400 เมตร หนา 0.05
เมตร

7,560,000

4 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อจะไดมีถนนสัญจรไป
จากถนนสายเลี่ยงเมือง มาไดสะดวกยิ่งขึ้น
ศาลากลางบาน หมูที่ 9 บาน
โพธิ์ทอง

ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว
980 เมตร หนา 0.05
เมตร

3,750,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
3,750,000

3,750,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)

3,750,000 ถนนขนาดมาตรฐาน

1 เสน

2,394,400

2,394,400

2,394,400 ถนนขนาดมาตรฐาน

1 เสน

7,560,000

7,560,000

7,560,000 ถนนขนาดมาตรฐาน

1 เสน
3,750,000

3,750,000

3,750,000 ถนนขนาดมาตรฐาน

1 เสน

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

5 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อจะไดมีถนนสัญจรไป
จากบานนายลอง - บานโคก มาไดสะดวกยิ่งขึ้น
ยามูหมูที่ 9 บานโพธิ์ทอง

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว
934 เมตร หนา 0.05
เมตร

2,394,400

6 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อจะไดมีถนนสัญจรไป
ลาดยางแบบแอลฟลสติกสาย มาไดสะดวกยิ่งขึ้น
บานคาย - บานอาวมะนาว 2
หมูที่ 1 บานบางมะนาว

ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว
1,632 เมตร

4,610,000

7 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อจะไดมีถนนสัญจรไป
ลาดยางแบบแอลฟลสติกสาย มาไดสะดวกยิ่งขึ้น
บานคาย - บานอาวมะนาว 2
หมูที่ 1 บานบางมะนาว

ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว
1,632 เมตร

4,610,000

8 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อจะไดมีถนนสัญจรไป
ลาดยางแบบแอลฟลสติกสาย มาไดสะดวกยิ่งขึ้น
บานคาย - บานอาวมะนาว 1
หมูที่ 1

ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว
2,210 เมตร

6,250,000

9 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อจะไดมีถนนสัญจรไป
ลาดยางแบบแอลฟลสติกสาย มาไดสะดวกยิ่งขึ้น
บานคาย - บานอาวมะนาว 2
หมูที่ 1 บานบางมะนาว

ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว
1,632 เมตร

4,610,000

10 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อจะไดมีถนนสัญจรไป
ลาดยางแบบแอลฟลสติกสาย มาไดสะดวกยิ่งขึ้น
บานโคกสยา - บานพิกุลทอง
หมูที่ 6 บานพิกุลทอง

ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว
2,507 เมตร

7,000,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
2,394,400

2,394,400

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)

2,394,400 ถนนขนาดมาตรฐาน

1 เสน
4,610,000

4,610,000

4,610,000 ถนนขนาดมาตรฐาน

1 เสน

4,610,000

4,610,000

4,610,000 ถนนขนาดมาตรฐาน

1 เสน

6,250,000

6,250,000

6,250,000 ถนนขนาดมาตรฐาน

1 เสน

4,610,000

4,610,000

4,610,000 ถนนขนาดมาตรฐาน

1 เสน

7,000,000

7,000,000

7,000,000 ถนนขนาดมาตรฐาน

1 เสน

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

11 โครงการซอมสรางผิวจราจร เพื่อจะไดมีถนนสัญจรไป
ลาดยางแบบแอลฟลสติกบาน มาไดสะดวกยิ่งขึ้น
โคกสยา - บานโคกสยา หมูที่
8 บานโคกสยา

ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว
1,050 เมตร

2,970,000

12 โครงการถนนลาดยาง ซอย 3 เพื่อจะไดมีถนนสัญจรไป
สายบานโคกสยา - บานกะลุ มาไดสะดวกยิ่งขึ้น
วอ หมูที่ 8 บานโคกสยา

ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว
1,500 เมตร

4,800,000

13 โครงการบุกเบิกถนนผิว
จราจรแอลฟลสติกคอนกรีต
หมูที่ 1 บานบางมะนาว

เพื่อจะไดมีถนนสัญจรไป
มาไดสะดวกยิ่งขึ้น

ขนาดกวาง 9 เมตร ยาว
2,600 เมตร

21,000,000

14 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
รอมือลี หมูที่ 3 บานเปล

เพื่อจะไดมีถนนสัญจรไป
มาไดสะดวกยิ่งขึ้น

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว
3,000 เมตร หนา 0.15

4,890,000

15 โครงการกอสรางถนน
เพื่อจะไดมีถนนสัญจรไป
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
มาไดสะดวกยิ่งขึ้น
กลางบาน - บานนายเอียด
แสงแกว หมูที่ 9 บานโพธิ์ทอง

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว
1,000 เมตร

1,630,000

16 โครงการกอสรางทางจักรยาน เพื่อจะไดมีถนนสัญจรไป
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน มาไดสะดวกยิ่งขึ้น
ปูลาวาจิ - บานบูกิตอาว
มะนาว หมูที่ 1 บานบาง
มะนาว

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว
5,600 เมตร

20,000,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
2,970,000

2,970,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)

2,970,000 ถนนขนาดมาตรฐาน

1 เสน

4,800,000

4,800,000

4,800,000 ถนนขนาดมาตรฐาน

1 เสน
21,000,000

21,000,000

21,000,000 ถนนขนาดมาตรฐาน

1 เสน
4,890,000

4,890,000

4,890,000 ถนนขนาดมาตรฐาน

1 เสน
1,630,000

1,630,000

1,630,000 ถนนขนาดมาตรฐาน

1 เสน

20,000,000

20,000,000

20,000,000 ถนนขนาดมาตรฐาน

1 เสน

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

17 โครงการกอสรางถนน
เพื่อจะไดมีถนนสัญจรไป
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน มาไดสะดวกยิ่งขึ้น
นายอดุล - บานนายเอียด
แสงแกว หมูที่ 9 บานโพธิ์ทอง

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว
1,600 เมตร

4,800,000

18 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
นายกลม เสารพูน - บาน
นายเอียด แสงแกว หมูที่ 9
บานโพธิ์ทอง

เพื่อจะไดมีถนนสัญจรไป
มาไดสะดวกยิ่งขึ้น

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว
1,100 เมตร

3,300,000

19 โครงการกอสรางถนน
เพื่อจะไดมีถนนสัญจรไป
คอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลา มาไดสะดวกยิ่งขึ้น
กลางบาน - บานนายสิน
ไชยแกว หมูที่ 9 บานโพธิ์ทอง

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว
1,000 เมตร

3,000,000

20 โครงการกอสรางถนน
เพื่อจะไดมีถนนสัญจรไป
คอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลา มาไดสะดวกยิ่งขึ้น
กลางบาน - บานนายนิสัย อี
วัน หมูที่ 9 บานโพธิ์ทอง

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว
500 เมตร

1,500,000

21 โครงการกอสรางถนน
เพื่อจะไดมีถนนสัญจรไป
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน มาไดสะดวกยิ่งขึ้น
เปาะจิ (ซอยเปาะซูโกะ)หมูที่
11 บานตือลาฆอปาลัส

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว
250 เมตร

800,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
4,800,000

4,800,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)

4,800,000 ถนนขนาดมาตรฐาน

1 เสน

3,300,000

3,300,000

3,300,000 ถนนขนาดมาตรฐาน

1 เสน

3,000,000

3,000,000

3,000,000 ถนนขนาดมาตรฐาน

1 เสน

1,500,000

1,500,000

1,500,000 ถนนขนาดมาตรฐาน

1 เสน

800,000

800,000

800,000 ถนนขนาดมาตรฐาน

1 เสน

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

22 โครงการกอสรางถนน
เพื่อจะไดมีถนนสัญจรไป
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยปาตา มาไดสะดวกยิ่งขึ้น
ลายาหมูที่ 11 บานตือ
ลาฆอปาลัส

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว
40 เมตร

128,000

23 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายถนน
ดํา - บานแยนะ หมูที่ 12
บานบูกิตอาวมะนาว

เพื่อจะไดมีถนนสัญจรไป
มาไดสะดวกยิ่งขึ้น

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว
150 เมตร

480,000

24 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายถนน
ดํา - บานตูแวโกะ หมูที่ 12
บานบูกิตอาวมะนาว

เพื่อจะไดมีถนนสัญจรไป
มาไดสะดวกยิ่งขึ้น

ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว
240 เมตร

425,000

25 โครงการกอสรางถนน
เพื่อจะไดมีถนนสัญจรไป
คอนกรีตเสริมเหล็กสายมะเย็ง มาไดสะดวกยิ่งขึ้น
- สุดเขต หมูที่ 13 บานสะ
ปอม

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว
200 เมตร

640,000

26 โครงการกอสรางถนน
เพื่อจะไดมีถนนสัญจรไป
คอนกรีตเสริมเหล็กบานมะเส็ง มาไดสะดวกยิ่งขึ้น
กูแบสือปะ หมูที่ 2 บานคาย

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว
72 เมตร

176,500

27 โครงการกอสรางทางเทา
เพื่อจะไดมีถนนสัญจรไป
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยบาน มาไดสะดวกยิ่งขึ้น
กูสะรี หมูที่ 2 บานคาย

ขนาดกวาง 2 เมตร ยาว
150 เมตร

207,000

28 โครงการกอสรางถนน
เพื่อจะไดมีถนนสัญจรไป
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย 1 - มาไดสะดวกยิ่งขึ้น
บานโคกสยา หมูที่ 5 บานใหม

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว
200 เมตร

600,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
128,000

128,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)

128,000 ถนนขนาดมาตรฐาน

1 เสน

480,000

480,000

480,000 ถนนขนาดมาตรฐาน

1 เสน

425,000

425,000

425,000 ถนนขนาดมาตรฐาน

1 เสน

640,000

640,000

640,000 ถนนขนาดมาตรฐาน

1 เสน

176,500

176,500

176,500 ถนนขนาดมาตรฐาน

1 เสน

207,000

207,000

207,000 ถนนขนาดมาตรฐาน

1 เสน
600,000

600,000

600,000 ถนนขนาดมาตรฐาน

1 เสน

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

29 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เกษตรพัฒนา หมูที่ 5 บาน
ใหม

เพื่อจะไดมีถนนสัญจรไป
มาไดสะดวกยิ่งขึ้น

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว
600 เมตร

1,800,000

30 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยโคก
บาเตะพรอมวางทอ หมูที่ 6
บานพิกุลทอง

เพื่อจะไดมีถนนสัญจรไป
มาไดสะดวกยิ่งขึ้น

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว
300 เมตร

912,000

31 โครงการกอสรางถนน
เพื่อจะไดมีถนนสัญจรไป
คอนกรีตเสริมเหล็กบานลุง มาไดสะดวกยิ่งขึ้น
หวาง หมูที่ 6 บานพิกุลทอง

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว
173 เมตร

484,400

32 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย 3
หมูที่ 6 บานพิกุลทอง

เพื่อจะไดมีถนนสัญจรไป
มาไดสะดวกยิ่งขึ้น

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว
69 เมตร

207,000

33 โครงการกอสรางถนน
เพื่อจะไดมีถนนสัญจรไป
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยราน มาไดสะดวกยิ่งขึ้น
น้ําชา หมูที่ 2 บานนากอฮูแต

ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว
152 เมตร

270,000

34 โครงการกอสรางถนน
เพื่อจะไดมีถนนสัญจรไป
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน มาไดสะดวกยิ่งขึ้น
โตะอายีแอ - บานแบเซ็ง
หมูที่ 6 บานจาเราะแลเกาะ

ขนาดกวาง 2 เมตร ยาว
120 เมตร

360,000

35 โครงการกอสรางถนน
เพื่อจะไดมีถนนสัญจรไป
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน มาไดสะดวกยิ่งขึ้น
แบเซ็ง - บานเสาะอิง หมูที่ 6
บานจาเราะแลเกาะ

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว
250 เมตร

750,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,800,000

1,800,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)

1,800,000 ถนนขนาดมาตรฐาน

1 เสน

912,000

912,000

912,000 ถนนขนาดมาตรฐาน

1 เสน

484,400

484,400

484,400 ถนนขนาดมาตรฐาน

1 เสน
207,000

207,000

207,000 ถนนขนาดมาตรฐาน

1 เสน
270,000

270,000

270,000 ถนนขนาดมาตรฐาน

1 เสน
360,000

360,000

360,000 ถนนขนาดมาตรฐาน

1 เสน

750,000

750,000

750,000 ถนนขนาดมาตรฐาน

1 เสน

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

36 โครงการกอสรางถนน
เพื่อจะไดมีถนนสัญจรไป
คอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลา มาไดสะดวกยิ่งขึ้น
อเนกประสงค หมูที่ 7 บานปู
ลากาปะ

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว
150 เมตร

390,000

37 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยตรง
ขามรานน้ําชา หมูที่ 2 บาน
นากอฮูแต

เพื่อจะไดมีถนนสัญจรไป
มาไดสะดวกยิ่งขึ้น

ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว
60 เมตร

105,600

38 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยตรง
ขามมัสยิด หมูที่ 2 บานนา
กอฮูแต

เพื่อจะไดมีถนนสัญจรไป
มาไดสะดวกยิ่งขึ้น

ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว
156 เมตร

277,000

39 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย 1
หมูที่ 2 บานนากอฮูแต

เพื่อจะไดมีถนนสัญจรไป
มาไดสะดวกยิ่งขึ้น

ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว
195 เมตร

346,300

40 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย 2
หมูที่ 2 บานนากอฮูแต

เพื่อจะไดมีถนนสัญจรไป
มาไดสะดวกยิ่งขึ้น

ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว
57 เมตร

101,300

41 โครงการกอสรางยกระดับ
เพื่อจะไดมีถนนสัญจรไป
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย มาไดสะดวกยิ่งขึ้น
ปอก พิกุลทอง - บานแบเซ็ง
หมูที่ 6 บานบานพิกุลทอง

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว
700 เมตร

1,960,000

42 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
เมาะสูเยาะ หมูที่ 11
บานตือลาฆอปาลัส

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว
200 เมตร

640,000

เพื่อจะไดมีถนนสัญจรไป
มาไดสะดวกยิ่งขึ้น

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
390,000

390,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)

390,000 ถนนขนาดมาตรฐาน

1 เสน

105,600

105,600

105,600 ถนนขนาดมาตรฐาน

1 เสน

277,000

277,000

277,000 ถนนขนาดมาตรฐาน

1 เสน

346,300

346,300

346,300 ถนนขนาดมาตรฐาน

1 เสน
101,300

101,300

101,300 ถนนขนาดมาตรฐาน

1 เสน
1,960,000

1,960,000

1,960,000 ถนนขนาดมาตรฐาน

1 เสน

640,000

640,000

640,000 ถนนขนาดมาตรฐาน

1 เสน

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

43 โครงการกอสรางบุกเบิกถนน เพื่อจะไดมีถนนสัญจรไป
หินคลุกสายบานสุรศักดิ์ มาไดสะดวกยิ่งขึ้น
บานพิกุลทอง หมูที่ 8 บาน
โคกสยา

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว
300 เมตร

720,000

44 โครงการกอสรางบุกเบิกถนน เพื่อจะไดมีถนนสัญจรไป
หินคลุกสายคลองชลประทาน มาไดสะดวกยิ่งขึ้น
- สี่เลน หมูที่ 13 บานสะปอม

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว
870 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือปริมาณงาน
ไมนอยกวา 3,480
ตารางเมตร

1,466,400

45 โครงการกอสรางบุกเบิก
เพื่อจะไดมีถนนสัญจรไป
พรอมยกระดับผิวจราจรหิน มาไดสะดวกยิ่งขึ้น
คลุกสายหนาบานกํานัน หมูที่
11 บานตือลาฆอปาลัส

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว
350 เมตร

520,000

46 โครงการกอสรางบุกเบิกถนน เพื่อจะไดมีถนนสัญจรไป
หินคลุกเลียบคลอง
มาไดสะดวกยิ่งขึ้น
ชลประทาน หมูที่ 11
บานตือลาฆอปาลัส

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว
2,000 เมตร

2,000,000

47 โครงการกอสรางบุกเบิก
เพื่อจะไดมีถนนสัญจรไป
พรอมยกระดับถนนหินคลุก มาไดสะดวกยิ่งขึ้น
สายปูลาวาจิ - กูวาลอ หมูที่ 1
บานบางมะนาว

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว
150 เมตร

570,000

48 โครงการกอสรางบุกเบิก
เพื่อจะไดมีถนนสัญจรไป
พรอมยกระดับถนนหินคลุก มาไดสะดวกยิ่งขึ้น
สายมะดอรอนิง - ยือรี หมูที่ 1
บานบางมะนาว

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว
200 เมตร

500,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
720,000

720,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)

720,000 ถนนขนาดมาตรฐาน

1 เสน

1,466,400

1,466,400

1,466,400 ถนนขนาดมาตรฐาน

1 เสน

520,000

520,000

520,000 ถนนขนาดมาตรฐาน

1 เสน

2,000,000

2,000,000

2,000,000 ถนนขนาดมาตรฐาน

1 เสน

570,000

570,000

570,000 ถนนขนาดมาตรฐาน

1 เสน

500,000

500,000

500,000 ถนนขนาดมาตรฐาน

1 เสน

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

49 โครงการกอสรางบุกเบิกถนน เพื่อจะไดมีถนนสัญจรไป
หินคลุกสายบานจาเราะสะโต มาไดสะดวกยิ่งขึ้น
- บานมิงบือซา หมูที่ 8 บาน
โคกสยา

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว
120 เมตร

290,000

50 โครงการกอสรางบุกเบิกถนน เพื่อจะไดมีถนนสัญจรไป
หินคลุกสายเลียบชายทะเล มาไดสะดวกยิ่งขึ้น
บานเขาตันหยง - บานใหม
หมูที่ 5 บานใหม

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว
2,500 เมตร

7,000,000

51 โครงการกอสรางบุกเบิกถนน เพื่อจะไดมีถนนสัญจรไป
หินคลุกสายถนนดํา - บาน มาไดสะดวกยิ่งขึ้น
ผูใหญรอนิง หมูที่ 12 บานบู
กิตอาวมะนาว

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว
300 เมตร

659,000

52 โครงการกอสรางบุกเบิกถนน เพื่อจะไดมีถนนสัญจรไป
หินคลุกสามแยกประจู มาไดสะดวกยิ่งขึ้น
ปากอาวปูลาวาจิ หมูที่ 1
บานบางมะนาว

ขนาดกวาง 8 เมตร ยาว
2,600 เมตร

3,244,000

53 โครงการกอสรางบุกเบิกถนน เพื่อจะไดมีถนนสัญจรไป
หินคลุกบานมะยา - สวนยาง มาไดสะดวกยิ่งขึ้น
หมูที่ 2 บานคาย

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว
59 เมตร

179,000

54 โครงการกอสรางบุกเบิกถนน เพื่อจะไดมีถนนสัญจรไป
หินคลุกสายเลียบทะเลบาน มาไดสะดวกยิ่งขึ้น
สะปอม - บานใหม หมูที่ 5
บานใหม

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว
3,000 เมตร

8,400,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
290,000

290,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)

290,000 ถนนขนาดมาตรฐาน

1 เสน

7,000,000

7,000,000

7,000,000 ถนนขนาดมาตรฐาน

1 เสน

659,000

659,000

659,000 ถนนขนาดมาตรฐาน

1 เสน

3,244,000

3,244,000

3,244,000 ถนนขนาดมาตรฐาน

1 เสน

179,000

179,000

179,000 ถนนขนาดมาตรฐาน

1 เสน
8,400,000

8,400,000

8,400,000 ถนนขนาดมาตรฐาน

1 เสน

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

55 โครงการกอสรางบุกเบิกถนน เพื่อจะไดมีถนนสัญจรไป
หินคลุกสายเลียบทะเล
มาไดสะดวกยิ่งขึ้น
บานตือลาฆอปาลัส - บานสะ
ปอม หมูที่ 13 บานสะปอม

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว
1,800 เมตร

5,040,000

56 โครงการกอสรางยกระดับ
ถนนหินคลุกซอยนายดํา หะ
ยะมิน - บานจาเราะแลเกาะ
หมูที่ 6 บานพิกุลทอง

เพื่อจะไดมีถนนสัญจรไป
มาไดสะดวกยิ่งขึ้น

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว
700 เมตร

1,960,000

57 โครงการกอสรางบุกเบิกถนน เพื่อจะไดมีถนนสัญจรไป
หินคลุกสายสายหนา รพสต. มาไดสะดวกยิ่งขึ้น
บานสะปอม - ชายหาด หมูที่
13 บานสะปอม

ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว
460 เมตร

1,772,000

58 โครงการกอสรางบุกเบิกถนน เพื่อจะไดมีถนนสัญจรไป
หินคลุกบานพี่ชู ซอย 5 หมูที่ มาไดสะดวกยิ่งขึ้น
6 บานพิกุลทอง

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว
133 เมตร

372,400

59 โครงการกอสรางบุกเบิกถนน เพื่อจะไดมีถนนสัญจรไป
หินคลุกสายเลียบทะเลบาน มาไดสะดวกยิ่งขึ้น
เขาตันหยง - บานตือ
ลาฆอปาลัส หมูที่ 4 บานเขา
ตันหยง อสรางบุกเบิกถนน เพื่อจะไดมีถนนสัญจรไป
60 โครงการก
หินคลุกพรอมวางทอซอย
มาไดสะดวกยิ่งขึ้น
บานยามะ หมูที่ 2 บานคาย

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว
1,300 เมตร

3,640,000

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว
120 เมตร

410,000

61 โครงการกอสรางบุกเบิกถนน เพื่อจะไดมีถนนสัญจรไป
หินคลุกสายบานฮารี มาไดสะดวกยิ่งขึ้น
ชายหาด หมูที่ 4 บานเขา
ตันหยง

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว
220 เมตร

616,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
5,040,000

5,040,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)

5,040,000 ถนนขนาดมาตรฐาน

1 เสน

1,960,000

1,960,000

1,960,000 ถนนขนาดมาตรฐาน

1 เสน

1,772,000

1,772,000

1,772,000 ถนนขนาดมาตรฐาน

1 เสน

372,400

372,400

372,400 ถนนขนาดมาตรฐาน

1 เสน
3,640,000

3,640,000

3,640,000 ถนนขนาดมาตรฐาน

1 เสน

410,000

410,000

410,000 ถนนขนาดมาตรฐาน

1 เสน
616,000

616,000

616,000 ถนนขนาดมาตรฐาน

1 เสน

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

เพื่อจะไดมีถนนสัญจรไป
มาไดสะดวกยิ่งขึ้น

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว
1,970 เมตร

3,120,000

63 โครงการกอสรางยกระดับ
เพื่อจะไดมีถนนสัญจรไป
ถนนหินคลุกสายหนาวัดพิกุล มาไดสะดวกยิ่งขึ้น
ทอง หมูที่ 6

ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว
325 เมตร หนา 0.15
เมตรหรือปริมาณงานไม
นอยกวา 1,625 ตาราง
เมตร

616,000

64 โครงการกอสรางยกระดับ
เพื่อจะไดมีถนนสัญจรไป
ถนนหินคลุกสายบานโคกสยา มาไดสะดวกยิ่งขึ้น
หมูที่ 8 - กะลุวอ

ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว
1,550เมตร หนา 0.02
เมตรหรือปริมาณงานไม
นอยกวา 6,200 ตาราง
เมตร

2,288,000

65 โครงการกอสรางยกระดับ
เพื่อจะไดมีถนนสัญจรไป
ถนนหินคลุกสายบานโพธิ์ทอง มาไดสะดวกยิ่งขึ้น
หมูที่ 9

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว
9,160เมตร หนา 0.02
เมตรหรือปริมาณงานไม
นอยกวา 36,640 ตาราง
เมตร

1,352,500

66 โครงการกอสรางยกระดับ
เพื่อจะไดมีถนนสัญจรไป
ถนนหินคลุกสายหลังวัดพิกุล มาไดสะดวกยิ่งขึ้น
ทอง หมูที่ 6

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว
2,400เมตร หนา 0.02
เมตรหรือปริมาณงานไม
นอยกวา 9,600 ตาราง
เมตร

3,543,000

62 โครงการกอสรางยกระดับ
ถนนหินคลุกสายกองขยะ บานโพธิ์ทอง หมูที่ 9

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
3,120,000

3,120,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)

3,120,000 ถนนขนาดมาตรฐาน

1 เสน
616,000

616,000

616,000 ถนนขนาดมาตรฐาน

1 เสน

2,288,000

2,288,000

2,288,000 ถนนขนาดมาตรฐาน

1 เสน

1,352,500

1,352,500

1,352,500 ถนนขนาดมาตรฐาน

1 เสน

3,543,000

3,543,000

3,543,000 ถนนขนาดมาตรฐาน

1 เสน

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

67 โครงการกอสรางยกระดับ
เพื่อจะไดมีถนนสัญจรไป
ถนนหินคลุกสายบานพิกุลทอง มาไดสะดวกยิ่งขึ้น
หมูที่ 6

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว
4,800เมตร หนา 0.02
เมตรหรือปริมาณงานไม
นอยกวา 19,200 ตาราง
เมตร

7,087,000

68 โครงการกอสรางยกระดับ
เพื่อจะไดมีถนนสัญจรไป
ถนนหินคลุกสายบานนาย
มาไดสะดวกยิ่งขึ้น
อนุชิต - คลอง หมูที่ 10 บาน
คีรี

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว
160 เมตร

448,000

69 โครงการกอสรางยกระดับ
เพื่อจะไดมีถนนสัญจรไป
ถนนหินคลุกสายบานขาง
มาไดสะดวกยิ่งขึ้น
สะพาน - บานจาเรสะแลเกาะ
หมูที่ 10 บานคีรี

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว
2,700 เมตร

7,560,000

70 โครงการกอสรางยกระดับ
เพื่อจะไดมีถนนสัญจรไป
ถนนหินคลุกสายเลียบทุงนา - มาไดสะดวกยิ่งขึ้น
บานเปล หมูที่ 10 บานคีรี

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว
1,300 เมตร

3,640,000

71 โครงการกอสรางยกระดับ
ถนนหินคลุกสายบานเจะดา
มะ - ทะเล หมูที่ 5 บานใหม

เพื่อจะไดมีถนนสัญจรไป
มาไดสะดวกยิ่งขึ้น

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว
300 เมตร

840,000

72 โครงการกอสรางยกระดับ
ถนนหินคลุกซอยแสงทอง ถนนหลังวัด หมูที่ 6 บาน
พิกุลทอง

เพื่อจะไดมีถนนสัญจรไป
มาไดสะดวกยิ่งขึ้น

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว
1,300 เมตร

3,640,000

73 โครงการกอสรางยกระดับ
ถนนหินคลุกถนนดํา - ปดลี
หมูที่ 7 บานปูลากาปะ

เพื่อจะไดมีถนนสัญจรไป
มาไดสะดวกยิ่งขึ้น

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว
1,300 เมตร

3,640,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
7,087,000

7,087,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)

7,087,000 ถนนขนาดมาตรฐาน

1 เสน

448,000

448,000

448,000 ถนนขนาดมาตรฐาน

1 เสน

7,560,000

7,560,000

7,560,000 ถนนขนาดมาตรฐาน

1 เสน

3,640,000

3,640,000

3,640,000 ถนนขนาดมาตรฐาน

1 เสน
840,000

840,000

840,000 ถนนขนาดมาตรฐาน

1 เสน
3,640,000

3,640,000

3,640,000 ถนนขนาดมาตรฐาน

1 เสน

3,640,000

3,640,000

3,640,000 ถนนขนาดมาตรฐาน

1 เสน

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

74 โครงการกอสรางยกระดับ
เพื่อจะไดมีถนนสัญจรไป
ถนนหินคลุกสายบานรอสาฮะ มาไดสะดวกยิ่งขึ้น
- ชายหาด หมูที่ 5 บานใหม

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว
400 เมตร

800,000

75 โครงการกอสรางยกระดับ
เพื่อจะไดมีถนนสัญจรไป
ถนนหินคลุกสายบานเปาะเซ็ง มาไดสะดวกยิ่งขึ้น
เลียบคลองชลประทาน นายดํา หมูที่ 6 บานจาเราะ
แลเกาะ

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว
780 เมตร

1,560,000

76 โครงการกอสรางยกระดับ
เพื่อจะไดมีถนนสัญจรไป
ถนนหินคลุกสายบานแบแม มาไดสะดวกยิ่งขึ้น
สายใน - บานเจะอามัง หมูที่
6 บานจาเราะแลเกาะ

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว
84 เมตร

169,000

77 โครงการขุดลอกบานโพธิ์ทอง เพื่อปองกันและแกไข
หมูที่ 9
ปญหาน้ําทวมขัง

ขนาดกวางเฉลี่ย 6 เมตร
ลึกเฉลี่ย 2 เมตร
ระยะทาง 3,500 เมตร

1,200,000

78 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา เพื่อปองกันและแกไข
(นากอฮูแต) หมูที่ 2 บานคาย ปญหาน้ําทวมขัง

ขนาดกวาง 0.80 เมตร
ยาว 200 เมตร ลึก 1
เมตร

1,709,000

79 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา เพื่อปองกันและแกไข
ทางเขาบานคาย- บานคีรี หมู ปญหาน้ําทวมขัง
ที่ 2 บานคาย

ขนาดกวาง 0.80 เมตร
ยาว 200 เมตร ลึก 1
เมตร

1,709,000

80 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา เพื่อปองกันและแกไข
ทางเขาบานบูกิตอาวมะนาว ปญหาน้ําทวมขัง
หมูที่ 12

ขนาดกวาง 0.80 เมตร
ยาว 200 เมตร ลึก 1
เมตร

1,709,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
800,000

800,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)

800,000 ถนนขนาดมาตรฐาน

1 เสน
1,560,000

1,560,000

1,560,000 ถนนขนาดมาตรฐาน

1 เสน

169,000

169,000

169,000 ถนนขนาดมาตรฐาน

1 เสน

1,200,000

1,200,000

1,200,000 คลองขนาดมาตรฐาน

1 สาย
1,709,000

1,709,000

1,709,000 คูระบายน้ําขนาด

มาตรฐาน 1 สาย
1,709,000

1,709,000

1,709,000 คูระบายน้ําขนาด

มาตรฐาน 1 สาย
1,709,000

1,709,000

1,709,000 คูระบายน้ําขนาด

มาตรฐาน 1 สาย

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

ปองกันและแกไขปญหา
น้ําทวมขัง

กองชาง

ปองกันและแกไขปญหา
น้ําทวมขัง

กองชาง

ปองกันและแกไขปญหา
น้ําทวมขัง

กองชาง

ปองกันและแกไขปญหา
น้ําทวมขัง

กองชาง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

81 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา เพื่อปองกันและแกไข
คสล.ในตําบลกะลุวอเหนือ
ปญหาน้ําทวมขัง

ขนาดกวางเฉลี่ย 1 เมตร
ลึกเฉลี่ย 1 เมตร
ระยะทาง 1,000 เมตร

4,000,000

82 โครงการขุดลอกคลองใน
ตําบลกะลุวอเหนือ

เพื่อปองกันและแกไข
ปญหาน้ําทวมขัง

ขนาดกวางเฉลี่ย 9.00
เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร
ระยะทาง 12,000 เมตร

9,200,000

83 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา เพื่อปองกันและแกไข
สายโรงโมหิน - บานยูตี หมูที่ ปญหาน้ําทวมขัง
10 บานคีรี

ขนาดกวาง 0.80 เมตร
ยาว 190 เมตร ลึก 0.80
เมตร

1,000,000

84 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา เพื่อปองกันและแกไข
คสล.สายบานตูแวมะ - สนาม ปญหาน้ําทวมขัง
ฟุตบอล หมูที่ 10 บานคีรี

ขนาดกวาง 0.80 เมตร
ยาว 190 เมตร ลึก
0.80 เมตร

1,000,000

85 โครงการขุดลอกคลองสาย
บานผูใหญ หมูที่ 13 บานสะ
ปอม

ขนาดกวาง 12 เมตร
ยาว 1,500 เมตร ลึก
เฉลี่ย 2.5 เมตร

1,500,000

86 โครงการกอสรางคูระบาย
เพื่อปองกันและแกไข
น้ําหนา รพสต.กะลุวอเหนือ - ปญหาน้ําทวมขัง
หนารานขายวัสดุกอสราง
ทางเขาบานคีรี หมูที่ 2 บาน
คาย

ขนาดกวาง 0.80 เมตร
ยาว 1,340 เมตร

895,120

87 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา เพื่อปองกันและแกไข
คสล.สายบานกาลีอีเย็ง ปญหาน้ําทวมขัง
คลองแมน้ําบางนรา หมูที่ 2
บานคาย

ขนาดกวาง 0.80 เมตร
ลึก 0.80 เมตร ยาว 300
เมตร

1,200,000

เพื่อปองกันและแกไข
ปญหาน้ําทวมขัง

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
4,000,000

4,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)

4,000,000 คูระบายน้ําขนาด

มาตรฐาน 1 สาย
9,200,000

9,200,000

9,200,000 คลองขนาดมาตรฐาน

1 สาย
1,000,000

1,000,000

1,000,000 คูระบายน้ําขนาด

มาตรฐาน 1 สาย
1,000,000

1,000,000

1,000,000 คูระบายน้ําขนาด

มาตรฐาน 1 สาย

1,500,000

1,500,000

1,500,000 คลองขนาดมาตรฐาน

1 สาย
895,120

895,120

895,120 คูระบายน้ําขนาด

มาตรฐาน 1 สาย

1,200,000

1,200,000

1,200,000 คูระบายน้ําขนาด

มาตรฐาน 1 สาย

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ปองกันและแกไขปญหา
น้ําทวมขัง

กองชาง

ปองกันและแกไขปญหา
น้ําทวมขัง

กองชาง

ปองกันและแกไขปญหา
น้ําทวมขัง

กองชาง

ปองกันและแกไขปญหา
น้ําทวมขัง

กองชาง

ปองกันและแกไขปญหา
น้ําทวมขัง

กองชาง

ปองกันและแกไขปญหา
น้ําทวมขัง

กองชาง

ปองกันและแกไขปญหา
น้ําทวมขัง

กองชาง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

89 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา เพื่อปองกันและแกไข
สายหนาโรงเรียนบานเปล - ปญหาน้ําทวมขัง
ศาลาเอนกประสงค หมูที่ 3
บานเปล

ขนาดกวาง 0.80 เมตร
ลึก 0.80 เมตร ยาว 398
เมตร

2,130,000

90 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา เพื่อปองกันและแกไข
สายสามแยกกูโบร - บานนาวี ปญหาน้ําทวมขัง
หมูที่ 3บานเปล

ขนาดกวาง 0.80 เมตร
ลึก 0.80 เมตร ยาว 400
เมตร

1,320,000

91 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา เพื่อปองกันและแกไข
พรอมวางทอบานยะยา หมูที่ ปญหาน้ําทวมขัง
3 บานเปล

ขนาดกวาง 0.80 เมตร
ยาว 300 เมตร

104,000

92 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา เพื่อปองกันและแกไข
ซอยอูเซ็งอุทิศ หมูที่ 3 บาน ปญหาน้ําทวมขัง
เปล

ขนาดกวาง 0.80 เมตร
ยาว 500 เมตร

990,000

93 โครงการกอสรางทอหลอด เพื่อปองกันและแกไข
เหลี่ยมจาเราะแลเกาะ - บาน ปญหาน้ําทวมขัง
พิกุลทอง หมูที่ 6 บานพิกุล
ทอง

ขนาดกวาง 2 - 2.10 X
2.10 เมตร ยาว 2.10
เมตร

462,000

94 โครงการขุดลอกคูระบายน้ํา
บานแบเซ็ง หมูที่ 6 บานจา
เราะแลเกาะ

เพื่อปองกันและแกไข
ปญหาน้ําทวมขัง

ขนาดกวาง 0.80 เมตร
ยาว 500 เมตร ลึก 0.80
เมตร

11,000

95 กอสรางสะพาน คลอง
ชลประทาน หนาบานเปล
ซอยหนาโรงเรียน หมูที่ 3

เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการสัญจรไปมาของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว
6 เมตร

800,000

96 กอสรางสะพาน คสล.ในเขต
ตําบลกะลุวอเหนือ

เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการสัญจรไปมาของ
ประชาชน

กอสรางสะพานจํานวน 1
แหง

2,000,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
2,130,000

2,130,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)

2,130,000 คูระบายน้ําขนาด

มาตรฐาน 1 สาย

1,320,000

1,320,000

1,320,000 คูระบายน้ําขนาด

มาตรฐาน 1 สาย
104,000

104,000

104,000 คูระบายน้ําขนาด

มาตรฐาน 1 สาย
990,000

990,000

990,000 คูระบายน้ําขนาด

มาตรฐาน 1 สาย
462,000

462,000

462,000 คลองขนาดมาตรฐาน

1 สาย

11,000

11,000

11,000 คลองขนาดมาตรฐาน

1 สาย
800,000

800,000

800,000 สะพานขนาด

มาตรฐาน 1 แหง
2,000,000

2,000,000

2,000,000 กอสรางสะพาน

จํานวน 1 แหง

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ปองกันและแกไขปญหา
น้ําทวมขัง

กองชาง

ปองกันและแกไขปญหา
น้ําทวมขัง

กองชาง

ปองกันและแกไขปญหา
น้ําทวมขัง

กองชาง

ปองกันและแกไขปญหา
น้ําทวมขัง

กองชาง

ปองกันและแกไขปญหา
น้ําทวมขัง

กองชาง

ปองกันและแกไขปญหา
น้ําทวมขัง

กองชาง

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสัญจรไปมา

กองชาง

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสัญจรไปมา

กองชาง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

97 โครงการปรับปรุงซอมแซม เพื่อจะไดมีถนสัญจรไปมา ปรับปรุงซอมแซมถนน
ถนนภายในตําบลกะลุวอเหนือ ไดสะดวกมากยิ่งขึ้น
ภายในหมูบาน

2561
(บาท)
400,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
400,000

400,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

400,000 ปรับปรุงซอมแซม

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

ประชาชนสามารถมีน้ําใช
เพื่อการบริโภคอุปโภค
อยางเพียงพอ

กองชาง

ประชาชนสามารถมีน้ําใช
ซอมแซมระบบประปา เพื่อการบริโภคอุปโภค
จํานวน 1 โครงการ อยางเพียงพอ

กองชาง

ถนนภายในหมูบาน
จํานวน 1 แหง

เพื่อใหประชาชนมีน้ําเพื่อ ขยายเขตทอประปา หมู
การอุปโภคบริโภคอยาง ที่ 1- 13
เพียงพอ

1,000,000

99 โครงการปรับปรุงและ
เพื่อใหประชาชนมีน้ําเพื่อ ปรับปรุงและซอมแซม
ซอมแซมระบบประปาภายใน การอุปโภคบริโภคอยาง ระบบประปา จํานวน 1
ตําบลกะลุวอเหนือ
เพียงพอ
โครงการ

800,000

800,000

800,000

800,000 ปรับปรุงและ

100 โครงการขุดบอน้ําบาดาล
ภายในตําบลกะลุวอเหนือ

เพื่อใหประชาชนมีน้ําเพื่อ ขุดบอน้ําบาดาล จํานวน
การอุปโภคบริโภคอยาง 1 โครงการ
เพียงพอ

500,000

500,000

500,000

500,000 ขุดบอน้ําบาดาล

101 โครงการขุดบอน้ําบาดาล
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อใหประชาชนมีน้ําเพื่อ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
การอุปโภคบริโภคอยาง เขาตันหยง สิรินธร และ
เพียงพอ
บามะนาว

200,000

102 โครงการปรับปรุงและ
ซอมแซมระบบประปาขนาด
ใหญ หมูที่ 10 บานคีรี

เพื่อใหประชาชนมีน้ําเพื่อ ปรับปรุงและซอมแซม
การอุปโภคบริโภคอยาง ระบบประปา จํานวน 1
เพียงพอ
โครงการ

800,000

800,000

800,000

103 โครงการกอสรางประปา
เพื่อใหประชาชนมีน้ําเพื่อ ปรับปรุงและซอมแซม
หมูบาน หมูที่ 13 บานสะปอม การอุปโภคบริโภคอยาง ระบบประปา จํานวน 1
เพียงพอ
โครงการ

3,000,000

3,000,000

3,000,000

800,000

800,000

800,000

98 โครงการขยายเขตประปา
หมูบานภายในตําบลกะลุวอ
เหนือ

104 โครงการปขยายเขตประปา
หมูบานขนาดใหญ หมูที่ 6
บานจาเราะแลเกาะ

เพื่อใหประชาชนมีน้ําเพื่อ ขยายเขตระบบประปา
การอุปโภคบริโภคอยาง จํานวน 1 โครงการ
เพียงพอ

1,000,000

1,000,000

1,000,000 ขยายเขตประปา

จํานวน 1 โครงการ

ประชาชนสามารถมีน้ําใช
เพื่อการบริโภคอุปโภค
อยางเพียงพอ

กองชาง

ประชาชนสามารถมีน้ําใช
เพื่อการบริโภคอุปโภค
อยางเพียงพอ

กองชาง

800,000 ปรับปรุงและ

ประชาชนสามารถมีน้ําใช
ซอมแซมระบบประปา เพื่อการบริโภคอุปโภค
จํานวน 1 โครงการ อยางเพียงพอ

กองชาง

3,000,000 ปรับปรุงและ

กองชาง

จํานวน 1 โครงการ
200,000

200,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

200,000 ขุดบอน้ําบาดาล

จํานวน 1 โครงการ

ประชาชนสามารถมีน้ําใช
ซอมแซมระบบประปา เพื่อการบริโภคอุปโภค
จํานวน 1 โครงการ อยางเพียงพอ

800,000 ขยายเขตระบบ

ประปา จํานวน 1
โครงการ

ประชาชนสามารถมีน้ําใช
เพื่อการบริโภคอุปโภค
อยางเพียงพอ

กองชาง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

105 โครงการซอมแซมระบบ
เพื่อใหประชาชนมีน้ําเพื่อ ซอมแซมระบบประปา
ประปาพรอมขยายทอประปา การอุปโภคบริโภคอยาง พรอมขยายทอประปา
หมูที่ 3 บานเปล
เพียงพอ
จํานวน 1 โครงการ

600,000

600,000

600,000

600,000 ซอมแซมระบบ

ประชาชนสามารถมีน้ําใช
ประปาพรอมขยาย เพื่อการบริโภคอุปโภค
ทอประปา จํานวน 1 อยางเพียงพอ
โครงการ

กองชาง

106 โครงการซอมแซมระบบ
ประปา หมูที่ 5 บานใหม

เพื่อใหประชาชนมีน้ําเพื่อ ซอมแซมระบบประปา
การอุปโภคบริโภคอยาง จํานวน 1 โครงการ
เพียงพอ

600,000

600,000

600,000

600,000 ซอมแซมระบบประปา ประชาชนสามารถมีน้ําใช

กองชาง

107 โครงการปจัดทําผังเมือง
ตําบลกะลุวอเหนือ

เพื่อใหองคกรปกครอง
จัดทําผังเมืองตําบล
สวนทองถิ่นมีผังเมืองรวม จํานวน 1 โครงการ
ที่ดําเนินการโดย ทต.
รวมกับประชาชน

800,000

จํานวน 1 โครงการ
800,000

800,000 จัดทําผังเมืองตําบล

จํานวน 1 โครงการ

108 โครงการขยายเขตไฟฟาและ เพื่อใหมีไฟฟาใชและแสง
ติดตั้งไฟฟาสาธารณะภายใน สวางเพียงพอ
เขตตําบลกะลุวอเหนือหมูที่
1-13

ขยายเขตไฟฟาและ
ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ
หมูที่ 1 -13

1,000,000

109 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม เพื่อใหมีไฟฟาใชและแสง
ไฟฟาและอุปกรณ หมูที่ 1-13 สวางเพียงพอ

ปรับปรุง/ซอมแซม
ไฟฟาและอุปกรณ หมูที่
1-13

200,000

110 โครงการขยายเขตไฟฟาแรง
ต่ําพรอมสายดับ หมูที่ 1
บานบางมะนาว

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
พรอมสายดับ หมูที่ 1
บานบางมะนาว

800,000

เพื่อใหมีไฟฟาใชและแสง
สวางเพียงพอ

800,000

1,000,000

1,000,000

เพื่อการบริโภคอุปโภค
อยางเพียงพอ
มีผังเมืองรวมที่ประชาชน
มีสวนรวมในการกําหนด
อยางแทจริง

1,000,000 ประชาชนไดมีไฟฟาใช ประชาชน มีไฟฟาใช

กองชาง

กองชาง

ไดไฟฟาแสงสวางใน อยางทั่วถึงและสามารถ
ยามค่ําคืน
รองรับการขยายตัวของ
ครัวเรือน
200,000

200,000

200,000 ประชาชนไดมีไฟฟาใช ประชาชน มีไฟฟาใช

กองชาง

ไดไฟฟาแสงสวางใน อยางทั่วถึงและสามารถ
ยามค่ําคืน
รองรับการขยายตัวของ
ครัวเรือน
800,000

800,000

800,000 ประชาชนไดมีไฟฟาใช ประชาชน มีไฟฟาใช

ไดไฟฟาแสงสวางใน อยางทั่วถึงและสามารถ
ยามค่ําคืน
รองรับการขยายตัวของ
ครัวเรือน

กองชาง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

เพื่อใหมีไฟฟาใชและแสง
สวางเพียงพอ

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
พรอมสายดับ หมูที่ 2
บานคาย

1,900,000

112 โครงการขยายเขตไฟฟาแรง เพื่อใหมีไฟฟาใชและแสง
ต่ําพรอมสายดับ หมูที่ 3 บาน สวางเพียงพอ
เปล

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
พรอมสายดับ หมูที่ 3
บานเปล

500,000

113 โครงการขยายเขตไฟฟาแรง เพื่อใหมีไฟฟาใชและแสง
ต่ําพรอมสายดับ หมูที่ 4 บาน สวางเพียงพอ
เขาตันหยง

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
พรอมสายดับ หมูที่ 4
บานเขาตันหยง

200,000

114 โครงการขยายเขตไฟฟาแรง เพื่อใหมีไฟฟาใชและแสง
ต่ําพรอมสายดับ หมูที่ 5 บาน สวางเพียงพอ
ใหม

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
พรอมสายดับ หมูที่ 5
บานใหม

200,000

115 โครงการขยายเขตไฟฟาแรง
ต่ําพรอมสายดับ หมูที่ 6
บานพิกุลทอง

เพื่อใหมีไฟฟาใชและแสง
สวางเพียงพอ

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
พรอมสายดับ หมูที่ 6
บานพิกุลทอง

2,000,000

116 โครงการขยายเขตไฟฟาแรง เพื่อใหมีไฟฟาใชและแสง
ต่ําพรอมสายดับ หมูที่ 7 บาน สวางเพียงพอ
ปูลากาปะ

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
พรอมสายดับ หมูที่ 7
บานปูลากาปะ

200,000

111 โครงการขยายเขตไฟฟาแรง
ต่ําพรอมสายดับ หมูที่ 2
บานคาย

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,900,000

1,900,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

1,900,000 ประชาชนไดมีไฟฟาใช ประชาชน มีไฟฟาใช

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองชาง

ไดไฟฟาแสงสวางใน อยางทั่วถึงและสามารถ
ยามค่ําคืน
รองรับการขยายตัวของ
ครัวเรือน
500,000

500,000

500,000 ประชาชนไดมีไฟฟาใช ประชาชน มีไฟฟาใช

กองชาง

ไดไฟฟาแสงสวางใน อยางทั่วถึงและสามารถ
ยามค่ําคืน
รองรับการขยายตัวของ
ครัวเรือน
200,000

200,000

200,000 ประชาชนไดมีไฟฟาใช ประชาชน มีไฟฟาใช

กองชาง

ไดไฟฟาแสงสวางใน อยางทั่วถึงและสามารถ
ยามค่ําคืน
รองรับการขยายตัวของ
ครัวเรือน
200,000

200,000

200,000 ประชาชนไดมีไฟฟาใช ประชาชน มีไฟฟาใช

กองชาง

ไดไฟฟาแสงสวางใน อยางทั่วถึงและสามารถ
ยามค่ําคืน
รองรับการขยายตัวของ
ครัวเรือน
2,000,000

2,000,000

2,000,000 ประชาชนไดมีไฟฟาใช ประชาชน มีไฟฟาใช

กองชาง

ไดไฟฟาแสงสวางใน อยางทั่วถึงและสามารถ
ยามค่ําคืน
รองรับการขยายตัวของ
ครัวเรือน
200,000

200,000

200,000 ประชาชนไดมีไฟฟาใช ประชาชน มีไฟฟาใช

ไดไฟฟาแสงสวางใน อยางทั่วถึงและสามารถ
ยามค่ําคืน
รองรับการขยายตัวของ
ครัวเรือน

กองชาง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

117 โครงการขยายเขตไฟฟาแรง เพื่อใหมีไฟฟาใชและแสง
ต่ําพรอมสายดับ หมูที่ 8 บาน สวางเพียงพอ
โคกสยา

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
พรอมสายดับ หมูที่ 8
บานโคกสยา

1,300,000

118 โครงการขยายเขตไฟฟาแรง เพื่อใหมีไฟฟาใชและแสง
ต่ําพรอมสายดับ หมูที่ 9 บาน สวางเพียงพอ
โพธิ์ทอง

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
พรอมสายดับ หมูที่ 9
บานโพธิ์ทอง

500,000

119 โครงการขยายเขตไฟฟาแรง
ต่ําพรอมสายดับ หมูที่ 10
บานคีรี

เพื่อใหมีไฟฟาใชและแสง
สวางเพียงพอ

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
พรอมสายดับ หมูที่ 10
บานคีรี

100,000

120 โครงการขยายเขตไฟฟาแรง
ต่ําพรอมสายดับ หมูที่ 11
บานตือลาฆอปาลัส

เพื่อใหมีไฟฟาใชและแสง
สวางเพียงพอ

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
พรอมสายดับ หมูที่ 11
บานตือลาฆอปาลัส

500,000

121 โครงการขยายเขตไฟฟาแรง
ต่ําพรอมสายดับ หมูที่ 12
บานบูกิตอาวมะนาว

เพื่อใหมีไฟฟาใชและแสง
สวางเพียงพอ

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
พรอมสายดับ หมูที่ 12
บานบูกิตอาวมะนาว

500,000

122 โครงการขยายเขตไฟฟาแรง
ต่ําพรอมสายดับ หมูที่ 13
บานสะปอม

เพื่อใหมีไฟฟาใชและแสง
สวางเพียงพอ

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
พรอมสายดับ หมูที่ 13
บานสะปอม

500,000

รวม

122 โครงการ

-

-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,300,000

1,300,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

1,300,000 ประชาชนไดมีไฟฟาใช ประชาชน มีไฟฟาใช

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองชาง

ไดไฟฟาแสงสวางใน อยางทั่วถึงและสามารถ
ยามค่ําคืน
รองรับการขยายตัวของ
ครัวเรือน
500,000

500,000

500,000 ประชาชนไดมีไฟฟาใช ประชาชน มีไฟฟาใช

กองชาง

ไดไฟฟาแสงสวางใน อยางทั่วถึงและสามารถ
ยามค่ําคืน
รองรับการขยายตัวของ
ครัวเรือน
100,000

100,000

100,000 ประชาชนไดมีไฟฟาใช ประชาชน มีไฟฟาใช

กองชาง

ไดไฟฟาแสงสวางใน อยางทั่วถึงและสามารถ
ยามค่ําคืน
รองรับการขยายตัวของ
ครัวเรือน
500,000

500,000

500,000 ประชาชนไดมีไฟฟาใช ประชาชน มีไฟฟาใช

กองชาง

ไดไฟฟาแสงสวางใน อยางทั่วถึงและสามารถ
ยามค่ําคืน
รองรับการขยายตัวของ
ครัวเรือน
500,000

500,000

500,000 ประชาชนไดมีไฟฟาใช ประชาชน มีไฟฟาใช

กองชาง

ไดไฟฟาแสงสวางใน อยางทั่วถึงและสามารถ
ยามค่ําคืน
รองรับการขยายตัวของ
ครัวเรือน
500,000

500,000

500,000 ประชาชนไดมีไฟฟาใช ประชาชน มีไฟฟาใช

กองชาง

ไดไฟฟาแสงสวางใน อยางทั่วถึงและสามารถ
ยามค่ําคืน
รองรับการขยายตัวของ
ครัวเรือน
257,475,120

257,475,120

257,475,120

257,475,120

-

-

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
เทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ
ก ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการกระจายรายไดอยางทั่วถึง
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร ดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

1 อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาค
จังหวัดนราธิวาส

เพื่อขยายเขตระบบไฟฟา อุดหนุนไฟฟาสวน
ในตําบลกะลุวอเหนือ
ภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส

500,000

2 อุดหนุนการประปาสวน
ภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส

เพื่อขยายเขตระบบประปา อุดหนุนการประปาสวน
ในตําบลกะลุวอเหนือ
ภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส

500,000

รวม

2 โครงการ

-

-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
500,000

500,000

2564
(บาท)

แบบ ผ. 02

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

500,000 ประชาชนไดมีไฟฟาใช ประชาชน มีไฟฟาใช

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองชาง

ไดไฟฟาแสงสวางใน อยางทั่วถึงและสามารถ
ยามค่ําคืน
รองรับการขยายตัวของ
ครัวเรือน
500,000

500,000

500,000 ขยายเขตระบบ

ประปาในตําบลกะลุ
วอเหนือ
1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

-

ประชาชนสามารถมีน้ําใช
เพื่อการบริโภคอุปโภค
อยางเพียงพอ
-

กองชาง

-

ยุทธศาสตรจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตามแนว ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและสนับสนุการสรางานสรางอาชีพแบยั่งยืนใหกับประชาชนในทองถิ่น
2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

1 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนแมบาน เพื่อสงเสริมใหกลุมเกษตร กลุมเกษตร
เกษตรกรบานเปล
มีความรูสามารถสราง
อาชีพใหแกตนเอง

30,000

30,000

30,000

30,000 กลุมเกษตร

กลุมเกษตรกรมีความรู สํานักปลัดเทศบาล
สามารถสรางอาชีพและมี
รายไดลดภาวการณวางงาน

2 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนขาว
เกรียบปลาบานใหม

เพื่อสงเสริมใหกลุมขาว กลุมขาวเกรียบปลาบาน
เกรียบปลาบานใหมมี
ใหม
ความรูสามารถสรางอาชีพ
ใหแกตนเอง

30,000

30,000

30,000

30,000 กลุมขาวเกรียบปลา

กลุมขาวเกรียบปลามี
สํานักปลัดเทศบาล
ความรูสามารถสรางอาชีพ
และมีรายไดลดภาวการณ
วางงาน

3 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุม
สุราพื้นบานพิกุลทอง

เพื่อสงเสริมใหกลุมสุรา กลุมสุราพื้นบานพิกุลทอง
พื้นมีความรูสามารถสราง
อาชีพใหแกตนเอง

30,000

4 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนขาว
เกรียบปลาอัลฟาลัส

เพื่อสงเสริมใหกลุมขาว กลุมขาวเกรียบ
เกรียบปลาอัลฟาลัสมี
ปลาอัลฟาลัส
ความรูสามารถสรางอาชีพ
ใหแกตนเอง

30,000

5 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนแมบาน เพื่อสงเสริมใหกลุมเกษตร กลุมเกษตร
เกษตรกรบานเขาตันหยง
มีความรูสามารถสราง
อาชีพใหแกตนเอง

บานใหม

30,000

30,000

30,000 กลุมสุราพื้นบานพิกุล

ทอง
30,000

30,000

30,000 กลุมขาวเกรียบ

ปลาอัลฟาลัส

30,000

30,000

30,000

30,000 กลุมเกษตร

กลุมสุราพื้นมีความรู
สํานักปลัดเทศบาล
สามารถสรางอาชีพและมี
รายไดลดภาวการณวางงาน
กลุมขาวเกรียบปลามี
สํานักปลัดเทศบาล
ความรูสามารถสรางอาชีพ
และมีรายไดลดภาวการณ
วางงาน
กลุมเกษตรกรมีความรู สํานักปลัดเทศบาล
สามารถสรางอาชีพและมี
รายไดลดภาวการณวางงาน

ที่

โครงการ/กิจกรรม

6 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนอาว
มะนาวบาติก

รวม

6 โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อสงเสริมใหกลุมอาว กลุมอาวมะนาวบาติก
มะนาวบาติกมีความรู
สามารถสรางอาชีพใหแก
ตนเอง
-

-

2561
(บาท)
30,000

2562
(บาท)

2563
(บาท)

30,000

30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

30,000 กลุมอาวมะนาวบาติก กลุมอาวมะนาวบาติกมี

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล

ความรูสามารถสรางอาชีพ
และมีรายไดลดภาวการณ
วางงาน
180,000

180,000

180,000

180,000

-

-

-

ก ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 พัฒนาและเสริมสรางบานเมืองใหนาอยูบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 อุดหนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุข(อสม.) ตาม
โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานในเขต
เทศบาล
รวม

1 โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อสงเสริมและสนับสนุน อสม. จํานวน 13
งานสาธารณสุขภายใน
หมูบาน
ตําบล

-

-

2561
(บาท)
195,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
195,000

195,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)

195,000 อสม. จํานวน 13

หมูบาน

195,000

195,000

195,000

195,000

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาน/ชุมชนมีสุขภาพ
ที่ดีเสริมดานการทํา
กิจกรรมรวมกัน

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

-

-

ก ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 พัฒนาและเสริมสรางบานเมืองใหนาอยูบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 6 ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
6. ยุทธศาสตร ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 อุดหนุนงบประมาณใหที่ทํา
การปกครองอําเภอเมือง
นราธิวาส

วัตถุประสงค

เพื่อเปนคาใชจายตา
การจัดงานของดีเมือง
ประจําปโครงการ
นราฯ จํานวน 1 ครั้งป
ประเพณีของดีเมืองนราฯ
และแขงขันเรือกอและเรือ
ยาวชิงถวยพระราชทาน
หนาพระที่นั่ง

2 อุดหนุนงบประมาณให
เพื่อจายเปนคาใชจายใน
สํานักงานสงเสริมการปกครอง การจัดทําเรือบุผชาติ
ทองถิ่นจังหวัดนราธิวาส
รวม 2 โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-

การจัดงานของดีเมือง
นราฯ จํานวน 1 ครั้งป

-

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

30,000

30,000

30,000

30,000 การจัดงานของดี

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

2,500

2,500

2,500

2,500 การจัดงานของดี

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

32,500

32,500

32,500

ประเพณีที่ดีของทองถิ่น
เมืองนราฯ จํานวน 1 ไดรับการสนับสนุนและ
ครั้งป
รักษาใหคงอยูสืบไป

ประเพณีที่ดีของทองถิ่น
เมืองนราฯ จํานวน 1 ไดรับการสนับสนุนและ
ครั้งป
รักษาใหคงอยูสืบไป

32,500

-

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
เทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ
ก ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการกระจายรายไดอยางทั่วถึง
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร ดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

1 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อจะไดมีถนนสัญจรไป
ลาดยางแบบแอลฟลสติกสาย มาไดสะดวกยิ่งขึ้น
บานคาย หมูที่ 2

ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว
2,210 เมตร

7,910,000

2 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อจะไดมีถนนสัญจรไป
ลาดยางแบบแอลฟลสติกสาย มาไดสะดวกยิ่งขึ้น
บานโคกสยา - บานใหม หมูที่
5

ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว
2,607 เมตร

7,370,000

3 โครงการขุดลอกคลองดพื่
เพื่อปองกันและแกไข
อการเกษตรและแกปญหาภัย ปญหาน้ําทวมขัง
แลงสายบานเจะดาโอะ - บาน
รูดิง อาแว หมูที่ 8 บาน
โคกสยา

ขนาดกวาง 5 เมตร ลึก
เฉลี่ย 2 เมตร ระยะทาง
2,500 เมตร

2,000,000

รวม

3 โครงการ

-

-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
7,910,000

7,910,000

แบบ ผ. 03

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)

7,910,000 ถนนขนาดมาตรฐาน

1 เสน
7,370,000

7,370,000

7,370,000 ถนนขนาดมาตรฐาน

1 เสน

2,000,000

2,000,000

2,000,000 คลองขนาดมาตรฐาน

1 สาย

17,280,000 17,280,000 17,280,000 17,280,000

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น

มีถนนที่ใชสัญจรไปมาได
สะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น

ปองกันและแกไขปญหา
น้ําทวมขัง

กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น

-

-

ก ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 พัฒนาและเสริมสรางบานเมืองใหนาอยูบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

1 โครงการติดตั้งกลองงวจรปด เพื่อใหประชาชนเกิด
(CCTV) หมูที่ 6 บานพิกุลทอง ความมั่นใจในมาตรการ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
รวม 1 โครงการ

-

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนในพื้นที่

-

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

990,000

990,000

990,000

990,000

990,000

990,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

990,000 ประชาชนในพื้นที่

990,000

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
ใหประชาชนเกิดความ
มั่นใจในมาตรการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
-

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ. 08

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

2,600

2,600

2,600

2,600 สํานักปลัดเทศบาล

เพื่อใหสํานักปลัดเทศบาลฯ -จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ
มีวัสดุ ครุภัณฑเพียงพอ แยกสวนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
ในการปฏิบัติงาน
(มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 24,000
บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

30,000

30,000

30,000

30,000 สํานักปลัดเทศบาล

ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใหสํานักปลัดเทศบาลฯ -จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ
มีวัสดุ ครุภัณฑเพียงพอ แยกสวนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
ในการปฏิบัติงาน
(มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 15,000
บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

24,000

24,000

24,000

24,000 สํานักปลัดเทศบาล

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใหสํานักปลัดเทศบาลฯ -จัดซื้อโตะพับขาเอนกประสงค
มีวัสดุ ครุภัณฑเพียงพอ จํานวน 20 ตัว
ในการปฏิบัติงาน

50,000

50,000

50,000

50,000 สํานักปลัดเทศบาล

5 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใหสํานักปลัดเทศบาลฯ -จัดซื้อพัดลมไอเย็น จํานวน 2
มีวัสดุ ครุภัณฑเพียงพอ เครือ่ ง
ในการปฏิบัติงาน

40,000

40,000

40,000

40,000 สํานักปลัดเทศบาล

6 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใหสํานักปลัดเทศบาลฯ -จัดซื้อโตะสํานักงาน ไมนอยกวา
มีวัสดุ ครุภัณฑเพียงพอ 2 ลิน้ ชัก จํานวน 2 ตัว
ในการปฏิบัติงาน

7,000

7,000

7,000

7,000 สํานักปลัดเทศบาล

7 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใหสํานักปลัดเทศบาลฯ -จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 3
มีวัสดุ ครุภัณฑเพียงพอ ตัว
ในการปฏิบัติงาน

7,500

7,500

7,500

7,500 สํานักปลัดเทศบาล

1 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใหสํานักปลัดเทศบาลฯ -จัดซื้อเกาอี้ ไมนอยกวา 4 ที่นั่ง
มีวัสดุ ครุภัณฑเพียงพอ จํานวน 1 ชุด
ในการปฏิบัติงาน

2 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

3 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

4 บริหารงานทั่วไป

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

8 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใหสํานักปลัดเทศบาลฯ -จัดซื้อตูรางเลื่อน ขนาดไมนอย
มีวัสดุ ครุภัณฑเพียงพอ กวา 3 x 1 เมตร จํานวน 1 ชุด
ในการปฏิบัติงาน

79,000

79,000

79,000

79,000 สํานักปลัดเทศบาล

9 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใหสํานักปลัดเทศบาลฯ -จัดซื้อพัดลมไอน้ํา จํานวน 3
มีวัสดุ ครุภัณฑเพียงพอ เครือ่ ง
ในการปฏิบัติงาน

75,000

75,000

75,000

75,000 สํานักปลัดเทศบาล

10 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใหสํานักปลัดเทศบาลฯ -จัดซื้อซุมตั้งพื้นเทิดพระเกียรติ
มีวัสดุ ครุภัณฑเพียงพอ จํานวน 1 ซุม
ในการปฏิบัติงาน

320,000

320,000

320,000

320,000 สํานักปลัดเทศบาล

11 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใหสํานักปลัดเทศบาลฯ -จัดซื้อซุมตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติ
มีวัสดุ ครุภัณฑเพียงพอ จํานวน 1 ซุม
ในการปฏิบัติงาน

990,000

990,000

990,000

990,000 สํานักปลัดเทศบาล

12 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใหสํานักปลัดเทศบาลฯ -จัดซื้อพัดลมไอเย็น จํานวน 2
มีวัสดุ ครุภัณฑเพียงพอ เครือ่ ง
ในการปฏิบัติงาน

40,000

40,000

40,000

40,000 สํานักปลัดเทศบาล

13 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑงานบานงานครัว เพื่อใหสํานักปลัดเทศบาลฯ -จัดซื้อเครื่องกรองน้ํา จํานวน 1
มีวัสดุ ครุภัณฑเพียงพอ ชุด
ในการปฏิบัติงาน

8,000

8,000

8,000

8,000 สํานักปลัดเทศบาล

14 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑงานบานงานครัว เพื่อใหสํานักปลัดเทศบาลฯ -จัดซื้อเครื่องทํานําเย็น แบบตอ
มีวัสดุ ครุภัณฑเพียงพอ ทอขนาดไมนอยกวา 1 กอก
ในการปฏิบัติงาน
จํานวน 1 เครือ่ ง

14,000

14,000

14,000

14,000 สํานักปลัดเทศบาล

15 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

8,000

8,000

8,000

เพื่อใหกองคลัง มีวัสดุ
ครุภัณฑเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน

-จัดซื้อเกาอี้สํานักงานสําหรับนัก
บริหาร จํานวน 1 ตัว

8,000

กองคลัง

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

16 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใหกองคลัง มีวัสดุ
ครุภัณฑเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน

-จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 5
ตัว

12,500

12,500

12,500

12,500

กองคลัง

17 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใหกองคลัง มีวัสดุ
ครุภัณฑเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน

-จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 13,000
บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

23,000

23,000

23,000

23,000

กองคลัง

18 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใหกองคลัง มีวัสดุ
ครุภัณฑเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน

-จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 24,000
บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

30,000

30,000

30,000

30,000

กองคลัง

19 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เพื่อใหสํานักปลัดเทศบาลฯ -คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
มีวัสดุ ครุภัณฑเพียงพอ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาด
ในการปฏิบัติงาน
ไมนอยกวา 18.5 นิ้ว) จํานวน 1
เครื่อง

16,000

16,000

16,000

16,000 สํานักปลัดเทศบาล

20 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เพื่อใหสํานักปลัดเทศบาลฯ -จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก
มีวัสดุ ครุภัณฑเพียงพอ (Inkjet Printer) จํานวน 1 เครื่อง
ในการปฏิบัติงาน

4,300

4,300

4,300

4,300 สํานักปลัดเทศบาล

21 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เพื่อใหสํานักปลัดเทศบาลฯ -จัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ
มีวัสดุ ครุภัณฑเพียงพอ
(L2 Switch) ขนาด 16 ชอง
ในการปฏิบัติงาน
จํานวน 1 เครื่อง

2,300

2,300

2,300

2,300 สํานักปลัดเทศบาล

22 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เพื่อใหสํานักปลัดเทศบาลฯ -จัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ
มีวัสดุ ครุภัณฑเพียงพอ ไรสาย (Access Point) แบบที่ 1
ในการปฏิบัติงาน
จํานวน 1 เครื่อง

5,800

5,800

5,800

5,800 สํานักปลัดเทศบาล

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

23 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เพื่อใหกองคลัง มีวัสดุ
ครุภัณฑเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน

-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
งานสํานักงาน (จอขนาดไมนอย
กวา 18.5 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง

16,000

16,000

16,000

16,000

กองคลัง

24 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เพื่อใหกองคลัง มีวัสดุ
ครุภัณฑเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน

-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1
เครื่อง

16,000

16,000

16,000

16,000

กองคลัง

25 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เพื่อใหกองคลัง มีวัสดุ
ครุภัณฑเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน

-จัดซื้อเครื่องสํารองไฟขนาด 800
VA จํานวน 1 เครื่อง

3,200

3,200

3,200

3,200

กองคลัง

26 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑงานบานงานครัว เพื่อใหสํานักปลัดเทศบาลฯ -จัดซื้อผามานแบบจีบ 3 ชั้น หอง
มีวัสดุ ครุภัณฑเพียงพอ ประชุมธรรมภิบาล พรอมติดตั้ง
ในการปฏิบัติงาน
จํานวน 1 ชุด

130,000

130,000

130,000

130,000 สํานักปลัดเทศบาล

27 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร

เพื่อใหสํานักปลัดเทศบาลฯ -จัดซื้อกลองถายภาพนิ่ง ระบบ
มีวัสดุ ครุภัณฑเพียงพอ ดิจิตอล ความละเอียดไมนอยกวา
ในการปฏิบัติงาน
24 พิกเซล จํานวน 1 ตัว

29,100

29,100

29,100

29,100 สํานักปลัดเทศบาล

28 รักษาความสงบภายใน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑงานสํานักงาน

เพื่อใหงานปองกันและ
- จัดซื้อถังน้ําพลาสติก ขนาด
บรรเทาสาธารณภัย มีวัสดุ ความจุ 2,000 ลิตร จํานวน 5 ใบ
ครุภัณฑเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน

35,000

35,000

35,000

35,000 สํานักปลัดเทศบาล

29 รักษาความสงบภายใน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑงานสํานักงาน

เพื่อใหงานปองกันและ
- จัดซื้อขาตั้งเหล็กสําหรับรองรับ
บรรเทาสาธารณภัย มีวัสดุ ถังน้ํา ขนาดไมนอยกวา 1.5 X 1.5
ครุภัณฑเพียงพอในการ X 0.5 เมตร จํานวน 5 ชุด
ปฏิบัติงาน

32,500

32,500

32,500

32,500 สํานักปลัดเทศบาล

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

30 รักษาความสงบภายใน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑงานสํานักงาน

เพื่อใหงานปองกันและ
- จัดซื้อตูเสื้อผาบานเปดมีคั่นกลาง
บรรเทาสาธารณภัย มีวัสดุ (เหล็ก) ขนาดไมนอยกวา 91.5 x
ครุภัณฑเพียงพอในการ 3.5 X 183 เซนติเมตรจํานวน 1 ตู
ปฏิบัติงาน

14,000

14,000

14,000

14,000 สํานักปลัดเทศบาล

31 รักษาความสงบภายใน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑการเกษตร

เพื่อใหงานปองกันและ
- จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา เครื่องยนต
บรรเทาสาธารณภัย มีวัสดุ เบนซิน ขนาด 7 แรงมา จํานวน 1
ครุภัณฑเพียงพอในการ เครื่อง
ปฏิบัติงาน

25,000

25,000

25,000

25,000 สํานักปลัดเทศบาล

32 รักษาความสงบภายใน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เพื่อใหงานปองกันและ
- จัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด
บรรเทาสาธารณภัย มีวัสดุ 100 กิโลวัตต จํานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน

670,000

670,000

670,000

670,000 สํานักปลัดเทศบาล

33 รักษาความสงบภายใน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง เพื่อใหงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย มีวัสดุ
ครุภัณฑเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน

4,000

4,000

4,000

4,000 สํานักปลัดเทศบาล

34 รักษาความสงบภายใน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง เพื่อใหงานปองกันและ
- จัดซื้อสายดับเพลิงชนิดยาง 3
บรรเทาสาธารณภัย มีวัสดุ ชั้นขนาดไมนอยกวา 2.5 นิ้ว ยาว
ครุภัณฑเพียงพอในการ 30 เมตร จํานวน 3 เสน
ปฏิบัติงาน

45,000

45,000

45,000

45,000 สํานักปลัดเทศบาล

35 รักษาความสงบภายใน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง เพื่อใหงานปองกันและ
- จัดซื้อสายดับเพลิงชนิดยาง 3
บรรเทาสาธารณภัย มีวัสดุ ชั้นขนาดไมนอยกวา 1.5 นิ้ว ยาว
ครุภัณฑเพียงพอในการ 20 เมตร จํานวน 3 เสน
ปฏิบัติงาน

39,000

39,000

39,000

39,000 สํานักปลัดเทศบาล

- จัดซื้อขอตอทอประปาดับเพลิง
ชนิดสวม (ขอลดหูกระตาย ขนาด
ไมนอยกวา 4 X 2.5 นิ้ว จํานวน 1
อัน

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

36 สรางความเขมแข็งชุมชน ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใหสํานักปลัดเทศบาลฯ -จัดซื้อตูเก็บแฟม จํานวน 2 ตู
มีวัสดุ ครุภัณฑเพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน

8,000

8,000

8,000

8,000 สํานักปลัดเทศบาล

37 รักษาความสงบภายใน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

เพื่อใหงานปองกันและ
- จัดซื้อเรือพลาสติก ขนาดไม
บรรเทาสาธารณภัย มีวัสดุ นอยกวา 127 X 375 X 78
ครุภัณฑเพียงพอในการ เซนติเมตร จํานวน 1 ลํา
ปฏิบัติงาน

35,000

35,000

35,000

35,000 สํานักปลัดเทศบาล

38 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

เพื่อใหสํานักปลัดเทศบาลฯ - จัดซื้อคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)
มีวัสดุ ครุภัณฑเพียงพอ ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบ
ในการปฏิบัติงาน
ไมต่ํากวา2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2
ลอแบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน

787,000

787,000

787,000

787,000 สํานักปลัดเทศบาล

39 การศึกษา

ครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก -จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
มีวัสดุ ครุภัณฑเพียงพอใน สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 3
การปฏิบัติงาน
เครื่อง

48,000

48,000

48,000

48,000

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

40 การศึกษา

ครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เพื่อใหกองการศึกษาฯ มี
วัสดุ ครุภัณฑเพียงพอใน
การปฏิบัติงาน

-จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร/ชนิด
LED ขาวดํา (18 หนา/นาที)
จํานวน 1 เครื่อง

7,900

7,900

7,900

7,900

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

41 การศึกษา

ครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เพื่อใหกองการศึกษาฯ มี
วัสดุ ครุภัณฑเพียงพอใน
การปฏิบัติงาน

-จัดซื้อเครื่องสํารองไฟขนาด 800
VA จํานวน 1 เครื่อง

3,200

3,200

3,200

3,200

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

42 การศึกษา

ครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เพื่อใหกองการศึกษาฯ มี
วัสดุ ครุภัณฑเพียงพอใน
การปฏิบัติงาน

-จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก
(INKJET Printer) จํานวน 1 เครื่อง

4,300

4,300

4,300

4,300

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

3,600

3,600

3,600

3,600

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก -จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED
มีวัสดุ ครุภัณฑเพียงพอใน TV) ระดับความละเอียดจอภาพ
การปฏิบัติงาน
1366 X 768 พิกเซล ขนาด 32
นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง

16,000

16,000

16,000

16,000

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก -คาจัดซื้อมัลติมีเดียโปรเจคเตอร
มีวัสดุ ครุภัณฑเพียงพอใน ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI
การปฏิบัติงาน
Lumensจํานวน 1 เครื่อง

24,000

24,000

24,000

24,000

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

3,600

3,600

3,600

3,600

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก -คาจัดซื้อตูเตี้ยโลง (ไม) จํานวน
มีวัสดุ ครุภัณฑเพียงพอใน 21 ตู
การปฏิบัติงาน

58,000

58,000

58,000

58,000

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก -คาจัดซื้อพัดลมเดาน จํานวน 5 ตัว
มีวัสดุ ครุภัณฑเพียงพอใน
การปฏิบัติงาน

27,500

27,500

27,500

27,500

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก -คาจัดซื้อตูล็อกเกอรไม ขนาดไม
มีวัสดุ ครุภัณฑเพียงพอใน นอยกวา 3 ชั้น จํานวน 55 ตัว
การปฏิบัติงาน

30,250

30,250

30,250

30,250

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

43 การศึกษา

ครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เพื่อใหกองการศึกษาฯ มี
วัสดุ ครุภัณฑเพียงพอใน
การปฏิบัติงาน

44 การศึกษา

ครุภัณฑ

ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร

45 การศึกษา

ครุภัณฑ

ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร

47 การศึกษา

ครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก -คาจัดซื้อเครื่องเลน DVD จํานวน
มีวัสดุ ครุภัณฑเพียงพอใน 3 เครือ่ ง
การปฏิบัติงาน

48 การศึกษา

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

49 การศึกษา

ครุภัณฑ

50 การศึกษา

ครุภัณฑ

-จัดซื้อชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร และเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุก จํานวน 2 ชุด

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

51 การศึกษา

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก -คาจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจกทรง
มีวัสดุ ครุภัณฑเพียงพอใน สูงไมนอยกวา 3 ฟุต จํานวน 3 ตู
การปฏิบัติงาน

14,700

14,700

14,700

14,700

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

52 การศึกษา

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก -คาจัดโตะพับอเนกประสงคขาสั้น
มีวัสดุ ครุภัณฑเพียงพอใน จํานวน 30 ตัว
การปฏิบัติงาน

66,000

66,000

66,000

66,000

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

53 การศึกษา

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก -คาจัดเกาอี้สําหรับเด็ก จํานวน
มีวัสดุ ครุภัณฑเพียงพอใน 150 ตัว
การปฏิบัติงาน

100,000

100,000

100,000

100,000

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

54 การศึกษา

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใหกองการศึกษาฯ มี
วัสดุ ครุภัณฑเพียงพอใน
การปฏิบัติงาน

-คาจัดเกาอี้สํานักงาน จํานวน 3 ตัว

6,900

6,900

6,900

6,900

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

55 การศึกษา

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใหกองการศึกษาฯ มี
วัสดุ ครุภัณฑเพียงพอใน
การปฏิบัติงาน

-คาจัดโตะทํางาน จํานวน 3 ตัว

18,300

18,300

18,300

18,300

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

56 การศึกษา

ครุภัณฑ

ครุภัณฑงานบานงานครัว เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก -คาจัดซื้อไสกรองน้ํา จํานวน 18
มีวัสดุ ครุภัณฑเพียงพอใน ตัว
การปฏิบัติงาน

50,000

50,000

50,000

50,000

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

57 การศึกษา

ครุภัณฑ

ครุภัณฑการศึกษา

เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก -คาจัดซื้อเครื่องเลนสนามชั้น
มีวัสดุ ครุภัณฑเพียงพอใน ผจญภัย พลาสติก (ชุดบานเด็ก 2
การปฏิบัติงาน
จํานวน 3 ชุด

15,500

15,500

15,500

15,500

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

58 การศึกษา

ครุภัณฑ

ครุภัณฑวิทยาศาสตร
หรือการแพทย

เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก -คาจัดซื้อเตียงพยาบาล จํานวน 3
มีวัสดุ ครุภัณฑเพียงพอใน เตียง
การปฏิบัติงาน

12,000

12,000

12,000

12,000

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

59 การศึกษา

ครุภัณฑ

ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

เพื่อสงเรือเขาแขงขันชิง
-คาจัดซื้อเรือกอและ จํานวน 1 ลํา
ถวยพระราชทานหนาพระ
ที่นั่ง

300,000

300,000

300,000

300,000

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

60 เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใหกองชาง มีวัสดุ
ครุภัณฑเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน

-คาจัดซื้อเครื่องถายเอกสาร
ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) ความเร็ว
40 แผนตอนาที จํานวน 1 เครื่อง

180,000

180,000

180,000

180,000

กองชาง

61 เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใหกองชาง มีวัสดุ
ครุภัณฑเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน

-คาจัดซื้อฉากกั้นหอง ขนาดไม
นอยกวา 60 X 1.20 เมตร จํานวน
10 แผน

30,000

30,000

30,000

30,000

กองชาง

62 เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใหกองชาง มีวัสดุ
ครุภัณฑเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน

-คาจัดซื้อโตะสํานักงาน จํานวน 1
ตัว

6,100

6,100

6,100

6,100

กองชาง

63 เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใหกองชาง มีวัสดุ
ครุภัณฑเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน

-คาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน
2 ตัว

4,600

4,600

4,600

4,600

กองชาง

64 เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใหกองชาง มีวัสดุ
ครุภัณฑเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน

-คาจัดซื้อตูเก็บแฟม จํานวน 3 ตู

10,500

10,500

10,500

10,500

กองชาง

65 เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใหกองชาง มีวัสดุ
ครุภัณฑเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน

-คาจัดซื้อเหล็กดัดติดหนาตาง
ขนาดไมนอยกวา 2.8 X 1.3 เมตร
จํานวน 6 ชอง และขนาดไมนอย
กวา 1.6 X 1.3 เมตร จํานวน 2
ชอง

150,000

150,000

150,000

150,000

กองชาง

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

66 เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เพื่อใชในการขยายเสียง
ภายในหมูบาน ม.2 บาน
คาย

-คาจัดซื้อเครื่องขยายเสียงมีกําลัง
ขับไมนอยกวา 1,500 วัตต สําหรับ
ระบบเสียงตามสาย ม.2 บานคาย
จํานวน 1 เครื่อง

29,800

29,800

29,800

29,800

กองชาง

67 เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เพื่อใชในการขยายเสียง
ภายในหมูบาน ม.2 บาน
นากอฮูแต

-คาจัดซื้อเครื่องขยายเสียงมีกําลัง
ขับไมนอยกวา 550 วัตต สําหรับ
ระบบเสียงตามสาย ม.2 บาน
นากอฮูแต จํานวน 1 เครื่อง

11,000

11,000

11,000

11,000

กองชาง

68 เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เพื่อใชในการขยายเสียง
ภายในหมูบาน ม.4 บาน
เขาตันหยง

-คาจัดซื้อเครื่องขยายเสียงมีกําลัง
ขับไมนอยกวา 1,000 วัตต สําหรับ
ระบบเสียงตามสาย ม.4 บานเขา
ตันหยง จํานวน 1 เครื่อง

23,000

23,000

23,000

23,000

กองชาง

69 เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เพื่อใชในการขยายเสียง
ภายในหมูบาน ม.6 บาน
พิกุลทอง

-คาจัดซื้อเครื่องขยายเสียงมีกําลัง
ขับไมนอยกวา 1,000 วัตต สําหรับ
ระบบเสียงตามสาย ม.6 บานพิกุล
ทอง จํานวน 1 เครื่อง

23,000

23,000

23,000

23,000

กองชาง

70 เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เพื่อใชในการขยายเสียง
ภายในหมูบาน ม.7 บาน
ปูลากาปะ

-คาจัดซื้อเครื่องขยายเสียงมีกําลัง
ขับไมนอยกวา 1,000 วัตต สําหรับ
ระบบเสียงตามสาย ม.7 บาน ปู
ลากาปะ จํานวน 1 เครื่อง

23,000

23,000

23,000

23,000

กองชาง

71 เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เพื่อใชในการขยายเสียง
ภายในหมูบาน ม.8 บาน
โคกสยา

-คาจัดซื้อเครื่องขยายเสียงมีกําลัง
ขับไมนอยกวา 1,500 วัตต สําหรับ
ระบบเสียงตามสาย ม.8 บาน
โคกสยา จํานวน 1 เครื่อง

29,800

29,800

29,800

29,800

กองชาง

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

72 เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เพื่อใชในการขยายเสียง
-คาจัดซื้อเครื่องขยายเสียงมีกําลัง
ภายในหมูบาน ม.11 บาน ขับไมนอยกวา 750 วัตต สําหรับ
ตือลาฆอปาลัส
ระบบเสียงตามสาย ม.11 บาน
ตือลาฆอปาลัส จํานวน 1 เครื่อง

18,000

18,000

18,000

18,000

กองชาง

73 เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เพื่อใชในการขยายเสียง
-คาจัดซื้อเครื่องขยายเสียงมีกําลัง
ภายในหมูบาน ม.12 บาน ขับไมนอยกวา 1,000 วัตต สําหรับ
บูกิตอาวมะนาว
ระบบเสียงตามสาย ม.12 บาน บู
กิตอาวมะนาว จํานวน 1 เครื่อง

23,000

23,000

23,000

23,000

กองชาง

74 เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เพื่อใหกองชาง มีวัสดุ
ครุภัณฑเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน

-คาจัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟา
ขนาด 3 กิโลวัตต จํานวน 1 เครื่อง

27,500

27,500

27,500

27,500

กองชาง

75 เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เพื่อใหกองชาง มีวัสดุ
ครุภัณฑเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน

-คาจัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟา
ขนาด 5 กิโลวัตต จํานวน 1 เครื่อง

57,500

57,500

57,500

57,500

กองชาง

76 เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เพื่อใหกองชาง มีวัสดุ
ครุภัณฑเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน

-คาจัดซื้อลําโพงปากฮอรน ขนาด
ไมนอยกวา 16 นิ้ว มี Line ในตัว
จํานวน 20 ตัว

39,000

39,000

39,000

39,000

กองชาง

77 เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เพื่อใชในการซอมแซม
ไฟฟาสาธารณะของ ทต.
กะลุวอเหนือ

-คาจัดซื้อโคมไฟถนนสาธารณะ
จํานวน 100 ชุด

245,000

245,000

245,000

245,000

กองชาง

78 เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑโรงงาน

-คาจัดซื้อคีมย้ําพรอมลูกบีบ
จํานวน 1 อัน

20,870

20,870

20,870

20,870

กองชาง

เพื่อใหกองชาง มีวัสดุ
ครุภัณฑเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

79 เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑโรงงาน

เพื่อใหกองชาง มีวัสดุ
ครุภัณฑเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน

-คาจัดซื้อสวานแทนพรอมปากกา
จับชิ้นงาน ขนาดไมนอยกวา 5/8
นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

16,000

16,000

16,000

16,000

กองชาง

80 เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑโรงงาน

เพื่อใหกองชาง มีวัสดุ
ครุภัณฑเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน

-คาจัดซื้อแทนเจียลอคู (หินเจีย
แทน) ขนาดไมนอยกวา 6 นิ้ว
จํานวน 1 เครื่อง

7,300

7,300

7,300

7,300

กองชาง

81 เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑโรงงาน

เพื่อใหกองชาง มีวัสดุ
ครุภัณฑเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน

-คาจัดซื้อปากกาจับเหล็กมีแทน
ขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว จํานวน 1
ชิ้น

57,500

57,500

57,500

57,500

กองชาง

82 เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เพื่อใหกองชาง มีวัสดุ
ครุภัณฑเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน

-คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
(จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว)
จํานวน 2 เครื่อง

58,000

58,000

58,000

58,000

กองชาง

83 เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เพื่อใหกองชาง มีวัสดุ
ครุภัณฑเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน

-จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก
(Inkjet Printer) สําหรับกระดาษ
A3 จํานวน 1 เครื่อง

8,500

8,500

8,500

8,500

กองชาง

84 เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เพื่อใหกองชาง มีวัสดุ
ครุภัณฑเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน

-จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 2
kVA จํานวน 6 เครื่อง

78,000

78,000

78,000

78,000

กองชาง

85 เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑกอสราง

เพื่อใหกองชาง มีวัสดุ
ครุภัณฑเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน

-จัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต จํานวน
1 เครื่อง

46,500

46,500

46,500

46,500

กองชาง

86 เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑโรงงาน

เพื่อใหกองชาง มีวัสดุ
ครุภัณฑเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน

-จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต จํานวน
1 เครื่อง

16,000

16,000

16,000

16,000

กองชาง

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

87 เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

เพื่อใหกองชาง มีวัสดุ
ครุภัณฑเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน

-จัดซื้อรถจักรยานยนตขนาด 110
ซีซี แบบเกียรธรรมดา จํานวน 1
คัน

38,000

38,000

38,000

38,000

กองชาง

88 เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

เพื่อใหกองชาง มีวัสดุ
ครุภัณฑเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน

-จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา
2,400ซีซี ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบมี
ชองวางดานหลังคนขับ (Cab)
จํานวน 1 คัน

688,000

688,000

688,000

688,000

กองชาง

89 สาธารณสุข

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใหกองสาธารณฯมีวัสดุ -จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 2
ครุภัณฑเพียงพอในการ ตัว
ปฏิบัติงาน

4,600

4,600

4,600

4,600

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

90 สาธารณสุข

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใหกองสาธารณฯมีวัสดุ -จัดซื้อโตะทํางานสํานักงาน
ครุภัณฑเพียงพอในการ จํานวน 1 ตัว
ปฏิบัติงาน

6,100

6,100

6,100

6,100

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

91 สาธารณสุข

ครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เพื่อใหกองสาธารณฯมีวัสดุ -คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
ครุภัณฑเพียงพอในการ สําหรับสํานักงาน (จอขนาดไมนอย
ปฏิบัติงาน
กวา 18.5 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

16,000

16,000

16,000

16,000

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

92 สาธารณสุข

ครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เพื่อใหกองสาธารณฯมีวัสดุ -จัดซื้อชุดโปรแกรม
ครุภัณฑเพียงพอในการ ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
ปฏิบัติงาน
คอมพิวเตอร และเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุก จํานวน 2 ชุด

3,800

3,800

3,800

3,800

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

6,483,920

6,483,920

6,483,920

6,483,920

รวม

สวนที่ 5
การติดตามและประเมินผล
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นนั้น จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะตองติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2558 หมวด 6 ขอ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2559 ขอ 13 (2) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2559 ขอ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะตอง ดําเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตาม
แนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แจง
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ การ
จั ด ทํ า และประสานแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น สี่ ป (พ.ศ. 2561-2564) ขององค ก รปกครองส วนท อ งถิ่ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นนั้น จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะตองติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2558 หมวด 6 ขอ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2559 ขอ 13 2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่
2) พ.ศ. ๒2559 ขอ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะตอง ดําเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการ
จั ด ทํ า และประสานแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น สี่ ป (พ.ศ. 2561-2564) ขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒2559
3. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(1) การวัดผลในเชิงปริมาณ
ตามที่เทศบาลไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลใหบรรลุ
เปาหมายที่วางไว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน ในการจัดทําแผนพัฒ นานั้น
จะตองมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 6 ขอ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ขอ 13 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปนผูดําเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒ นา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจ ากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพั ฒ นาตอผู บริ หารทอ งถิ่น เพื่ อให ผูบ ริห ารท องถิ่นเสนอตอ สภาท องถิ่น และคณะกรรมการพั ฒ นา
ทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบ
หาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดย
อยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป

โดยเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้
แบบที่ 1 การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา
(แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 0703 ลงวันที่ 2 กุม ภาพันธ 2558
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ขอ ๗ การวัดคุณภาพ
ของแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น ตามนั ย หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด ว นที่ สุ ด ที่ มท 0810.2/ว 4830 ลงวั น ที่ 22
พฤศจิกายน 2556 ใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน นับแตวันประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น)
การติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan (www.dla.go.th)
(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ
การจัดผลเชิงคุณภาพ เทศบาลใชการสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได
มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานของเทศบาลใน
ภาพรวม
โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มตี อการใหบริการ
4. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต
4.1 ผลกระทบนําไปสูอนาคต
1. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ลาชา เพราะการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนตองผาน
กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซอน
2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนายกับกระบวนการจัดทําแผนที่มีความยุงยากมากขึ้น
3. ปญหาอาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจุดเพราะขอจํากัดของระเบียบกฎหมายที่ทําไดยากและบาง
เรื่องอาจทําไมได
4.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่ ควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปและใหมีความสอดคลองกัน
2) การจัดทํ าแผนพัฒ นาทอ งถิ่นสี่ ป ปควรพิ จารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลั งในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ป
3) ควรเรงรัดให มีก ารดําเนินโครงการ/กิจ กรรม ที่ตั้งในเทศบั ญญั ติงบประมาณรายจายใหส ามารถ
ดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น
4) เทศบาลควรพิ จารณาตั้งงบประมาณให เพียงพอและเหมาะสมกั บกั บภารกิจแตละดานที่จ ะตอ ง
ดําเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจายรายการใหม
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