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  เทศบาลต าบลมะรือโบตกในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่จัดบริการสาธารณะ             
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การศึกษา คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น รวมถึ งการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา  ที่จัดขึ้น
ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า โดยภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์จะมี
โครงการ/กิจกรรม ที่จะต้องน ามาด าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ที่สุด 
 

  เทศบาลต าบลมะรือโบตกได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)     
ตามขั้นตอนและวิธีการระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ จนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อม      
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้         
เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณเงินสะสม           
โดยแผนงาน โครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาเล่มนี้ มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ      
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดนราธิวาส แผนภายใต้ศักยภาพการพัฒนาของท้องถิ่นและแผนชุมชน เพ่ือให้การพัฒนาเป็นไป          
ในแนวทางเดียวกันและประชาชนในท้องถิ่นได้รับประโยชน์สูงสุด 
 

  เทศบาลต าบลมะรือโบตกหวังว่าในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)         
ในครั้งนี้  จะน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติให้ได้มากที่สุด เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้ อนและ        
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง   
 
   
 

 
                           

 

                                          (นายอาห์มัด สาเมาะ) 
                                          นายกเทศมนตรีต าบลมะรือโบตก 
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ส่วนที่ 1  
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
 1. ด้านกายภาพ  
  1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล (แผนที่ประกอบ) 
   ต าบลมะรือโบตก เป็นชื่อเรียกภาษายาวี ซึ่งเป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง ภาษาไทยเรียกว่า”
ต้นไข่เน่า”  ในอดีตต าบลนี้มีต้นมะรือโบเป็นจ านวนมากกระจายขึ้นปกคลุมในพื้นที่ ซึ่งคนในสมัยก่อนจะเรียก
บริเวณแถวนี้ว่ามะรือโบ แต่
ปัจจุบันจะเหลืออยู่เพียงไม่ก่ีต้น
ที่ เ ป็ นยั งคง ในหมู่ บ้ านนิบง 
ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ต าบลมะรือโบตก 
ส่วนค าว่ า  ตก ที่ ติดท้ายชื่ อ
ต าบลนั้นมาจากการซ้ ากันของ
ชื่อต าบลอีกแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่
ทางด้านฝั่งทิศตะวันออก อีก
ด้านของอ าเภอระแงะในก่อน
หน้านั้น (ปัจจุบันเป็นต าบลที่
อยู่ในเขตอ าเภอเจาะไอร้อง) 
ที่นี้จึงถูกเรียกว่า มะรือโบตก 
เทศบาลต าบลมะรือโบตก เป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอระแงะ จังหวัดนราิิวาส ต้ังอยู่ห่างจากตัวจังหวัดนราิิวาส ระยะทาง 
๒๕ กิโลเมตร และตั้งอยู่ห่างจากตัวอ าเภอระแงะ ๑๓  กิโลเมตร มีพ้ืนที่ ๑๐.๒๔๓ ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ ๖,๔๒๐ ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้  

- ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านนิบง หมู่ที่ ๓ ต าบลมะรือโบตก 
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านบูเกะมูนิง หมู่ที่ ๔  ต าบลมะรือโบตก 
- ทิศใต้ ติดต่อกับ ต าบลเฉลิม อ าเภอระแงะ 
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านอาแว หมู่ที่ ๖ ต าบลมะรือโบตก 

 
     1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 

มีลักษณะสภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มเชิงเขา ประมาณ ¾ ของพ้ืนที่ทั้งหมด ส่วน
พ้ืนที่เหลือหรือบางส่วนเป็นป่าและภูเขา มีแหล่งน้ าและต้นน้ าสายเล็กๆ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ท าการเกษตรและเป็นที่
อยู่อาศัย 
 
  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
    ลักษณะภูมิอากาศ มีลักษณะอากาศแบบร้อนชื้น  มี ๒ ฤดู คือ   
   -  ฤดูร้อน อยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันิ์ ถึง เดือนมิถุนายน เนื่องจากได้รับลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงใต้ ท าให้อากาศโดยทั่วไปร้อนชื้น อุณหภูมิเฉลี่ย ๒๗.๙๑ องศาเซลเซียส 
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   -  ฤดูฝน อยู่ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนมกราคม ของปีถัดไป แบ่งเป็น ๒ ช่วง 
ได้แก่ ช่วงรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ท าให้ฝนตกชุกในเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนตุลาคม และช่วงที่รับลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให้ฝนตกชุกในเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมกราคม 
 
  1.4 ลักษณะของดิน  
   สภาพดินในเขตเทศบาลต าบลมะรือโบตก ส่วนใหญ่มีลักษณะและสมบัติดิน ดินร่วน
ละเอียดลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย มีสีน้ าตาล ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดปานกลาง 
(pH 5.0-6.0) ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายขนาดปานกลางหรือหยาบ มีสีน้ าตาล และระหว่าง
ความลึก 50-100 ซม. มี 
เนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหยาบถึงหยาบมาก มีสีน้ าตาล สีน้ าตาลปนเหลืองหรือสีเหลืองปนน้ าตาล
ปะปนกับสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5) ชั้นดินล่างภายในความลึก 

150 ซม. มีเนื้อดินหยาบเพ่ิมขึ้นที่เป็นชั้นของ
หินแกรนิตผุ เหมาะสมดีส าหรับการปลูกพืชไร่ 
ไม้ยืนต้นและไม้ผล มีข้อจ ากัดเล็กน้อยที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ต่ า ควรมีการปรับปรุงดิน
ด้วยพืชปุ๋ยสดหรือปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ย
หมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์
น้ า  
  ส าหรับประเภทของดินในเขต
พ้ืนที่ต าบลมะรือโบตก ทางด้านกายภาพ
ประกอบด้วย 9 ชุดดิน (ส านักส ารวจดินและ
วิจัยทรัพยากรดิน, http://www.ldd.go.th) 
คือ  
1. ชุดดินควนกาหลง (Khuan Ka Long 
series: Kkl) สภาพพ้ืนที่  ลูกคลื่ นลอนลาด
เล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 2-
20 % การระบายน้ าดี พืชพรรณิรรมชาติ
และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ยางพารา ปาล์ม
น้ ามัน ไม้ผล และป่าแคระ 

2. ชุดดินพัทลุง 
( Phattalung series: Ptl) ส ภ า พ พ้ื น ที่  
ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 
0-2 % การระบายน้ าไม่ค่อยดี  พืชพรรณ
ิรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ใช้ท านา 

3. ชุดดินสงขลา (Songkhla series: Sng) สภาพพ้ืนที่ ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่น
ลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 1-5 % การระบายน้ าค่อนข้างไม่ดี พืชพรรณิรรมชาติและการใช้ประโยชน์
ที่ดิน ใช้ท านา 

http://www.ldd.go.th/
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4. ชุดดินฉลอง (Chalong series: Chl) สภาพพ้ืนที่ ค่อนข้างราบเรียบถึงเป็นลูก
คลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 1-12 % การระบายน้ าดี พืชพรรณิรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปลูก
ยางพารา ปาล์มน้ ามัน พืชไร่ ไม้ยืนต้นและไม้ผล 

5. ชุดดินโคกกลอย (Khok Kloi series: Koi) สภาพพ้ืนที่ ลูกคลื่นลอนลาดถึงเนิน
เขา มีความลาดชัน 5-35 % การระบายน้ าดี พืชพรรณิรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ยางพารา ปาล์ม
น้ ามัน สับปะรด กาแฟ และป่า 

6. ชุดดินบางนารา (Bang Nara series: Ba) สภาพพ้ืนที่ ราบเรียบถึงค่อนข้าง
ราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % การระบายน้ าไม่ด ีพืชพรรณิรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ท านา 

7. ชุดดินโคกเคียน (Khok Khain series: Ko) สภาพพ้ืนที่ ราบเรียบถึงค่อนข้าง
ราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % การระบายน้ าไม่ด ีพืชพรรณิรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน นาข้าว 

8. ชุดดินทุ่งหว้า (Thung Wa series: Tg) สภาพพ้ืนที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึง
ลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-12 % การระบายน้ าดี พืชพรรณิรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ยางพารา สวนผลไม ้

9. ชุดดินท้ายเหมือง (Thai Muang series: Tim) สภาพพ้ืนที่ ลูกคลื่นลอนลาด
เล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 2-20 % การระบายน้ าดี พืชพรรณิรรมชาติและการใช้ประโยชน์
ที่ดิน ป่าดงดิบชื้น ยางพารา สวนผลไม้ 
 
 2. ด้านการเมือง/การปกครอง  
  2.1 เขตการปกครอง  
    เทศบาลต าบลมะรือโบตก เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอระแงะ ได้รับ
การยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลต าบลเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ และเทศบาลได้ประกาศ
จัดตั้งชุมชนเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ จ านวน ๑๐ ชุมชน และวันที่ ๒๕ ิันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙  ได้
ประกาศจัดตั้งชุมชนเพ่ิมอีก จ านวน ๑ ชุมชน คือ ชุมชนศิลา และเมื่อวันที่ ๑9 กุมภาพันิ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้
ประกาศจัดตั้งชุมชนเพ่ิมอีก ๑ ชุมชน คือ ชุมชนพงมาเนาะ รวมทั้งหมด ๑๒ ชุมชน ดังนี้ 

  ชุมชนตลาดมะรือโบตก หมู่ที่ ๑ 
  ชุมชนฮาปา    หมู่ที่ ๑ 
  ชุมชนบูเก๊ะปือเราะ  หมู่ที่ ๑ 
  ชุมชนบลูกา   หมู่ที่ ๑ 
  ชุมชนสุเหร่า   หมู่ที่ ๓ 
  ชุมชนบูเก๊ะมูนิง  หมู่ที่ ๔ 
  ชุมชนบาโงระนะ  หมู่ที่ ๕ 
  ชุมชนอาแว   หมู่ที่ ๖ 
  ชุมชนกูแบบาเดาะ  หมู่ที่ ๗ 
  ชุมชนก าปงปาเระ  หมู่ที่ ๘ 
  ชุมชนศิลา   หมู่ที่ ๔ 
  ชุมชนพงมาเนาะ  หมู่ที่ ๗ 
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2.2 การเลือกตั้ง  
เทศบาลต าบลมะรือโบตก มีทั้งหมด 12 ชุมชน โดยได้แบ่งเขตการเลือกตั้ง 2 เขต เขตที่ 

1 ประกอบด้วย ชุมชนตลาดมะรือโบตก ชุมชนฮาปา ชุมชนบูเก๊ะปือเราะ ชุมชนบลูกา ชุมชนสุเหร่า ชุมชนก า
ปงปาเระ และชุมชนบูเก๊ะมูนิงบางส่วน และเขตที่ 2 ประกอบด้วย ชุมชนบาโงระนะ ชุมชนอาแว ชุมชนกูแบ
บาเดาะ ชุมชนศิลา ชุมชนพงมาเนาะ และชุมชนบูเก๊ะมูนิงบางส่วน ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้ง
เป็นอย่างดี  เช่น  การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 22 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕7  ผู้มาใช้
สิทิิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีจ านวน 3,896 คน จากผู้มีสิทิิเลือกตั้งทั้งสิ้น 5,271 คน คิดเป็นร้อยละ  ๗
3.91 ผู้มาใช้สิทิิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ 1 จ านวน 1,944 คน จากผู้มีสิทิิเลือกตั้งทั้งสิ้น 2,582 
คน คิดเป็นร้อยละ ๗5.29 และผู้มาใช้สิทิิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ 2 จ านวน 1,950 คน จากผู้มี
สิทิิเลือกตั้งทั้งสิ้น 2,683 คน คิดเป็นร้อยละ 72.68 

การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2537 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน จะมีผู้บริหารท้องถิ่น (นายกเทศมนตรีต าบลมะรือโบตก) จ านวน 1 คน และมี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 12 คน โดยทั้งพ้ืนที่เทศบาลต าบลมะรือโบตกจะแบ่งจ านวนเขตเป็น 
2 เขต และมีสมาชิกสภาเทศบาล จ านวนเขตละ 6 คน รวมเป็น 12 คน ประกอบด้วย 

๑) คณะผู้บริหาร จ านวน ๕ คน ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี จ านวน ๑ คน รอง
นายกเทศมนตรี จ านวน ๒ คน เลขานุการนายกเทศมนตรี ๑ คน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ๑ คน ซึ่งรอง
นายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรีมาจากการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะผู้บริหารงานตาม
นโยบายและโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและตามระเบียบกฎหมายที่ก าหนดไว้ 
   นายอาห์มัด  สาเมาะ นายกเทศมนตรีต าบลมะรือโบตก 
   นายฮาสมิง  เจ๊ะบ ู  รองนายกเทศมนตรีต าบลมะรือโบตก 
   นายนิบอซู  โซะนิเปาะ รองนายกเทศมนตรีต าบลมะรือโบตก 
   นายมะยาก ี  เจ๊ะปูเต๊ะ เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลมะรือโบตก 
   นางกมลา  นรารักษ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลมะรือโบตก 
   ๒)  สภาเทศบาล ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาล มาจากการเลือกตั้งของประชาชน   
จ านวน ๑๒ คน ท าหน้าที่นิติบัญญัติและควบคุมการบริหารงานของคณะเทศมนตรี 
   ๑.  นายใสดี  หะยีบือราเฮง สมาชิกสภา ฯ 
    ๒.  นายอาหะมะสักรี หะยีอับดุลเลาะ สมาชิกสภา ฯ 
    ๓.  นายนิอาแซ โซะนิเปาะ สมาชิกสภา ฯ 
    ๔.  นายอาหามะ มะแซ  สมาชิกสภา ฯ 
    ๕.  นายอับดุลรอฮิม เจะโก๊ะ  สมาชิกสภา ฯ 
    6.  นายบือราเฮง นาแว  สมาชิกสภา ฯ 
    7.  นางตูแวมาซีเตาะ มือรีงิง  สมาชิกสภา ฯ 
    8.  นายอับดุลรอพา อีอาซา  สมาชิกสภา ฯ 
    9. นายอับดุลรอฮิม เจ๊ะโซะ  สมาชิกสภา ฯ 
    ๑0. นายอับดุลรอเฮง หะยีดือเระ สมาชิกสภา ฯ 
    ๑1. นายอับดุลการิม นิบอซ ู  สมาชิกสภา ฯ 

**หมายเหตุ นายการิม เจ๊ะเต็ง สมาชิกสภาเทศบาล พ้นจากต าแหน่งเนื่องเสียชีวิต** 
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 3. ประชากร 
  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 - 5 ปี และการคาดการณ์
ในอนาตค) 
     

หมู่บ้าน/ชุมชน ครัวเรือน 
(หลังคาเรือน) 

ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 

หมูที่ 0 ทะเบียนกลาง 2 26 26 52 
หมูที่ 1 มะรือโบ 563 1,246 1,194 2,440 
หมู่ที่ 3 นิบง 116 312 319 631 
หมู่ที่ 4 บูเก๊ะมูนิง 222 516 523 1,039 
หมู่ที่ 5 บาโงระนะ 245 631 654 1,285 
หมูที่ 6 อาแว 110 354 375 729 
หมู่ที่ 7 กูแบบาเดาะ 288 773 755 1,528 
หมู่ที่ 8 ก าปงปาเระ 148 355 339 694 

รวม 1,694 4,213 4,185 8,398 
ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลมะรือโบตก  ข้อมลู ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 
 

 
 

   3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
    

ช่วงอายุ ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) คิดเป็นร้อยละ 
อายุ 0 – 7 ปี 600 533 1,133 13.51 

อายุ 8 – 18 ปี 850 786 1,636 19.51 

3,950

4,000

4,050

4,100

4,150

4,200

ชาย หญิง

สถิติประชากรเปรียบเทียบย้อนหลั ง  5 ปี  แยกตามเพศ

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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ช่วงอายุ ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) คิดเป็นร้อยละ 
อายุ 19 - 59 2,339 2,368 4,707 56.12 

อายุ 60 ปีขึ้นไป 418 493 911 10.86 
รวม 4,207 4,180 8,387 100 

 ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลมะรือโบตก  ข้อมลู ณ เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 
    
   สัดส่วนประชากรในจ านวนประชากร ๑๐๐ คน เป็น เด็ก อายุ ๐ – ๕ ปี ๖ คนอายุ ๐ – 
๑๔ ปี  ๑๙  คน เป็นวัยแรงที่มีช่วงอายุ ๑๕ – ๕๙ ปี  ๖๑ คน  และเป็นผู้สูงวัย ๖๐ ปี ขึ้นไป   ๙  คน ท าให้
เห็นสภาพของสังคมที่มีผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิงที่เป็นภาระของคนในสังคมที่มีสัดส่วนไม่มากนัก โดยมีอัตราการพ่ึงพิง 
เด็ก : วัยแรงงาน ๔๐:๑๐๐ และอัตราการพ่ึงพิง ผู้สูงอายุ : วัยแรงงาน ๑๕:๑๐๐ สถานภาพสมรส มากกว่า
ครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ๖๗.๔๔) มีสถานภาพสมรส มีสถานะโสดคิดเป็น ๑/๔ ของประชากร (ร้อยละ ๒๖.๐๘) (ข้อมูล 
TCNAP, 2561) 
 
 4. สภาพทางสังคม   
  4.1 การศึกษา  

เทศบาลต าบลมะรือโบตกไม่มีโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดของเทศบาล  แต่มีสถานศึกษาตั้งอยู่
ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลมะรือโบตก ดังนี้ 

1)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 1 แห่ง   ได้แก่ 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลมะรือโบตก 

2)  โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ จ านวน   ๔   แห่ง   ได้แก่ 
 โรงเรียนบ้านมะรือโบตก 
 โรงเรียนเขาแก้ว 
 โรงเรียนบ้านบาโงระนะ 
 โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 

3)  โรงเรียนเอกชน   จ านวน   2   แห่ง   ได้แก่ 
 โรงเรียนอนุบาลวิทยปัญญา  
 โรงเรียนประทีปวิทยา 

  4) ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (โรงเรียนตาดีกา) จ านวน 10 แห่ง ได้แก่ 
 ศูนย์การศึกษาอิสลามดารุลตะอาลีม 
 ศูนย์การศึกษาอิสลามอัลฮีดายะห์ 
 ศูนย์การศึกษาอิสลามอัลอูลูมมุดีนียะห์ 
 ศูนย์การศึกษาอิสลามดารุลอามาน 
 ศูนย์การศึกษาอิสลามอัลฮิดายาตุลอิสลามียะห์ 
 ศูนย์การศึกษาอิสลามอิสลามียะห์ 
 ศูนย์การศึกษาอิสลามอัซซากอพะห์ อัดดีนียะห์ 
 ศูนย์การศึกษาอิสลามอิสลามียะห์(พงดารา) 
 ศูนย์การศึกษาอิสลามมูฮัมมาดียะห์ อัลอิสลามียะห์ 
 ศูนย์การศึกษาอิสลามตัซมียาตูลอัตฟาล 
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5) ศูนย์เรียนรู้คัมภีร์อัลกรุอานประจ าชุมชน (ศูนย์กีรออาตี) จ านวน 15 ศูนย์ ได้แก่ 
 ศูนย์กีรออาตีชุมชนตลาดมะรือโบตก 
 ศูนย์กีรออาตีชุมชนฮาปา 
 ศูนย์กีรออาตีชุมชนบูเก๊ะปือเราะ 1 
 ศูนย์กีรออาตีชุมชนบูเก๊ะปือเราะ 2 
 ศูนย์กีรออาตีชุมชนบลูกา 
 ศูนย์กีรออาตีชุมชนสุเหร่า 
 ศูนย์กีรออาตีชุมชนบูเก๊ะมูนิง 
 ศูนย์กีรออาตีชุมชนบาโงระนะ 1 
 ศูนย์กีรออาตีชุมชนบาโงระนะ 2  
 ศูนย์กีรออาตีชุมชนอาแว 
 ศูนย์กีรออาตีชุมชนกูแบบาเดาะ 
 ศูนย์กีรออาตีชุมชนก าปงปาเระ 
 ศูนย์กีรออาตีชุมชนศิลา 
 ศูนย์กีรออาตีชุมชนพงมาเนาะ 1 
 ศูนย์กีรออาตีชุมชนพงมาเนาะ 2 

 
  4.2 สาธารณสุข 
    ในพ้ืนต าบลมะรือโบตกมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมะรือโบตกและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพบ้านสะโล ให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูและการป้องกันโรคให้กับ
คนในพ้ืนที่ โดยมีสัดส่วนบุคลากรให้บริการดังนี้ 

 แพทย์ ๑ คน : ประชากร ๗,๗๒๕ คน 
 พยาบาล ๑ คน : ประชากร ๑,๒๘๗ คน 
 ทันตภิบาล ๑ คน : ประชากร ๗,๗๒๕ คน 
 แพทย์แผนไทย ๑ คน : ประชากร ๗,๗๒๕ คน 
 นักกายภาพบ าบัด ๑ คน : ประชากร ๗,๗๒๕ คน 
 บุคลากรสาิารณสุข ๑ คน : ประชากร ๑,๙๓๑ คน 

    ปัญหาสุขภาพและการเจ็บป่วยของประชาชนในต าบลมะรือโบตกที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง 
ได้แก่ ความดันโลหิตสูง ร้อยละ ๕๙.๓ ปวดข้อ/ข้อเสื่อม ร้อยละ ๑๗.๖๔ เบาหวาน ร้อยละ ๑๐.๗๓ ใน
ประชากร ๑๐๐ คนเป็นสัดส่วนคนพิการ ๑.๘๗ สัดส่วนผู้ป่วยเรื้อรัง ๑๔.๘๐ หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์
ครั้งแรก ≤ ๑๒ สัปดาห์ร้อยละ ๗๙.๒๔  ฝากครรภ์คุณภาพตามเกณฑ์ ๕ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๗๙            
มีพฤติกรรมเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ ใช้เครื่องมือเครื่องจักรไม่ป้องกัน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๑๔ ใช้สารเคมีไม่
ป้องกัน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐๒ มีการสูดดมสารเคมีที่อันตราย ๑๘.๖๒ อัตราการสูบบุหรี่ของประชากรในพ้ืนที่
คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๒๒ พบผู้สูบบุหรี่ที่มีอายุน้อยที่สุด ๑๑ ปีและผู้สูบบุหรี่อายุมากที่สุด ๙๑ปี  เด็กวัยเรียนมี
ภาวะโภชนาการปกติร้อยละ ๗๘.๗๘  ในพ้ืนที่ไม่ผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่มีรายงานการตายของทารกแรก
เกิดและมารดาตายขณะตั้งครรภ์ ประชากรในพ้ืนที่มีภาวะเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ ร้อยละ ๑๐.๑๔ (ข้อมูล 
TCNAP, 2561) 
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  4.3 อาชญากรรม 
    การปล้นอาวุิปืนครั้งใหญ่จากกองพันพัฒนาที่ 4 ค่ายกรมหลวงนราิิวาสราชนครินทร์ 
หรือค่ายปิเหล็ง อ าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราิิวาส เมื่อ 4 มกราคม พ.ศ. 2547 เป็นการเริ่มต้นของความ
รุนแรงนานารูปแบบทั้งการกราดยิง วางระเบิด ท าลายสาิารณูปโภค ฯ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ - ยะลา 
ปัตตานี และนราิิวาส รวมกับ 4 อ าเภอในจังหวัดสงขลา ในช่วง 15 ปี มีจ านวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวม ทั้งสิ้น 
20,163 เหตุการณ์ มีจ านวนผู้บาดเจ็บล้มตาย 20,432 ราย ในจ านวนนี้มีผู้เสียชีวิต 6 ,921 ราย และ
บาดเจ็บ 13,511 ราย(ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้, 2562) แต่ทั้งเจ้าหน้าที่และนักวิชาการที่ติดตาม
เรื่องนี้บอกว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล าดับ โยประชาชนในเขตเทศบาลต าบลมะรือโบตกได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ดังกล่าว และเหตุอาชญากรรมทั้วไปเทศบาลต าบลมะรือโบตก มีเหตุอาชญากรรมในลักษณะ
เหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  และท าลายทรัพย์สินของราชการ  ซึ่ง เทศบาลต าบลมะรือโบตกก็ได้
ด าเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุด
หลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  และมีขอความร่วมมือไปยังผู้น า การขอก าลังจาก ต ารวจ 
ทหาร  ผู้น า ชรบ. อปพร. ในการสอดส่องความเรียบร้อยในพ้ืนที่ เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะ
ไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทาง
เทศบาลจะต้องหาวิิีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้ 
 
  4.4 ยาเสพติด  
    ปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติดในเทศบาลต าบลมะรือโบตก ได้ทวีความรุนแรงครอบคลุม
ไปเกือบทุกชุมชนมีการแพร่ระบาดเข้าสู่ครอบครัว สถาบันการศึกษา ยาเสพติดเป็นสิ่งที่หาซื้อได้ง่าย มีการแพร่
ระบาดในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่อยากรู้อยากลอง อยากเข้าสังคมในหมู่เพ่ือน มีความคึกคะนอง มีความสุขใน
ขณะที่เสพ สภาพปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและกลุ่มเยาวชนนั้นอยู่ในขั้นที่น่าเป็นห่วง ส่วนใหญ่มีพฤติกรรม
เสพสารเสพติด โดยใช้สารเสพติดชนิดที่หาง่ายในพ้ืนที่ ได้แก่ บุหรี่ น้ ากระท่อม กัญชา ยาไอซ์ และยาบ้า 
ตามล าดับ ซึ่งส่งผลกระทบทั้งต่อผู้เสพเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมโดยทั่วไป พบว่าสาเหตุที่ท าให้เยาวชนมี
พฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสารเสพติดนั้นเกิดจากปัจจัยด้านครอบครัวที่ไม่ด าเนินชีวิตตามหลักวิถีอิสลาม ด้าน
ผู้ปกครองไม่เข้าใจวิิีการอบรมเยาวชนอย่างถูกต้องเหมาะสม ด้านชุมชนมีแหล่งจ าหน่าย และสถานที่เสพยาที่
เอ้ือต่อการเสพสารเสพติดของเยาวชน ด้านกลุ่มเพ่ือนที่มั่วสุมกับสารเสพติด รวมทั้งเยาวชนในชุมชนขาด
ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด 
 
  4.5 การสังคมสงเคราะห์  

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  ได้จัดสรรงบประมาณในการจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
จ านวน  686 ราย อัตรารายละ  6๐๐, 700, 800 และ  1,000  บาท/เดือน  และเทศบาลต าบลมะรือโบ
ตก ได้จัดสรรงบประมาณในการจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน 275 ราย อัตรารายละ 8๐๐ บาท/
เดือน  และได้จัดสรรงบประมาณในการจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  จ านวน 11 ราย  อัตรารายละ  
๕๐๐  บาท/เดือน การให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา  คนพิการ ในเขตต าบลมะรือโบตก ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ประเภท จ านวนผู้ได้รับการ
ช่วยเหลือ(ราย) 

จ านวนงบประมาณตาม
เทศบัญญัติ พ.ศ. 2562 

จ านวนงบประมาณ
รายเดือน 

เงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพคนชรา  686 5,839,200 451,500 
เงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพคนพิการ  275 2,611,200 220,000 
เงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพผู้ติดเชื้อ HIV  11 90,000 5,500 

รวม 972 8,540,400 677,0000 
ข้อมูล ณ วันที่  31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 
 5. ระบบบริการพื้นฐาน  
  5.1 การคมนาคมขนส่ง (ทางบก, ทางน้ า, ทางราง ฯ ล ฯ) 

การคมนาคมทางบก เส้นทางคมนาคมทางรถยนต์สายหลักของชุมชน ได้แก่ ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 4058 สายรือเสาะ - ยี่งอ เป็นระยะทาง 33 กิโลเมตร และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
4107 กิโลเมตร สายบาโงระนะ – ระแงะ เป็นระยะทาง 15 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีทางหลวงท้องถิ่นสาย
ย่อยอีก ที่ท าหน้าที่เชื่อมโยงพ้ืนที่ต่างๆ ของชุมชน และเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชนในพ้ืนที ่

การคมนาคมทางราง เส้นทางรถไฟที่ผ่าน คือสายได้ ซึ่งมีสถานีรับส่งผู้โดยสารอยู่ 1 
แห่ง คือ สถานีรถไฟมะรือโบ มีขบวนรถให้บริการทุกวันๆ ละ 12 เที่ยวไปกลับ 
 
  5.2 การไฟฟ้า  
    เทศบาลต าบลมะรือโบตก ได้รับบริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอระแงะ   
ซึ่งรับกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  โดยมีสถานีไฟฟ้าย่อยอยู่ ริมถนนสายตันหยงมัส – 
นราิิวาส การให้บริการสาิารณะด้านไฟฟ้าได้ขยายเขตการไฟฟ้าสาิารณะออกสู่ชุมชนในเขตพ้ืนที่แล้ว แต่
เนื่องจากมีการขยายตัวของชุมชนท าให้ต้องมีการขยายเขตไฟฟ้า 
 
  5.3 การประปา 
    เทศบาลต าบลมะรือโบตกไม่มีกิจการประปา แต่ละชุมชนได้บริหารจัดการเอง และทุก
ชุมชนสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  แต่จะมีปัญหาในปีที่ผ่านมามี
บางหมู่บ้านที่เกิดปัญหาภัยแล้งซึ่งทางเทศบาลต าบลมะรือโบตกได้แก้ไขปัญหาโดยการใช้เครื่องสูบน้ าจากสระ
เก็บน้ าแล้วน าไปแจกจ่ายให้ประชาชน และสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้ เทศบาลก็ได้น าโครงการ
เกี่ยวกับพัฒนาแหล่งน้ าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือที่จะพิจารณาด าเนินการในปีต่อไป  เมื่อมีงบประมาณ
และความจ าเป็นก็สามารถด าเนินโครงการได้ต่อเนื่อง  เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป   
 
  5.4 โทรศัพท์  
    เทศบาลต าบลมะรือโบตกปัจจุบันในพื้นที่ไม่มีโทรศัพท์สาิารณะ เนื่องจากประชาชนได้
นิยมใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคลแทน ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้ เช่น 
โทรศัพท์มือถือ ส าหรับสถานที่ราชการ ยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พ้ืนฐานในการติดต่อสื่อสาร ใช้อยู่ 
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  5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ที่ท าการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด  ได้แก่ ไปรษณีย์ตันหยงมัส  ตั้งอยู่  ต าบลตันหยงมัส  

อ าเภอระแงะ  จังหวัดนราิิวาส  ห่างจากเทศบาลต าบลมะรือโบตก  ประมาณ  12  กิโลเมตร ให้บริการ เวลา  
๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย์   

เทศบาลต าบลมะรือโบตกมีหอกระจายข่าวประจ ามีครบทุกชุมชน และได้มีการ
บ ารุงรักษาให้สามารถงานได้ตลอดเวลา 

เทศบาลต าบลมีบริการให้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี  ที่ส านักงานเทศบาลต าบลมะรือโบตก และ
ชุมชนจะมีโครงการอินเตอร์เน็ตประชารัฐของรัฐบาล ซึ่งส่วนใหญ่จะตั้งท่ีที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน 

เทศบาลต าบลมะรือโบตก มีวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่  แต่ก็มีบางรายการที่ยัง
คาลดแคลนเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ นั้นมีไว้ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลมะรือโบตกในการด าเนินภารกิจบริการสาิารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเท่านั้น  
แต่หากประชาชนเดือดร้อน หรือหน่วยงานอื่นเดือนร้อน ก็สามารถมายืมใช้ได้ 

 
 6. ระบบเศรษฐกิจ  
  ประชากรในพ้ืนที่เทศบาลต าบลมะรือโบตก ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน เศรษฐกิจโดยทั่วไป
ขึ้นอยู่กับผลผลิตทางการเกษตรเป็นส าคัญ  ประชากรร้อยละ  ๘๐  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะการ
ท าสวนยางพาราและท าสวนผลไม้  ได้แก่  ลองกอง  มังคุด  เงาะ  ทุเรียน  เป็นต้น  ซึ่งสามารถท ารายได้ให้แก่
เกษตรกรในพ้ืนที่มีมูลค่าปีละหลายล้านบาทและอาชีพอ่ืนๆ  เช่น  รับจ้างทั่วไป  ค้าขาย  เป็นที่มีความส าคัญ
รองลงมา  นอกจากนี้ประชากรบางส่วนนิยมไปหางานท าในประเทศเพ่ือนบ้าน  เช่น  มาเลเซีย  สิงคโปร์  เป็น
ต้น  แรงงานในส่วนนี้เป็นแรงงานหนุ่มสาว  และส่วนใหญ่ไปประกอบอาชีพรับจ้างประเภทต่างๆ 
 
  6.1  การเกษตร 
   การประกอบอาชีพในเขตเทศบาลต าบลมะรือโบตกส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพกรีดยางพารา 
การประกอบอาชีพของชุมชนขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ  เทคโนโลยีที่ใช้ในการเพ่ิมประสิทิิภาพของการ
ผลิตยังคงมีน้อย และการท าสวนผลไม้เป็นเพียงอาชีพเสริมรายได้เท่านั้น ยังไม่ได้ด าเนินการเป็นกิจการขนาด
ใหญ่ ในเขตเทศบาลมีพ้ืนที่ท าการเกษตรโดยประมาณ  ๔,๔๘๒  ไร่  มีจ านวนครัวเรือนอยู่ในภาคเกษตรกรรม  
ประมาณ  ๘๐๐  ครัวเรือน  
 
  6.2 การประมง  
    ในเขตเทศบาลต าบลมะรือโบตกมีการประมง โดยไม่ได้ยึดเป็นอาชีพหลักส่วนใหญ่
เลี้ยงเพ่ือการบริโภคภายในครัวเรือน ส่วนที่เหลือก็จะขายเป็นรายได้เสริมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น  เช่น เลี้ยงปลา
ดุกท้ังบ่อซีเมนท์และบ่อดิน และการจับปลาตามิรรมชาติในบริโภคในครัวเรือนตามฤดูกาลเท่านั้น 
 
  6.3 การปศุสัตว์  

สภาพการเลี้ยงสัตว์  โดยทั่วไปมีการเลี้ยงสัตว์แบบิรรมชาติ   เลี้ยงแบบปล่อยลาน  
พันิุ์สัตว์ที่เลี้ยงเป็นพันิุ์พ้ืนเมือง  และไม่ได้ยึดเป็นอาชีพหลัก  ส่วนใหญ่เลี้ยงเพ่ือการบริโภคภายในครัวเรือน 
ส่วนที่เหลือก็จะขายเป็นรายได้เสริมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น  ผลผลิตทางปสุสัตว์ที่ส าคัญ  ได้แก่  โค  ไก่  แพะ  
เป็นต้น 
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  6.4 การบริการ  
    บ้านเช่า    จ านวน  9 แห่ง 
    ร้านอาหาร    จ านวน  25 แห่ง 
 
  6.5 การท่องเที่ยว   
    เทศบาลต าบลมะรือโบตกในเขตพ้ืนที่ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้
เกิดข้ึนในพื้นท่ี เช่น การจัดงานประเพณีต่างๆ และส่งเสริมกิจกรรมของชุมชน 
 
  6.6 อุตสาหกรรม  
    ในเขตเทศบาลต าบลมะรือโบตกไม่มีอุตสาหกรรม แต่มีการประกอบโรงสีขนาดเล็ก   
จ านวน 1 แห่ง  
 
  6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
    ด้านการพาณิชยกรรมในเขตเทศบาล  ส่วนใหญ่อยู่ในรูปการค้าย่อยและค้าปลีก  โดยมีผู้ 
ประกอบิุรกิจจดทะเบียนพาณิชย์ จ านวน ๑๓๑ ราย  ข้อมูลด้านการพาณิชย์และการบริการในเขตเทศบาล
ต าบลมะรือโบตก มีดังนี้  
    ๑)  สถานที่สะสมอาหารและจ าหน่ายอาหาร  จ านวน   25 แห่ง 
  ๒)  สถานที่ประกอบการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จ านวน   37 แห่ง 
  ๓)  สถานที่รับจ้างแต่งผม     จ านวน    9 แห่ง 
  ๔)  ตลาดนัดเอกชน     จ านวน    2 แห่ง   
  ๕)  ร้านค้า       จ านวน   58 แห่ง 
  ๖)  บ้านเช่า      จ านวน    9 แห่ง 
  ๗)  พ้ืนที่ให้เช่าตั้งเสาโทรศัพท์เคลื่อนที ่   จ านวน    2 แห่ง 
  8)  กลุ่มอาชีพ      จ านวน   35 กลุ่ม 
 
  6.8 แรงงาน  
    จากการส ารวจข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐานปี 2561 พบว่า ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – 59  
ปี อยู่ในก าลังแรงงาน ร้อยละ  99.13  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ 
ปี บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่ รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้อง
ไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 
 
  7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
  7.1  การนับถือศาสนา  
    เทศบาลต าบลมะรือโบตกมีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ ๙๙.๗๘ นับ
ถือศาสนาพุทิ ร้อยละ ๐.๒1 และนับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ ๐.01 โดยมีศาสนสถานจ านวน 13 แห่ง ดังนี้ 

1. มัสยิดบูเก๊ะปือเราะห์  ชุมชนบลูกา 
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2. มัสยิดนูรูลฮูดา   ชุมชนบูเก๊ะปือเราะห์ 
3. มัสยิดบูเกะมูนิง   ชุมชนบูเกะมูนิง 
4. มัสยิดดารุลนาอีน  ชุมชนศิลา 
5. มัสยิดอิสลามียะห์  ชุมชนบาโงระนะ 
6. มัสยิดอัซซากอพะห์อัดดีนียะห์ ชุมชนกูแบบาเดาะ 
7. มัสยิดก าปงปาเระ  ชุชนก าปงปาเระ 
8. มัสยิดอัลฮีดายะห์  ชุมชนฮาปา 
9. มัสยิดอัตตักวา   ชุมชนบาโงระนะ 
10. มัสยิดดารุลเราะห์มาน  ชุมชนตลาดมะรือโบ 
11. มัสยิดดารุลมุตตาดีม  ชุมชนสุเหร่า 
12. มสยิดดารุลอิสลาห์  ชุมชนอาแว 
13. มัสยิดอัลมิสบะฮ (รร.ประทีปวิทยา)ชุมชนพงมาเนาะ 

 
  7.2  ประเพณีและงานประจ าปี  
    1. มาแกปูโละ “มาแกปูโละ” เป็นภาษาท้องถิ่น แปลว่า “กินเหนียว” ประเพณีการกิน
เหนียวของชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม จะใช้ในหลายโอกาส เช่นแต่งงาน และเข้าสุหนัต ค าว่า “กิน
เหนียว” มิใช่ว่าเจ้าของจะบริการอาหารเฉพาะข้าวเหนียวเท่านั้น แต่เป็นการเลี้ยงอาหาริรรมดาทั่วไปนั่นเอง  
    2. การเข้าสุนัต เป็นหลักการของศาสนาอิสลาม อันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องความสะอาด คือ 
การขลิบผิวหนังหุ้มส่วนปลายอวัยวะเพศชาย หรือเรียกตามภาษาท้องถิ่นว่า “มาโซะยาวี” จะกระท าแก่
เด็กชายที่มีอายุระหว่าง 2-10 ปีส่วนการจัดเลี้ยงอาหารในวันเข้าสุนัต ถือว่าเป็นประเพณีอย่างหนึ่ง 
    3. วันฮารีรายอ มีอยู่ 2 วันคือ 
    (1) วันอีฎิ้ลฟิตรี หรือที่เรียกว่า วันฮารีรายอ เป็นวันรื่นเริงเนื่องจากการสิ้นสุดการถือ 
ศีลอดในเดือนรอมฎอน เป็นการกลับเข้าสู่สภาพเดิมคือ สภาพที่ไม่ต้องอดอาหาร ไม่ต้องอดน้ า ฯลฯ อีกต่อไป            
วันอีฎิ้ลฟิตรี ตรงกับวันที่หนึ่งของเดือนเซาวาล ซึ่งเป็นเดือนที่ 10 ทางจันทรคติ และทางราชการก าหนดให้
เป็นวันหยุดราชการใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยกเว้นสงขลา) 1 วัน 
    (2) วันอีฎิลอัฎฮา หรือที่เรียกว่า วันฮารีรายอหัจญี หมายถึง วันรื่นเริงเนื่องในวันเชือด
สัตว์พลีเป็นทานบริจาคอาหารแก่คนยากจนและประชาชนทั่วไปตรงกับวันที่ 10 ของเดือนซุลอิจญะ เป็นเวลา
เดียวกับการประกอบพิิีฮัจญ์ ณ นครเมกกะของมุสลิมทั่วโลก ดังนั้นชาวไทยมุสลิมจึงนิยมเรียกวันตรุษนี้ว่า วัน
อีดใหญ่หรือวันรายอหัจญี และทางราชการก าหนดให้เป็นวันหยุดราชการใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยกเว้น
สงขลา) 1 วัน 
    4. วันเมาลิด เมาลิด เป็นภาษาอาหรับ แปลว่า เกิด ที่เกิด หรือวันเกิด หมายถึง วัน
สมภพ ของนบีมูฮัมหมัด ตรงกับวันที่ 12 ของเดือนรอบีอุลอาวาล หรือเดือนที่ 3 ตามปฏิทินอาหรับ วันเมาลิด            
นอกจากจะเป็นวันเฉลิมฉลองเนื่องในวันสมภพของนบีมูฮัมหมัดแล้ว ยังเป็นการร าลึกถึงวันที่ท่านลี้ภัย               
จากนครเมกกะไปสู่นครมาดีนะห์ และเป็นวันมรณกรรมของท่านอีกด้วยกิจกรรมต่างๆในวันเมาลิด ได้แก่                   
การอัญเชิญคัมภีร์อัล-กุรอ่าน การแสดงปาฐกถาิรรม การแสดงนิทรรศการ การเลี้ยงอาหาร ฯลฯ  
    5. วันอาซูรอ “อาซูรอ” เป็นภาษาอาหรับ หมายถึง วันที่ 10 ของเดือนมุฮัรรอน เป็น
เดือน ทางศักราชอิสลามในสมัยท่านนบีนุฮ ได้เกิดน้ าท่วมใหญ่ยังความเสียหายแก่ทรัพย์สินไร่นาของประชาชน
ทั่วไป ท าให้เกิดการขาดอาหารบริโภค จึงประกาศให้ผู้ที่มีสิ่งของที่เหลือพอจะรับประทานได้ ให้เอามากอง
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รวมกัน เนื่องจากต่างคนต่างมีของคนละอย่างไม่เหมือนกัน ท่าน นบีนุฮ ให้เอาของเหล่านั้นมากวนเข้าด้วยกัน 
สาวกของท่านก็ได้รับประทานอาหารโดยทั่วกันและเหมือนกัน ในสมัยท่านนบีมูฮัมหมัด (ศ็อล) ได้เกิด
เหตุการณ์ท านองเดียวกันขณะที่กองทหารของท่านกลับจากการรบที่บะดัรปรากฏว่าทหารมีอาหารไม่พอกิน 
ท่านนบีมูฮัมหมัด (ศ็อล) จึงใช้วิิีการของท่าน นบีนุฮ โดยให้ทุกคนเอาข้าวของที่ รับประทานได้มากวนเข้า
ด้วยกัน แล้วแบ่งกันรับประทานในหมู่ทหาร 
 
  7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น  
    วิถีชีวิตของคนในชุมชนที่เป็นสังคมแบบชุมชนชนบท มีการช่วยเหลือเกื้อกูล มีการพึ่งพา
อาศัยซึ่งกันและกัน และมีความเป็นเครือญาติ มีพฤติกรรมการดื่มน้ าชา(แตออ) ที่ร้านน้ าชาที่มีในชุมชน การ
ร่วมกิจกรรมส าคัญทางศาสนาของชุมชน เช่น ประเพณีการขึ้นปีใหม่(ฮิจเราะห์ศักราชอิสลาม) จะมีการร่วมใจ
กันในการลงขันวัตถุดิบอาหารเพ่ือท าขนมอาซูรอ ประเพณีวันเมาลิด ประเพณีวันฮารีรายอ ภาษาที่ใช้ในการ
สื่อสารกันของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลมะรือโบตกมี ๒ ภาษา ได้แก่ ภาษายาวีซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นที่
ประชากรส่วนใหญ่ใช้ในการสื่อสาร และภาษาไทยกลาง  
 
  7.4  สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 

 Halal Soap หรือสบู่ฮาลาล ของ
กลุ่ มวานีตาไชยา ชุมชนพงมาเนาะ  เป็นส่ วนหนึ่ งของ
ความส าเร็จของพ่ีน้องในชุมชน ที่ได้น าความรู้จากการเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมอาชีพฯ ที่จัดขึ้นโดยเทศบาลมะรือโบตก มา
สร้างผลิตภัณฑ์เพ่ือจ าหน่าย สามารถสร้างรายได้ให้พ่ีน้องใน
ชุมชน กลุ่มวานีตาไชยา โทร.08 0398 1350 

 
 

   วิสาหกิจชุมชนท าขนมบ้านพงดารอ ผลิตสินค้าประเภท
ขนมปังหวาน ขนมปังไส้  ขนมดอกจอก ขนมปังไก่ยอง ขนมปัง 
และมีการรับออเดอร์ขนมปังที่หลากหลายจากลูกค้า โดยมี
ราคาขายต้ังแต่ 5-20 บาท ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติม นางสาว
รอปีอะห์ หลงเป๊าะ ประิานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่ท าการ 
52/1 หมู่ 7 ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราิิวาส  โทร 08 
7286 9482, 09 3637 2261  
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 8. ทรัพยากรธรรมชาติ  
  8.1  น้ า 
    เทศบาลต าบลมะรือโบตกมีแหล่งน้ าที่ใช้ส าหรับ อุปโภค - บริโภค  จ านวน  ๕  แห่ง   
แหล่งน้ าทั้ง ๕ แห่งเคยเป็นแหล่งน้ าที่เกิดขึ้นตามิรรมชาติ และเทศบาลต าบลมะรือโบตกได้ด าเนินการขุดลอก
แหล่งน้ าและก่อสร้างฝายกั้นน้ าเพื่อเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี้  

 เขื่อน/ฝายกั้นน้ า 5 แห่ง 
 อ่างเก็บน้ า 1 แห่ง 
 สระน้ า 2 แห่ง 
 ล าคลอง 6 แห่ง 
 ห้วย 3 แห่ง 
 บึง 3 แห่ง 

 
  8.2  ป่าไม้  
    สภาพป่าในเขตเทศบาลมะรือโบตก โดยทั่วๆ ไปค่อนข้างสมบูรณ์และบางส่วนเสื่อม
โทรม เนื่องจากการบุกรุกเพ่ือท าการเกษตร ลักษณะเป็นป่าดงดิบชื้น มีไม้ใหญ่ขึ้นปกคลุมโดยทั่วไป สภาพป่า
ตอนบนตลอดแนวเทือกเขา อยู่ในสภาพที่ดีเขียวชอุ่มตลอดปี ชนิดไม้ที่ส าคัญ ได้แก่ หลุมพอ ยาง ตะเคียนทอง 
และตะเคียนชนิดต่างๆ เป็นต้น 
 
  8.3  ภูเขา  
    ภูเขาและเทือกเขา มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซนต์ มีความสูงมากน้อยแตกต่าง
กันไป ดินเป็นดินตื้นและตื้นมากจนถึงชั้นหิน ซึ่งประกอบด้วยหินแกรนิต ส่วนใหญ่ยังเป็นป่าตามะรรมชาติและ
ปกคลุมไปด้วยป่าไม้หนาทึบ 
 
  8.4  ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ้ืนที่เทศบาลต าบลมะรือโบตก ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก เป็นที่นา ไร่ สวน  
ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ ตามล าดับ และมี พ้ืนที่ เ พียงเล็กน้อยที่ เป็นพ้ืนที่สาิ ารณะ  
ทรัพยากริรรมชาติในพื้นที่ ก็ได้แก่ ดิน น้ า ต้นไม้ อากาศที่ไม่มีมลพิษ น้ าจากใต้ดิน น้ าภูเขา และน้ าฝน มาใช้
ในการอุปโภค - บริโภคได้ น้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรเพียงพอ ฯลฯ 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

   ในการกระจายอ านาจการบริหารของรัฐไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
ขั้นตอนและกระบวนการในการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ และอัตราก าลังของราชการส่วนกลางและราชการ
ส่วนภูมิภาคไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า 
ในอนาคตอันใกล้นี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่สูงขึ้น มีอัตราก าลัง
มากขึ้น รวมทั้งมีภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพ่ิมข้ึนตามกันไปด้วย 
    จากผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
แห่งจะต้องมีการเตรียมการเพ่ือรองรับมาตรการในการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณและอัตราก าลังจาก
หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามที่กฎหมายก าหนด เพ่ือที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งก าหนดจุดหมาย
หรือทิศทางในการพัฒนาของตนให้ชัดเจน มีการก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยมีความครอบคลุมภารกิจการพัฒนาในทุกๆ ด้าน อันเป็นการ
แสดงให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะสามารถบริหารงานในความ
รับผิดชอบตามที่ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจะถ่ายโอนมาให้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงถือเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยสนับสนุนในการ
วิเคราะห์สภาพปัญหา/ความต้องการขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือน าไปสู่การก าหนดจุดมุ่งหมายในการ
พัฒนา การก าหนดภารกิจ และแนวทางการด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่จุดมุ่งหมายดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะ
ช่วยให้การก าหนดแผนงาน/โครงการ มีทิศทางที่สอดคล้องและประสาน สนับสนุนในจุดมุ่งหมายร่วมกัน ซึ่ง
นอกจากจะท าให้ปัญหา/ความต้องการได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมแล้ว ยังเป็นการบริหารทรัพยากรที่มี
อยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดในขณะเดียวกันด้วย 
    หลักการส าคัญที่ถือเป็นหัวใจของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก็คือ การก าหนด
จุดมุ่งหมายการพัฒนาและการก าหนดแนวทางการพัฒนาที่จะน าไปสู่การบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ 
ทั้งนี้เพราะหากไม่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาที่ชัดเจนแล้ว การบริหารงานก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ไปเรื่อยๆ เมื่อมีปัญหาอย่างซ้ าซ้อนและไม่มีที่สิ้นสุดแล้ว ยังอาจท าให้ปัญหามีความรุนแรงมากขึ้นจนเกิน
ศักยภาพและแก้ไขได้ ดังนั้น การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ก าหนด
จุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพอย่างเป็นระบบ 
ซึ่งนอกจากจะเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดแล้ว ยังเป็น
การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอีกทางหนึ่งด้วย 
   1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
    วิสัยทัศน์ประเทศคือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ” 
โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และ 
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มีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และมี ภาครัฐ ของประชาชนเพ่ือ ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 
    ๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
    ๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 
    ๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
    ๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
    ๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่ งแวดล้อม และความยั่ งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
    ๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
 

 
 
    การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุล
ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย  ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความม่ันคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
ยุทธศาสตร์ ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   

1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง          
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช 
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้น การพัฒนาคน เครื่องมือ 
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เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มี ความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุก
รูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชา
สังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐรวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 
     ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ความสุขของประชากรไทย (๒) ความมั่นคงปลอดภัยของ
ประเทศ (๓) ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง (๔) บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคง
ของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ และ (๕) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม โดย
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก ่
           ๑. การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสร้างเสริมความสงบเรียบร้อย 
และสันติสุขให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมือง โดย (๑) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความ
เข้มแข็ง มีความพร้อม ตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา (๒) การพัฒนาและ
เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลัก ของชาติ (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาลเห็นแก่ประโยชน์ของ
ประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ (๔) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัด
สาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงที่ส าคัญ 
    ๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพ่ือแก้ไขปัญหาเดิม และ
ป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดข้ึน โดย (๑) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน (๒) การติดตามเฝ้าระวังป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่  (๓) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้และ (๔) การรักษาความม่ันคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทาง
บกและทางทะเล 
    ๓. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง
ของชาติ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงโดย (๑) การพัฒนา
ระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ  (๒) การพัฒนาและผนึก พลังอ านาจแห่งชาติ
กองทัพและหน่วยงานความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของ
ประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ และ  (๓) การพัฒนาระบบเตรียมพร้อม
แห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ 
    ๔. การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร
ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ เพ่ือสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคงและความเจริญ ก้าวหน้า ให้กับ
ประเทศชาติ ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน โดย (๑) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ (๒) การเสริมสร้างและธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค และ (๓) การร่วมมือทางการ
พัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
    ๕.การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เพ่ือให้กลไกส าคัญต่างๆ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการใช้หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดย (๑) การ
พัฒนากลไกให้พร้อมส าหรับการติดตามเฝ้าระวังแจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวม
อย่างเป็นรูปธรรม (๒) การบริหารจัด การความมั่น คงให้ เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืน ๆ และ 
(๓) การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
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    2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่
มุ่งเน้นการยก ระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อ
ยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทาง
ทรัพยากรธรรม ชาติที่หลากหลาย รวมทั้ง ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืน ๆ น่ามา
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัย ใหม่ 
(๒) “ปรับปัจจุบัน ” เพ่ือปูทางสู่อนาคตผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืน ฐานของประเทศในมิติต่างๆทั้งโครงข่าย
ระบบคมนาคมและขนส่งโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวด ล้อม 
ให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิม
ศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ
ตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการ
ส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ขยายโอกาสทาง
การค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคน
ชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 
    ตัวชี้วัดประกอบด้วย (๑) รายได้  ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ และการกระจายรายได้ (๒) ผลิตภาพการผลิตของประเทศทั้งในปัจจัยการผลิต และแรงงาน 
(๓) การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา และ(๔) ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยประเด็น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก ่
    ๑.การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิต ภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและ
มูลค่า และความหลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย (๑) เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น (๒) เกษตรปลอดภัย 
(๓) เกษตรชีวภาพ (๔) เกษตรแปรรูปและ (๕) เกษตรอัจฉริยะ 
    ๒.อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่
ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต ประกอบด้วย (๑) 
อุตสาหกรรมชีวภาพ  (๒) อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร (๓) อุตสาห กรรมและบริการดิจิทัล
ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ (๔) อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ และ (๕) อุตสาหกรรมความ
มั่นคงของประเทศ 
    ๓.สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่
ส าคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกท่ีดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง 
ประกอบด้วย (๑) ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (๒) ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (๓) ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ความงามและแพทย์แผนไทย (๔) ท่องเที่ยวส าราญทางน้ า และ (๕) ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 
    ๔.โครงสร้างพื้นฐานเชื่อมไทยเชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐาน 
ทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคมพ้ืนที่และเมืองรวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจ โดย (๑) เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ (๒) สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (๓) เพ่ิมพ้ืนที่
และเมืองเศรษฐกิจ (๔) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ (๕) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจมหภาค 
    ๕.พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุค
ใหม่ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็น ผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์
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ชัดเจน โดย (๑) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ(๒) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน (๓) สร้างโอกาสเข้าถึง
ตลาด (๔) สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล และ (๕) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 
     3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุก ช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความ
พร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ
ต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็น พลเมืองดี ของชาติ มีหลักคิด 
ที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ่าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓  และอนุรักษ์ภาษา
ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็ น
นวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
    ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคน
ไทย (๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ (๓) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย โดย
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย ๗ ประเด็น 
ได้แก่ 
    ๑.การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วม 
ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดย (๑) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดู ใน
ครอบครัว (๒) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์วินัย คุณธรรมจริยธรรม ในการจัด การเรียนการสอนใน
สถานศึกษา (๓) การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา (๔) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ 
ชุมชนเป็นฐาน  (๕) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ (๖) การใช้สื่อและสื่อ สาร
มวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม และ (๗) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและ
มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
    ๒.การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย 
ประกอบด้วย (๑) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ (๒) ช่วง
วัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับ ศตวรรษที่ ๒๑ (๓) ช่วงวัย 
แรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ  (๔) ช่วง
วัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ 
    ๓.ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที่ ๒๑ มุ่งเน้น
ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดย (๑) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อ
การพัฒนาทักษะส่าหรับศตวรรษที่ ๒๑  (๒) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ (๓) การเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท (๔) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
(๕) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบท บาทความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่งของประเทศไทย
ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก (๖) การวางพ้ืนฐานระบบรองรับ การเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัล
แพลตฟอร์ม และ (๗) การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
    ๔.การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดย (๑) การพัฒนาและส่งเสริม
พหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อตั้งแต่ระดับปฐมวัย (๒) การสร้าง
เส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท่างาน และระบบสนับสนุน ที่เหมาะสมส่าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่าน
กลไกต่างๆ และ (๓) การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้าง
และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ 
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    ๕.การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกายใจ สติปัญญา และสังคม 
โดย (๑) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ (๒) การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ (๓) การ
สร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี (๔) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้าง
สุขภาวะที่ดี และ (๕) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 
    ๖.การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
โดย (๑) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย (๒) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (๓) การปลูกฝัง 
และพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน และ (๔) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
    ๗.การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่า ทางสังคมและพัฒนาประเทศ โดย 
(๑) การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต (๒) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมออกก าลังกายกีฬาและนันทนาการ (๓) การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ และ (๔) 
การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 
    4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่ส าคัญที่ให้ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชนประชาสังคมชุมชนท้องถิ่น
มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัว ของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท่าเพ่ือส่วนรวม การกระจาย
อ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
    ตัวชี้วัดประกอบด้วย (๑) ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่าง
กลุ่มประชากร (๒) ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน (๓) ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์ 
กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี และ (๔) คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ โดยประเด็น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบด้วย ๔ ประเด็น ได้แก่ 
    ๑.การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดย (๑) ปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจฐานราก (๒) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค (๓) กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึง
ทรัพยากร (๔) เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทยให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่มสร้างสรรค์ 
มีความปลอดภัยในการท างาน(๕) สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุก
เพศภาวะและทุกกลุ่ม (๖) ลงทุน ทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
โดยตรง (๗) สร้างความเป็น ธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการศึกษา โดยเฉพาะส่าหรับผู้มีรายได้
น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ (๘) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง 
    ๒.การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีโดย (๑) พัฒนา
ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค  (๒) ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่างๆ  (๓) จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและ
ปลอดภัย ให้สามารถตอบสนองต่อสังคมสูงวัย และแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต  (๔) ปรับ
โครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือวางระบบและกลไกการบริหารงานในระดับ
ภาค กลุ่มจังหวัด (๕) สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ (๖) การ
พัฒนาก าลังแรงงานในพื้นท่ี 
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    ๓.การเสริมสร้างพลังทางสังคม โดย (๑) สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปันไม่ทอดทิ้งกัน และ
มีคุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัว และดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ(๒) การรองรับสังคมสูงวัย อย่างมีคุณภาพ 
(๓) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน (๔) 
ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม (๕) สนับสนุนการพัฒนาบนฐาน
ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม และ (๖) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพ่ือรองรับ
สังคมยุคดิจิทัล 
    ๔.การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการ
จัดการตนเอง โดย (๑) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนให้มีขีดความสามารถในการจัดการ
วางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ  (๒) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและ
การพ่ึงพากันเอง (๓) สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือสร้างประชาธิปไตยชุมชน และ (๔) สร้าง
ภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 
     5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
     ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มี
เป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน่าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้
เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้ มากที่สุดเท่า ที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการด่าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโต
ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตโดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ 
ด้าน อันจะน่าไปสู่ความยั่งยืน เพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
     ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๒) สภาพแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟ้ืนฟู (๓) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๔) ปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกมูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพโดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณ ภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๖ ประเด็น ได้แก ่
    ๑.สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียวโดย (๑) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจ
ฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๒) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นก าเนิด (๓) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่ว
ประเทศ (๔) รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๕) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่
ยั่งยืน 
    ๒.สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเลโดย (๑) เพ่ิมมูลค่าของ
เศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล (๒) ปรับปรุง ฟ้ืนฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ (๓) 
ฟ้ืนฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขทั้งระบบ และมีนโยบายการจัดการ
ชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม และ (๔) พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
    ๓.สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศโดย (๑) ลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก (๒) มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(๓) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภู มิอากาศในการ
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พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐและภาคเอกชน และ (๔) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติ
ใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
    ๔. พัฒนาพ้ืนที่เมืองชนบทเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมือง
ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย (๑) จัดท่าแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมืองชนบทพ้ืนที่เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ (๒) พัฒนา
พ้ืนที่เมือง ชนบทเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน 
(๓) จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล (๔) สงวนรักษา อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดก
ทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่าง
ยั่งยืน (๕) พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น และ (๖) เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมและยกระดับความสามารถ
ในการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า 
    ๕.พัฒนาความมั่นคง น้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย (๑) 
พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ  (๒) เพ่ิมผลิตภาพของน้ าทั้ง
ระบบในการใช้น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้ าให้ทัดเทียมกับระดับสากล (๓) 
พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศและส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๔) เพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้ พลังงาน และ (๕) พัฒนาความมั่นคงด้าน
การเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร 
    ๖.ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ โดย (๑) ส่งเสริมคุณลักษณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย (๒) พัฒนาเครื่องมือกลไกและระบบ
ยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม (๓) จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพ่ือจัดการประเด็นร่วม ด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ และ (๔) พัฒนาและด าเนินโครงการที่ยกระดับ
กระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของ
การมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
    6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มี
เป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่
ท่าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการยึดหลักธรรมาภิบาลปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์ และ
ผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน่านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูล ขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามา
ประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกัน
และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและโปร่งใส โดยทุก ภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตความมัธยัสถ์ และ
สร้างจิตส่านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอก จากนั้น กฎหมายต้องมีความ
ชัดเจน มีเพียงเท่าท่ีจ่าเป็น มีความทันสมัยมีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ า
และเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและ
การอ่านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
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     ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
สาธารณะของภาครัฐ (๒) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ (๓) ระดับความโปร่งใสการทุจริต ประพฤติมิ
ชอบและ (๔) ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐประกอบด้วย ๘ ประเด็น ได้แก ่
    ๑.ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส โดย (๑) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้า
ของภูมิภาค และ (๒) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่างๆ ผ่านการน่าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้ 
    ๒.ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง
การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ โดย (๑) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศ (๒) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และ (๓) ระบบ
ติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ 
    ๓.ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ โดย (๑) ภาครัฐ มีขนาดที่ เหมาะสม(๒) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศ และ (๓) ส่งเสริมการกระจายอ านาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 
    ๔.ภาครัฐมีความทันสมัย โดย (๑) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการ
พัฒนาประเทศ และ (๒) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
    ๕.บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกมี
ความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ โดย (๑) ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบ
คุณธรรม และ (๒) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท่างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตาม
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
    ๖.ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติ มิชอบ โดย(๑) ประชาชนและ
ภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลัก
คุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต(๓) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความ
เด็ดขาด เป็นธรรมและตรวจสอบได้ และ (๔) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็น
ระบบแบบบูรณาการ 
    ๗.กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ้าเป็น  โดย (๑) 
ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง(๒) มีกฎหมายเท่าที่จ่าเป็น 
และ (๓) การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียมมีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย 
    ๘.กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค โดย 
(๑) บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุตธรรมเคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม (๒)ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุก
ร่วมกันในทุกขั้นตอนของการค้นหาความจริง (๓) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญาและ
ปกครองมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน (๔) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือกระบบยุติธรรมชุมชน และการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม และ  (๕) พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา 
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   1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
    ๑. บริบทภายใน 
     ๑.2 ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
     ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘  ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ ๔ (๓) ราคาน้ ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-
๑๐๐ ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดย
ผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ 
และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) ก าลัง
แรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามล าดับภายใต้
สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่า
กลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูง
ในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อย
ละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศ
รายได้ปานกลางอย่างถาวรมากข้ึน เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ  
    (๑) การลดลงของก าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น  
    (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการ
ยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนของประชากร
ผู้สูงอายุ 
     (๓) จ านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพื่อ 
ตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง  
    (๔) การเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย  
    (๕) ภาระการใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพิ่มข้ึนท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนา
ประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ ากัดมากข้ึน  
    (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยประมาณ 
๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศส าคัญๆ 
เงื่อนไขดังกล่าวท าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะท าให้ คนไทย
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 
     ๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
     การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัย
แรงงานต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓  มีประชากรวัยแรงงาน  ๕ คนที่มีศักยภาพ
แบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓  จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับ
ผู้สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลนก าลังแรงงานท าให้ต้องน าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผล
กระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทย
อาจเพ่ิมขึ้นปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหา
ต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบ
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บริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่ม
ผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะค านวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจ าลอง
เสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ต่อคนต่อปี 
     ๑.๓ ความเหลื่อมล ้า 
     ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ โอกาสการ
เข้าถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และ
ผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรม
ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ท าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ 
ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙  เท่าในปี ๒๕๕๖ 
นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาส
การเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 
     ๑.4 ความเป็นเมือง 
     การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัด
ของเมืองหลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุน
โครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากร
ท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหา
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและ
อุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพ่ิมข้ึนของประชากรและแรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุนใน
ระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากข้ึนจะมีส่วนเอ้ือหรือท าให้
จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจ านวน
มาก 
     ๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 
     (๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหาร
จัดการภาครัฐ เอ้ือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ  ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มี
มาตราส าคัญๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา อาทิ  
มาตรา ๖๙ หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชนหรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะเพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ 
รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน 
กระจายอ านาจและจัดภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้ง
ในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ 
โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบ



เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 26 
 

การเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
     (๒) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม 
อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องท่ีเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริต
คอร์รัปชั่นทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจาย
อ านาจ เพ่ือรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา 
ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 
     ๒ บริบทภายนอก 
     ๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 
     องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-
๒๑๐๐) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของ
ประชากรรวมทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
เช่น ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
ดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่า
ประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และ
มีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมาก
ขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้าน
การท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไป
ท างานในประเทศที่พัฒนาแล้ว 
     ๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
     การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
รูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้ เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค้าท่ีมีบทบาทมากข้ึน มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่
การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่
เรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ
รถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมาก
ยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัย
และพัฒนา และนวัตกรรม จะท าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 
     ๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ น 
     (๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้าน มีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
และเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ประเทศไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่อง
ความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 
     (๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ามาซึ่ง
โอกาสที่ส าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) การลด
ข้อจ ากัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตร
และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเอง
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ไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ ๓) โอกาส
ในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้
เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 
     (๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศท่ีพัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐาน
ของการค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของ
อุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากข้ึนโดย
แรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน  แนวโน้มราคาสินค้าเกษตร
และสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุ
ภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและ
มาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ให้มี
ความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่ง
เป็นปัจจัยที่จ้าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 
     (๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ 
ฉบับที่ ๑๒ เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนา
ฯ และแนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการ
สั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและ
สร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ ของ
โลกไม่ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  
    (๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การ
ขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อ
ในสังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนใน
ประเทศ 
     ๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
     (๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ าเติมต่อ
สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น  อุณหภูมิของ
โลกเพ่ิมขึ้น ท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผล
กระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้ าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตร
ลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่ 
เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่ม
น้ า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าว
ข้างต้น จะส่งผลต่อความม่ันคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเอง
ของชุมชน 
     (๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้ม
เกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อ
ภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิต
ของประชาชน นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความ
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เข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้
กระแสการแข่งขันทางการค้า 
     ๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
     ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท าเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs)  ในช่วงเวลา  ๑๕ ปี 
โดยสหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗  ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ านวน 
๑๗ ข้อ และเป้าหมาย (Target) จ านวน  ๑๖๙ ข้อ  ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศ
ในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียม
กันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน  มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ  มีรูปแบบการผลิตและ
การบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้
สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 
    3. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
    3.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
    จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท า
ให้การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ 
และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศ
ไทยจากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 
    3.๒ การก้าหนดต้าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic 
Positioning)  
    เป็นการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ 
สศช. ได้จัดท าขึ้นประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้าน
การขนส่งโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่ง
ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
    3.๓ เป้าหมาย 
    ๑. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
     (๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐ 
     (๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อ
หัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพ่ิมข้ึนเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท  
(๙,๓๒๕ ดอลลาร์) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 
     (๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
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     (๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุน
ภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่
ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 
    ๒. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคม
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
     (๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
     (๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
     (๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
    ๓. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
     (๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
     (๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
    ๔. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     (๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
     (๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกจิและสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
     (๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
     (๔) เพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     (๕) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
    ๕. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
     (๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
     (๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
     (๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
    3.4 แนวทางการพัฒนา 
     ๑. การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
     ๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา  
     พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้ง
ด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ 
รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดัน
งานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา 
     ๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน       
     สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้
มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคม
อาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้
ขัน้พื้นฐานเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการ
เคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการ
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ผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 
    ๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล    
    พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและด าเนิน
ธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วนความเป็น
เจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเอง
มากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและ
อุตสาหกรรมดิจิตอล 
    ๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งเพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็น
โครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพ
ให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจน
สนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและ
ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศใน
การเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 
    ๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร   
    โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูง
มีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับ
การผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับที่จ าเป็นส าหรับการสร้างความม่ันคง
ทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาด
ตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการ
เจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจาก
ขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่
เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่ง
พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เร่งพัฒนา
ท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งมีการส่งเสริมการพัฒนาในเชิงพ้ืนที่ ใน
ลักษณะของกลุ่มท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทาง
กายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้าน
การท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
เชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียน
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้ง
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ปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ 
เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ
สนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจ เชิง
สร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้
พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัท
การค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร 
และกิจการเพ่ือสังคม 
    ๒. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 
    ๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
    โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะ
การเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนา
ยกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่เหมาะสม
ตามศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือ
ชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการ
สุขภาพ 
    ๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง 
โดย 
    (๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษา
ใหม่เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
    (๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
    (๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้
คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  
    (๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบ
การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิต
ก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อ
เพ่ือการเรียนรู้ 
    ๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
    การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัย
ส าหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะ
ยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข แบบบูรณาการระบบ
หลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการ
อภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การ
เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการ
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลาง
บริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุข
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ภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All 
Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อ
สุขภาพของประชาชน 
    ๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย  
    โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการ
พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่าง
บูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อม
ให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้
ชีวิตประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุ 
     ๓ การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
    ๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพ
แรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับ
โครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพ
ทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้อง
กับพ้ืนที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดย
สนับสนุนปัจจัยการผลิต 
    ๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ระดับปัจเจก  โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย 
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุข และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม         
(๒) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายที่
อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่  พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการ
ร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย 
(Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระ
ค่าใช้จ่ายร่วมกัน  (Cost Sharing) 
     ๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร 
สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดิน
ปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน 
พรบ.ทรัพยากรน้ า พ.ศ. ....  และมีการบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีท่ีเป็นธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และ
ภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
     ๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และ
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่
ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เช่น กฎหมายป่าชุมชน 
กฎหมายที่ดิน กฎหมายภาษีมรดก เป็นต้น 
      ๔. การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
     ๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียม
ความพร้อมรองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 



เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 33 
 

ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มี
คุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัด
การเมืองตามระดับการพัฒนา 
     ๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน  ส่งเสริมและเร่งรัด
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้ง
ด้านการค้า การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุน
ให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้าน
อ านวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่าง
แท้จริง 
     ๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ให้ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุน
ในไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้
ความส าคัญกับการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการ
ผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 
      ๕. การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     ๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ 
โดยค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วน
น าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพิ่มพ้ืนที่
ป่าไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศ
และการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดิน
เพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่
เหมาะสม และก าหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความ
ยั่งยืน แบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ า จัดตั้งองค์กรบริหาร
จัดการน้ าในระดับพื้นที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้น า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลด
ความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชน
บริหารจัดการแร่โดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ าเป็นและมูลค่าใน
อนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 
    5.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้
แล้วที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 
    ๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่
เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้
สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green 
Value Chain) ส่งเสริมการท าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อย เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
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    ๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษ
ทั้งทางอากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่
ดีให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือ
น ากลับมาใช้ใหม่ให้มากท่ีสุดเร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพื้นที่วิกฤต สร้างรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่
การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 
    ๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  ผลักดันการจัดท าแผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียน
และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน  การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัด
การพลังงานและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
    ๕.๖ การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน 
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการป้องกัน
น้ าท่วม วางแผนป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชน
ในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนา
ระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 
     ๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
    ๖.๑ การสร้างความโปร่งใส  ในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางท าให้
ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการทุกส่วนและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการ
ประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคา
ปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
คดีทุจริตคอร์รัปชั่นและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 
    ๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  ให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อน
ภารกิจภาครัฐร่วมกับภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามสังคม เพ่ือท าให้ระบบราชการ
เล็กกะทัดรัด แต่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 
    ๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม  สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วน
ต่างๆ ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    ๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ  สร้างผลงานที่
มีคุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบาย
ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และ
เป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 
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    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
    1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
   ๑.๑ เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม  

๑.๒ เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษท่ี ๒๑ 
๑.๓ เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต  
๑.๔ เพ่ือเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอ้ือต่อการพัฒนาคนและ

ประเทศ 
2. การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล ้าในสังคม 

๒.๑ เพ่ือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มี
รายได้ต่ าสุด  

๒.๒ เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง   
๒.๓ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

3. สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
3.1 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนเป้าหมาย

การเพ่ิมรายได้ต่อหัว     
๓.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิมและสร้างฐานการผลิตและ

รายได้ใหม่  
                      3.1 เพ่ือสนับสนุนการกระจายการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการ
แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม และสนับสนุนเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

3.1. เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจสร้างความเข้มแข็งและรักษาวินัยทาง
การเงิน การคลัง และพัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่สนับสนุนการระดมทุนท่ีมีประสิทธิภาพ    

3.2 สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขาเพื่อยกระดับขีดความสามารถใน
การแข่งขัน ของภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน ดังนี  

3.๒.1 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการสร้างมูลค่าและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตของสินค้าและบริการ  

3.๒.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่ส าคัญ พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเพ่ือให้
ฐาน การผลิตภาคเกษตรและรายได้เกษตรกรมีความม่ันคง  

3.๒.3 เพ่ือเร่งผลักดันให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีความโดดเด่นในด้าน
คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยในตลาดโลก   

3.๒.4 เ พ่ือเ พ่ิมศักยภาพของอุตสาหกรรมส าคัญเดิมให้สามารถต่อยอดสู่
อุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเข้มข้น และสร้างรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่บน
ฐานของความเป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม   

๓.๒.๕ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของฐานบริการเดิมและขยายฐานบริการใหม่ในการปรับตัว
สู่เศรษฐกิจฐานบริการที่เข้มแข็งขึ้น รวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน    

๓.๒.๖ เพ่ือพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและอ านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน
ให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย รวมทั้งพัฒนาสังคมผู้ประกอบการ   
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๓.๒.๗ เพ่ือพัฒนาระบบการเงินของประเทศให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถใน 
การแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ การค้า และการลงทุน   

๓.๒.๘ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งขององค์กรการเงินฐานรากและระบบสหกรณ์ให้
สนับสนุนบริการทางการเงินในระดับฐานรากและเกษตรกรรายย่อย  

4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๔.๑ รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  
๔.๒ สร้างความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งระบบ

ให้มีประสิทธิภาพ  
๔.๓ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น  
๔.๔ พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพ่ือลด

ผลกระทบจาก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ 
5. ด้านความม่ันคง 

๕.๑ เพ่ือปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้ง
ป้องกัน ปัญหา ภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ  

๕.๒ เพ่ือสร้างความพร้อมและผนึกก าลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถใน
การบริหารจัดการด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการปูองกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคามทั้ง
ภัยทาง ทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ   

๕.๓ เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความม่ันคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการ
รักษา ความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ   

๕.๔ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความมั่นคงและนโยบายทาง
เศรษฐกิจสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นเอกภาพ 

6. การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
6.๑ เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล  
6.๒ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการและให้บริการแก่

ประชาชนในท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้    
6.๓ เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ  
6.๔ เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวก

ด้วยความ รวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน  
7. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

7.๑ เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้า 
รวมทั้งมีกลไก ก ากับ ดูแล การประกอบกิจการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสให้สามารถสนับสนุนการเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน   

7.๒ เพ่ือสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริม
การใช้ พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน  

7.๓ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลอย่าง
ทั่วถึง ทั้งประเทศ ในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนา
ระบบ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความมั่นคง และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการ  
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7.๔ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
น้ าประปาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ลดอัตราน้ าสูญเสียในระบบประปา และสร้าง
กลไกการบริหาร จัดการการประกอบกิจการน้ าประปาในภาพรวมของประเทศ  

7.๕ เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือลด
การน าเข้าจาก ต่างประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 

8. ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
๘.๑ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ขั้นก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย  
๘.๒ เพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงและน าเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรายย่อย 

วิสาหกิจ ชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   
๘.๓ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิต

ของประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพ่ิมคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
๘.๔ เพ่ือบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

ให้สามารถ ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน  
9. ด้านการพัฒนาภาคเมืองและพื นที่เศรษฐกิจ 

๙.๑ เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากข้ึน  
๙.๒ เพ่ือพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่ม  
๙.๓ เพ่ือพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม และเพ่ิมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  
9.๔ เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขันและการพัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน 
10. ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค 

๑๐.๑ เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของท าเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เป็นจุดเชื่อมโยง
ส าคัญของแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ไทย  

๑๐.๒ เพ่ือขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และยกระดับให้
ประเทศเปน็ฐานการผลิตและการลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเด่น   

๑๐.๓ เพ่ือเพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของ
ไทยในกรอบ ความร่วมมือต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)   
 
   1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
    แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน 
    ภาคใต้ชายแดนพ่ึงพิงภาคการเกษตร โดยมีพืชเศรษฐกิจหลัก ยางพารา ปาล์มน้ามัน 
และไม้ผล ซึ่งยังใช้รูปแบบการผลิตแบบดั้งเดิม และมีการแปรรูปขั้นต้นเพ่ือการส่งออก ท าให้ได้รับผลกระทบ
จากความผันผวนของราคา นอกจากนี้ภาพลักษณ์ความไม่ปลอดภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ส่งผลต่อภาวะ
การค้าและการลงทุน อย่างไรก็ดีภาคใต้ชายแดนเป็นแหล่งทาการประมงที่ส าคัญของประเทศ เนื่องจากมี
ทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม รวมทั้งมีพ้ืนที่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และเมือง
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ชายแดนมีจุดที่ตั้งที่ได้เปรียบในการเชื่อมโยงการพัฒนาระหว่างพ้ืนที่ภาคใต้ และมาเลเซียรวมทั้งสิงคโปร์ 
ประกอบกับปัจจุบันรัฐบาลอยู่ระหว่างด าเนิน โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” เพ่ือ
พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร อ าเภอหนองจิก การพัฒนาการค้าและการท่องเที่ยว อ าเภอสุไหงโก-ลก และ
อ าเภอเบตง เพ่ือสร้างงาน และรายได้ให้กับประชาชน ควบคู่ไปกับการพัฒนาเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนและอยู่รว่มกันอยา่งสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 
    1. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
    “เป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่ส าคัญของประเทศ และ
เป็นเมืองชายแดนเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวกับพ้ืนที่ภาคใต้  และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
มาเลเซียและสิงคโปร์ ชุมชนมีความเข้มแข็งอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม” 
    2. วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพ่ือพัฒนายกระดับการผลิตและการแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร
หลักของภาค 
    2.2 เพ่ือพัฒนาเมืองชายแดน (สุไหงโก-ลก และเบตง) ให้เป็นศูนย์กลางการค้า การ
ท่องเที่ยวของภาค 
    2.3 เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านรายได้ การศึกษา และสาธารณสุข 
และอยู่รว่มกันอยา่งสันติสุข 
    3. เป้าหมาย 
    3.1 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต้ชายแดนขยายตัวเพ่ิมขึ้น 
    3.2 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ ภาคใต้
ชายแดนลดลง 
    ๔. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

 

ตัวชี วัด 
 

ค่าฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 2562-2565 
อั ต ร า ก า ร เ จ ริ ญ 
เติบโตทางเศรษฐกิจ
ของภาคใต้ชายแดน 

๘๒,๔๒๑ 
ล้านบาท 

ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 
หดตัวร้อยละ๐.๘๙ 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 
๓.๐๒ 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 
๓.๐๒ 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 
๓.๐๒ 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 
๓.๐๒ 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ ๓.๐๒ 

สัมประสิทธิ์ความไม่
เสมอภาค (Gini 
Coefficient) ในการ
กระจายรายได้ภาคใต้
ชายแดนลดลง 

๐.๔๔๕ 
(ปี ๒๕๖๐) 

ลดลงต่ ากว่า 
๐.๔๔๕ 

ลดลงต่ ากว่า 
๐.๔๔๕ 

ลดลงต่ ากว่า 
๐.๔๔๕ 

ลดลงต่ ากว่า 
๐.๔๔๕ 

ลดลงต่ ากว่า 
๐.๔๔๕ 

 

หมายเหตุ ค่าเป้าหมายมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค (GRP) ภาคค านวณจากค่าเป้าหมายประเทศ 
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    ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรเพื่อสร้าง
ความมั่นคงให้กับภาคการผลิต 
 

 

ตัวชี วัด 
 

ค่าฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 2562-2565 
อัตราการขยายตั ว
การ ผลิตภาคเกษตร
ภาคใต้ชายแดน 

๔๕,๕๖๗ ล้านบาท 
ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

หดตัวร้อยละ ๒.๖๒ 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 
๑.๑๙ 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 
๑.๑๙ 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 
๑.๑๙ 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 
๑.๑๙ 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ ๑.๑๙ 

อัตราการขยายตั ว
ก า ร ผ ลิ ต ภ า ค 
อุตสาหกรรมภาคใต้
ชายแดน 

๖,๗๒๖.๘๓ 
ล้านบาท 

ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 
ขยายตัว 

ร้อยละ๐.๘๘ 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 
2.66 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 
2.66 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 
2.66 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 
2.66 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 2.66 

หมายเหตุ ค่าเปา้หมายประเทศ GRP ภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรม ค านวณจากค่าเป้าหมายประเทศ 
 
    แนวทางการพัฒนา 
    ๑) พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
     1.1) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพารา ปาล์มน้ ามัน มะพร้าว และไม้ผล รวมทั้งการ
แปรรูปและเพ่ิมมูลค่าผลผลิต  
     1.2) พัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร พัฒนาตลาดกลางสินค้าเกษตร  
     1.3) ส่งเสริมให้เกษตรกรกรรายย่อยปรับระบบการผลิตให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้  
    ๒) ยกระดับอุตสาหกรรมประมง การเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ าชายฝั่งเพ่ือการส่งออกและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
    ๓) ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์  
    ๔) ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอย่าง
เป็นระบบ  
    ๕) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีฐานชีวภาพ และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ผลผลิตภาคการเกษตร  
    ๖) ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า (Brand) ผลผลิตทางการเกษตร  
    ๗) พัฒนาพื้นที่อ าเภอหนองจิกต่อเนื่องอ าเภอเมืองปัตตานี  
    ๘) พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าลุ่มน้ าเพ่ือป้องกันความเสียหายพ้ืนที่เศรษฐกิจและ
สร้างความม่ันคงด้านทรัพยากรน้ า 
    ๙) สนับสนุนการปรับปรุงท่าเทียบเรือปัตตานีให้มีมาตรฐาน สามารถรองรับการขนส่ง
สินคา้ Feeder ไปยังท าเรือของมาเลเซียและอินโดนีเซียได้ 
    ๑๐) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภาค
การผลิตและบริการในพื้นที่ และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์  



เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 40 
 

    ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก และเมืองเบตง ให้เป็นเมืองการค้าและเมือง
ท่องเที่ยวชายแดน และพัฒนาเมืองยะลาให้เป็นเมืองน่าอยู่และศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้ชายแดน
แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน 
    ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

 

ตัวชี วัด 
 

ค่าฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 2562-2565 
รายได้การท่องเที่ยว 
ภาคใต้ชายแดน 

๖,๔๖๙.๓๔ 
ล้านบาท 

ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 
ขยายตัวเฉลี่ย 

ร้อยละ ๑๑.๗๙ 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ ๑0 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ ๑0 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ ๑0 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ ๑0 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ ๑0 

มูลค่าการค้าชายแดน 
ภาคใต้ชายแดน 

๗,๕๕๔.๖๕ 
ล้านบาท 

ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 
หดตัวเฉลี่ย 

ร้อยละ ๕.๖๐ 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 2 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 2 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 2 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 2 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 2 

 
    แนวทางการพัฒนา 
    ๑) พัฒนาสิ่งอ้านวยความสะดวกบริเวณด่านชายแดนให้เพียงพอและได้มาตรฐานรวมทั้ง
พ้ืนที่เศรษฐกิจบริเวณชายแดน  
    ๒) พัฒนาโครงข่ายคมนาคมให้มีความเชื่อมโยงและมีมาตรฐานทั้งทางบก และทาง
อากาศ อาทิ 
     2.1) ทางบก พัฒนาโครงข่ายถนนสายหลัก สายรอง และการขนส่งทางรางให้ 
มีมาตรฐาน และมีความปลอดภัย  
     2.2) ทางอากาศ ปรับปรุงท่าอากาศยานนราธิวาส และการก่อสร้างสนามบินเบตงให้
แล้วเสร็จตามเป้าหมาย  
    ๓) พัฒนาเมืองยะลาให้เป็นเมืองน่าอยู่และศูนย์กลางเศรษฐกิจของ 
    ๔) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม  
    ๕) พัฒนาเมืองท่องเที่ยวชายแดนและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องการท่องเที่ยว รวมทั้ง
ส่งเสริมการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวชายแดน (เบตง) เมืองการค้าชายแดน (สุไหงโก-ลก)  
    ๖) พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจการค้าชายแดน  
    ๗) เร่งรัดการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาสให้เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ของภาค 
เพ่ือรองรับการค้าการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ  
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    ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
     ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

 

ตัวชี วัด 
 

ค่าฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 2562-2565 
สัดส่วนคนจนภาคใต้
ชายแดน 

ปี ๒๕๕๙ 
ร้อยละ ๓๒.๗๗ 

สัดส่วนคนจนเฉลี่ย 
๒๕๕๕-๒55๙ 
ร้อยละ ๓๐.๙๐ 

ลดลงน้อย
กว่าร้อยละ 

30.90 

ลดลงน้อย
กว่าร้อยละ 

30.00 

ลดลงน้อย
กว่าร้อยละ 

29.00 

ลดลงน้อย
กว่าร้อยละ 

28.00 

ลดลงน้อยกว่า 
ร้อยละ 28.00 

อัต ร าการว่ า ง ง าน 
ภาคใต้ชายแดน 

ปี ๒๕๕๙ 
ร้อยละ ๒.๗ 

อัตราการว่างงาน 
เฉลี่ย ๒๕๕๕- 

๒๕๕๙ 
ร้อยละ ๑.๖๗ 

ลดลงร้อยละ 
2.00 

ลดลงร้อยละ 
2.00 

ลดลงร้อยละ 
2.00 

ลดลงร้อยละ 
2.00 

ลดลงร้อยละ 
2.00 

 
    แนวทางการพัฒนา 
    ๑) พัฒนาและสนับสนุนทักษะฝีมือแรงงาน 
    ๒) พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา  
    ๓) ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกวัย  
    ๔) ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง  
    ๕) สร้างความเข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรม  
 
    แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
    กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน  ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดยะลา 
ตั้งอยู่ตอนล่างของประเทศ ตั้งอยู่ใต้สุดของประเทศและติดกับประเทศมาเลเซีย  มีอาณาเขตติดต่อด้านใต้และ
ด้านตะวันตกกับประเทศมาเลเซีย รวมระยะทางพรมแดนไทย – มาเลเซีย 258 กิโลเมตร โดยมีเทือกเขาสัน
กาลาคีรีเป็นแนวกั้นด้านเหนือ และด้านตะวันออกติดทะเลอ่าวไทยเป็นระยะทาง 172.31 กิโลเมตร มีเนื้อที่
รวมประมาณ 10,936.864 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6.80 ล้านไร ่ซึ่งจังหวัดนราธิวาสมีพ้ืนที่มากที่สุด 
และจังหวัดปัตตานีมีพ้ืนที่น้อยท่ีสุด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
 วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน  

“เกษตรก้าวหน้า การค้าชายแดน การท่องเที่ยวเชื่อมโยงสู่อาเซียน” 
 ค าอธิบายวิสัยทัศน์ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ในปี 2564 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาเพ่ือให้บรรลุผลใน 3 เรื่อง ประกอบด้วย 
เมืองเกษตรก้าวหน้า ภาคการเกษตรมีบทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

ภาคใต้ชายแดน มีพืชเศรษฐกิจหลักที่ส าคัญ อาทิเช่น ยางพารา ปาล์มน้ ามัน มะพร้าว ประมงชายฝั่ง ปศุสัตว์
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และไม้ผล โดยในปี 2564 กลุ่มจังหวัด จะเป็นแหล่งผลิตยางพารา ปาล์มน้ ามัน มะพร้าว ไม้ผล และปศุสัตว์ที่
มีคุณภาพ ภาคประมงมีประสิทธิภาพในการจับถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมาย โดยการส่งเสริมและวิจัย
เพ่ือคิดค้นนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยี การผลิต การแปรรูปยางพารา ไม้ยางพารา ปาล์มน้ ามัน และไม้ผล 
ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม และสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนให้กับกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน  

การค้าชายแดน หลังปี 2564 จะมีมูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมขึ้นในอัตราส่วนที่
สูงขึ้น ร้อยละ 6 ของมูลค่าเดิม โดยอาศัยศักยภาพของจังหวัดชายแดน คือ จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส 
ซึ่งเป็นที่ตั้งของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ด่านชายแดนไทย-มาเลเซีย รวมถึงเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ โดย
พัฒนาให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น สามารถรองรับการขนส่งและ
การค้าทั้งในและนอกประเทศ และสู่กลุ่มประเทศอาเซียน สามารถดึงดูดนักลงทุนเข้ามาลงทุนในพ้ืนที่เพ่ือให้
เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้และการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด 

การท่องเที่ยว หลังปี 2564 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนมีโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่ได้มาตรฐาน มีเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวระดับประเทศและ
อาเซียน การบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การบริการนักท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานสากล 
มีระบบการตลาดและประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย 

 จุดยืนในการพัฒนา (Positioning) 
1.สร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าด้านเกษตร (อาทิเช่น ยางพารา ปาล์มน้ ามัน มะพร้าว ไม้ผล

ข้าว ประมง และปศุสัตว์)  
2.ส่งเสริมการค้า การลงทุน ในเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจ เมืองชายแดน เมืองต้นแบบ 
3.ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม  
 เป้าประสงค์ ตัวชี วัด และค่าเป้าหมาย 
 

เป้าประสงค์
รวม 

ตัวชี วัด/เป้าหมาย 
รวม 5 ปี 

ข้อมูลฐาน 
เป้าหมายรายปี 

2560 2561 2562 2563 2564 
มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมกลุ่ ม
จังหวัดภาคใต้
ช า ย แ ด น มี
มูลค่าเพ่ิมข้ึน 

อัตราการขยายตัว
มู ล ค่ า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
มวลรวมของกลุ่ม
จั ง ห วั ด เ พ่ิ ม ขึ้ น     
ร้อยละ 2.5 

อัตราการขยายตัวค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่ม
จังหวัด เฉลี่ยปี 2554 
– 2558 ร้อยละ 1.5 
( มู ล ค่ า เ ฉ ลี่ ย  5  ปี  
136,082 ล้านบาท) 

- - 1.5 
(138 ,1
23) 

2.0 
(138 ,8
03) 

2.5 
(139 ,4
83) 

หมายเหตุ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดฯ จากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 2560 
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ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร

แปรรูป และการตลาด 
เป้าประสงค์      

เชิงยุทธศาสตร์ 
ตัวชี วัด/เป้าหมาย 

รวม 5 ปี 
ข้อมูลฐาน 

เป้าหมายรายปี หมาย
เหตุ 2560 2561 2562 2563 2564 

เ พ่ิ ม ผ ล ผ ลิ ต
สินค้าและสร้าง
มู ล ค่ า เ พ่ิ ม
ผ ล ผ ลิ ต ด้ า น
เ ก ษ ต ร 
( ย า ง พ า ร า 
ป า ล์ ม น้ า มั น 
มะพร้าว ไม้ผล 
ข้ า ว  ป ร ะ ม ง 
แ ล ะป ศุ สั ต ว์ ) 
เพ่ิมข้ึน  

1 .  ผ ล ผ ลิ ต
ยางพารา เ พ่ิมขึ้ น
เ ฉ ลี่ ย ไ ร่ ล ะ  5 
กิโลกรัมจากค่าฐาน 

ผ ล ผ ลิ ต  ( ปี  
2559) 235 
กิโลกรัม/ไร่ 

- - 240 245 250  

2 . ผลผ ลิ ตป าล์ ม
น้ ามันเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย
ไร่ละ 200 กิโลกรัม 
จากค่าฐาน  

ผ ล ผ ลิ ต ปี  
2559 จ านวน 
1 ,282 
กิโลกรัม/ไร่  

- - 1,482 1,682 1,882  

3. ปริมาณการเลี้ยง
ปศุสัตว์ (แพะ/โค/
แกะ )  สายพันธุ์ ดี
เพ่ิมข้ึน 3 สายพันธุ์ 

NA - - 1 2 3  

4. พ้ืนที่ การปลูก
มะพร้ าว  จ านวน 
3,000 ไร่ 

NA - - 1,000 
ไร่ 

2,000 
ไร่ 

3,000 
ไร่ 

 

5. พ้ืนที่ปลูกไม้ผล 
(ลองกอง ทุ เรียน 
เงาะ มังคุด) เพ่ิมข้ึน
ร้ อยละ 10 ของ
พ้ืนที่ปลูก 

พ้ื นที่ ป ลู ก ไ ม้
ผลกลุ่มจังหวัด
ภ า ค ใ ต้
ช า ย แ ด น  ปี  
2558 จ านวน 
251,315 ไร่ 

- - 3 % 6 % 10 %  

6. ผลผลิตข้าวนาปี
เ พ่ิมขึ้ น ไร่ละ 25 
กิโลกรัม รวม 75 
กิโลกรัม 

ผลผลิตข้าวนา
ปี  ป ร ะ จ า ปี  
2558 จ านวน 
375 กิโลกรัม
ต่อไร่ 

- - 400 
กก/ไร ่

425 
กก/ไร ่

450 
กก/ไร ่
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กลยุทธ์ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร (ยางพารา ปาล์มน้ ามัน มะพร้าว ข้าว 

ไม้ผล ประมง และปศุสัตว์) โดยใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการ 
2 พัฒนาศักยภาพ เกษตรกร กลุ่มเครือข่าย สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ ให้

ด าเนินการในลักษณะการรวมกลุ่มหรือเกษตรแปลงใหญ่ เพ่ือลดต้นทุน สร้างมูลค่าและเพ่ิมอ านาจการต่อรอง 
3 ส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อเนื่องภาคเกษตรโดยสนับสนุนเทคโนโลยีขั้นสูง ให้เกิด

ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และมีมูลค่าเพ่ิม 
4 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์

สินค้าด้านเกษตร 
5 ส่งเสริมช่องทางการตลาด และการสร้างตราสินค้า (Brand) ผลผลิตทาง

การเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการค้า การลงทุน ในพื นที่เศรษฐกิจที่ส้าคัญ 
เป้าประสงค์      

เชิงยุทธศาสตร์ 
ตัวชี วัด/เป้าหมาย 

รวม 5 ปี 
ข้อมูลฐาน 

เป้าหมายรายปี หมาย
เหตุ 2560 2561 2562 2563 2564 

1. มูลค่าการค้า
ชายแดนกลุ่ ม
จังหวัดภาคใต้
ชายแดนเพิ่มขึ้น 

มู ล ค่ า ก า ร ค้ า
ช า ย แ ด น ก ลุ่ ม
จั ง ห วั ด ภ า ค ใ ต้
ช า ยแดน เ พ่ิ มขึ้ น 
ร้อยละ 6 

มูลค่ าการค้ า
ชายแดนกลุ่มฯ 
ปี  2 5 5 8 
จ า น ว น 
8,521.8 ล้าน
บาท 

- - 2% 
( 8 ,69
2.236 
ลบ.) 

4% 
( 8 ,86
2.672 
ลบ.) 

6% 
( 9 ,03
3.108 
ลบ.) 

 

 ว ง เ งิ น ล ง ทุ น
ภาคอุตสาหกรรม
ใ น ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด
ภ า ค ใต้ ช า ย แ ด น
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.5 

เ งิ น ล ง ทุ น
ภาคอุตสาหกร
ร ม ใ น ก ลุ่ ม
จังหวัดภาคใต้
ช า ย แ ด น  ปี  
2559 จ านวน 
17,850 ล้าน
บาท 

- - 2.5% 
( 18 ,2
96.25 
ลบ.) 

5% 
( 1 8 ,7
42 .50 
ลบ.) 

7.5% 
( 19 ,2
42.30 
ลบ.) 
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กลยุทธ์ 
1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ การบริหารจัดการน้ า 

ระบบป้องกันอุทกภัย เพ่ือรองรับการค้าการลงทุน 
2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวก บริเวณด่านพรมแดนและ

เมืองชายแดน เมืองเศรษฐกิจที่ส าคัญ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เขตอุตสาหกรรม เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 
เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

3 ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต พัฒนาสินค้าและบริการ เพ่ือสร้างมูลค่า 
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ 

4 ส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อเนื่องทุกสาขาการผลิตให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิม 

5 พัฒนาและยกระดับทักษะฝีมือ เพ่ือสร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นท่ี 
6 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม 

และเมืองท่องเที่ยวชายแดน 
เป้าประสงค์      

เชิงยุทธศาสตร์ 
ตัวชี วัด/เป้าหมาย 

รวม 5 ปี 
ข้อมูลฐาน 

เป้าหมายรายปี หมาย
เหตุ 2560 2561 2562 2563 2564 

-  ร า ย ไ ด้ จ า ก
การท่องเที่ ยว
ของกลุ่มจังหวัด
เพ่ิมข้ึน 

ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร
ท่องเที่ ยว เ พ่ิมขึ้ น
ร้อยละ 6  

รายได้จากการ
ท่อง เที่ ย ว  ปี  
2559 จ านวน 
6,436.6 ล้าน
บาท 

- - 2 % 
( 6 ,56
5.330  
ล้ า น
บาท) 

4 % 
( 6 ,69
4.064  
ล้ า น
บาท) 

6 % 
( 6 ,82
2.796  
ล้ า น
บาท) 

 

 
กลยุทธ์  

1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ และจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่ง
ท่องเที่ยวและบริการให้ได้มาตรฐาน สร้างความเชื่อม่ันแก่นักท่องเที่ยว 

2 ส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม อาทิเช่ น การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงอาหาร เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวชุมชน เป็นต้น 

3 พัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดให้ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน 

4 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกิดการ
ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
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    แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส 
วิสัยทัศน์จังหวัดนราธิวาส : จากผลการวิเคราะห์แวดล้อม (SWOT) ของจังหวัดทั้งจุด

แข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจ ากัดในการพัฒนาจังหวัดซึ่งปรากฏตามข้อ 2.1 จังหวัดนราธิวาส จึงได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ร่วมกันว่า  

“เศรษฐกิจมั่นคง การค้าเฟื่องฟู นราน่าอยู่ มุ่งสู่สันติสุขอย่างย่ังยืน” 
 
ค้าอธิบายวิสัยทัศน์ 
เศรษฐกิจมั่นคง  หมายถึง  การที่ระบบเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาส มีองค์ประกอบ 

ดังนี้ 
 1) สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของฐานการผลิตจากฐานรายได้เดิม  
1.1) ภาคการเกษตร : เน้นการเพิ่มผลผลิตภาคการเกษตร เช่น ยางพารา ปาล์ม 

น้ ามัน ไม้ผล ปศุสัตว์ ประมง ให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน พร้อมทั้งสนับสนุนกระบวนการของตลาดกลาง
การเกษตรชายแดนใต้ ณ อ าเภอยี่งอ  ที่จะเป็นแหล่งรับซื้อและกระจายผลผลิตภาคการเกษตรไปยังภูมิภาคต่างๆ 
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาผลผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานในระดับการ
ส่งออก โดยการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการสร้างสรรค์คุณค่า มูลค่าของผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และตรา
สินค้าของจังหวัดจากฐานการเกษตร 

1.2) ภาคการท่องเที่ยว : เน้นการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน พร้อมทั้งการ
สร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ จากต้นทุนของจังหวัดที่เกิดบริการที่มีมูลค่าสูง  

2) สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของฐานการผลิตจากฐานรายได้ใหม่ 
2.1) เพิ่มศักยภาพสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น กรือโป๊ะ ใบไม้สีทอง 

ผ้าบาติก รังนก ผลิตภัณฑ์ส้มแขก เป็นต้น ให้เป็นตราสินค้าพรีเมี่ยมและได้มาตรฐานการส่งออก และ
พัฒนาโอกาสทางการตลาดในระบบดิจิทัล 

2.2) เป็นเมืองเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรอุตสาหกรรมเพ่ิมค่าที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เช่นอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา , เวชส าอางจากข้าวหอมกระดังงา เป็นต้น และอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง และอุตสาหกรรมฮาลาล (อาหารและไม่ใช่อาหาร) 

2.3) การเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่เพ่ิมเติม ประกอบด้วย การท่องเที่ยวเชิงสันทนาการและกีฬา และอีเวนต์ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในพื้นที ่

3) พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ 
3.1) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (5 ต้าบล 5 อ้าเภอ) 
3.2) เมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” 

4) รายได้ต่อหัวของประชากรเพ่ิมสูงขึ้น การกระจายรายได้เป็นไปอย่างทั่วถึง 
เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น 

5) คุณภาพของแรงงาน ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการใหม่มี
ความพร้อมในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจจังหวัดให้มีศักยภาพที่แข่งขันได้ 

 
 

 



เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 47 
 

การค้าเฟื่องฟู หมายถึง  การที่การค้าของจังหวัดนราธิวาส มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
 1) จังหวัดนราธิวาสมุ่งเป็นจังหวัดแห่งการค้า (Trading Provincial) โดยมีเมืองสุ

ไหงโก-ลกเป็นต้นแบบการค้าขายระหว่างประเทศและมีการค้าชายแดนทั้ง 3 ด่าน (ด่านตากใบ ด่านบูเก๊ะตา 
ด่านสุไหงโก-ลก) ที่มีมาตรฐานการจัดการด่าน เพ่ือการค้าระดับสากล และมีปริมาณรวมของการค้าชายแดน
เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

2) การบริการ ธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก เติบโตอย่างมีคุณภาพ มีระบบบริการที่มี
มาตรฐานการค้าชายแดนในระดับต้นแบบที่ดีของประเทศ 

3) การคมนาคม การขนส่ง และโลจิสติกส์เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบครบวงจร 
โครงสร้างพ้ืนฐานเอ้ือ ต่อการค้า และการพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองการค้า เมืองที่น่าลงทุนในระดับประเทศ
และนานาชาติ 

4) เกิดธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจท้องถิ่น ธุรกิจรุ่นใหม่ และวิสาหกิจชุมชนในทั่วทุกพ้ืนที่
ของจังหวัดที่เชื่อมโยงการค้าชายแดนและสร้างรายได้และเงินหมุนเวียนในจังหวัด 

 

นราน่าอยู่ หมายถึง การที่สังคมเมืองนราธิวาส มีองค์ประกอบดังนี้ 
1) เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความเข้มแข็ง มีอัตลักษณ์ของจังหวัดที่ชัดเจนเป็นที่

รบัรู้และเชื่อมั่น ของประชาชน สังคม ประเทศชาติและระดับนานาชาติ 
2) ประชาชนมีคุณภาพ มีความตื่นรู้  พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ก้าวทันการ

เปลี่ยนแปลงอย่างเท่าทัน และคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ที่ดีงามของนราธิวาส เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ เมืองแห่ง
การศึกษาที่ได้มาตรฐาน และ เท่าเทียมกันทุกพ้ืนที่ และวัยเรียน เยาวชน วัยท างานมีศักยภาพทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาชน มีทักษะสากล (ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ) และพร้อมสู่สังคม
ดิจิทัล 

3) ระบบบริการของรัฐทุกระดับมีคุณภาพ เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึง เป็นบริการที่
มีความทันสมัยยุคดิจิทัล มีธรรมาภิบาลโดดเด่นในการมีส่วนร่วมของประชาชน และยึดหลักในการพัฒนาโดย
ใช้พื้นที่เป็นฐานอย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนด้วยกลไกประชารัฐ 

4) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และยึดวิถีการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีงาน มีอาชีพ มีรายได้ท่ีมั่นคง มีศักยภาพในการพ่ึงตนเองสูงขึ้น 

5) ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ ไม่มีภัยพิบัติ และเป็นเมือง
สิ่งแวดล้อมท่ีดี อากาศบริสุทธิ์ บ้านเมืองสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย  
 

มุ่งสู่สันติสุขที่ยั่งยืน หมายถึง ความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและสันติสุขที่ยั่งยืน มี
องค์ประกอบดังนี้ 

 1) กองก าลังประจ าถิ่น กองก าลังภาคประชาชนมีความเข้มแข็ ง และมีขีด
ความสามารถในการรักษา ความสงบเรียบร้อย โดยการวางระบบป้องกันภัยคุกคามในพ้ืนที่ด้วยการน า
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ ในการท างานแบบเชิงรุกเข้าถึงทุกพ้ืนที่ตลอด 24 ชั่วโมง 

2) เครือข่ายชุมชนมีความเข้มแข็งและมีบทบาทความเป็นผู้น าในการแก้ไขปัญหา
ด้านต่างๆ ในพ้ืนที่ (ผู้น าท้องถิ่น/ศาสนา/สตรี) สร้างความเข้าใจกับทุกฝ่าย ทุกภาคส่วน และมีเวทีให้ทุกฝ่ายได้
แสดงความคิด ทัศนคติ พร้อมทั้งการบูรณาการความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน ในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ในทุกมิต ิ
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3) ประชาชนมีความปลอดภัย สงบสุข อยู่อย่างเข้าใจซึ่งกันและกัน มีความ
ภาคภูมิใจในพ้ืนที่ และมีความเข้มแข็ง 

4) ปัญหาสังคมทางอาชญากรรม ยาเสพติด การก่อการร้ายลดลง โดยมีฐานจากการ
จัดการแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา 

5) ภัยคุกคามต่อจังหวัดในทุกประเภทได้รับการจัดการให้ลดลงในทั่วทุกพ้ืนที่อย่าง
เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน 

6) ประชาชนมีหลักยึดและมีวิถีชีวิตบนฐานของหลักธรรมทางศาสนา และอยู่ร่วมกันบน
ความหลากหลายของประเพณี และวัฒนธรรม 

7) ความมีประสิทธิภาพในการบูรณาการภารกิจความม่ันคงในทุกระดับด้วยคุณภาพ
ของบุคลากร และระบบงานที่ทันสมัย ได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นไว้วางใจจากประชาชน 
 

2. พันธกิจ (Mission) 
1) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร การค้า การลงทุน การ

บริการ การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมให้เข้มแข็งและยั่งยืนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ 
2) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ า เติมความเท่าเทียม และความ

เข้าใจ ในความแตกต่างภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 
3) เสริมสร้างความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความอุดม

สมบูรณ์ และเป็นหลักประกันในการพัฒนาของจังหวัดในทุกมิติ 
4) สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินแก่ประชาชนและ

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
5) พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และบริการให้มีคุณภาพ ทันสมัย สู่ภาครัฐ

ดิจิทัล และประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
3. เป้าประสงค์รวม (Ultimate Goal) 

1) เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดนราธิวาส         
มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 

2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความมั่นคง
ในชีวิตปัญหาความยากจนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ.สามารถพ่ึงตนเองได้เพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 1.51ต่อปี 

4. ตัวชี วัดความส้าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด  
 

เป้าประสงค์รวม 
ตัวชี วัด/
เป้าหมาย 
รวม 5 ปี 

ข้อมูลฐาน 
เป้าหมายรายป ี

2561 2562 2563 2564 2565 

เศรษฐกิ จ เติบ โต
อย่างมีเสถียรภาพ
มู ล ค่ า ผ ลิ ตภัณ ฑ์
มวลรวมของจังหวัด
นราธิวาสมีมูลค่า  
เพิ่มขึ้น 

อั ต ร า ก า ร
ขยายตัวมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวล
รวมของจังหวัด
นราธิวาสเพิ่มขึ้น     
ร้อยละ 2.8 

อัตราการขยายตัวค่า
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ม ว ล ร ว ม
จังหวัดนราธิวาส  
ปี 2556 = 40,373  
             (-3.73%) 
ปี 2557 = 39,251 
             (3.25%) 
ปี 2558 = 38,479  
             (-0.41%) 

0.56 
(42,345) 

1.12 
(42,581) 

1.68 
(42,817) 

2.24 
(43,053) 

2.80 
(43,289) 
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เป้าประสงค์รวม 
ตัวชี วัด/
เป้าหมาย 
รวม 5 ปี 

ข้อมูลฐาน 
เป้าหมายรายป ี

2561 2562 2563 2564 2565 

ปี 2559 = 42,110 
             (3.69%) 
( มู ล ค่ า เ ฉ ลี่ ย 4 ปี  = 
40 ,053 ล้ านบาท/
เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 2.8%) 

ป ร ะ ช า ช น มี
คุณ ภ า พ ชี วิ ต ที่ ดี
ตามหลักปรัชญา
ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอ เพี ย งมี ค ว า ม
มั่นคงในชีวิต 

ร้อยละของการ
แก้ไขปัญหาเพื่อ
ลดจ านวนครัว 
เรือนยากจนที่มี
รายได้เฉลี ่ยต่ า
ก ว ่า เ ก ณ ฑ ์ 
จ ป ฐ . (เ พิ ่ม ขึ ้น
ร ้อ ย ล ะ 1.51  
ต่อปี) 

-  ร ้อยละของการ
แก้ไขปัญหาเพื่อลด
จ านวนคร ัว เ ร ือน
ย า กจ นที ่ม ีรายได้
เฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์  
จปฐ  
ปี 2556 = 74.11 
ปี 2557 = 94.76 
ปี 2558 = 90.23 
ปี 2559 = 94.76 
ปี 2560 = 90.23 
( เ ฉ ลี ่ย  5  ป ี = 
88.82) 

88.82 90.03 91.84 93.35 94.86 

 
5. ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า 
การลงทุน และการค้าชายแดน (Strengthening for Economic Stability, Trading and Investment 
Promotion and Border Trading) 

วัตถุประสงค์ 
(1) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการทอ่งเที่ยว เพ่ิมมูลค่าสินคา้ด้านการเกษตร และสินค้า

ชุมชน 
              (2) เพ่ือสร้างขีดความสามารถด้านการผลิต การตลาดและส่งเสริมผู้ประกอบการใน
จังหวัดพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด แข่งขันได้ในระดับสากล และการเชื่อมโยง
เครือข่ายทางการค้าสู่อาเซียน 

           (3) เพ่ือพัฒนาและจัดการผลผลิตทางการเกษตร เชิงปริมาณ และคุณภาพในการ
รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม 
             (4) เพ่ือสร้างโอกาสในการพัฒนาจังหวัดจากโมเดลเศรษฐกิจการพัฒนาของประเทศ 
เพ่ือขับเคลื่อนจังหวัดสู่เมืองแห่งการค้า ผู้ประกอบการค้าในทุกระดับของจังหวัดเข้มแข็ง และแข่งขันได้ 

เป้ าประสงค์   : การขยายตัวของภาคการเกษตร ภาคการท่อง เที่ ยว  และ
ภาคอุตสาหกรรม เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ 
1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ให้มีคุณภาพและได้

มาตรฐาน  รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการพัฒนาจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2 สร้างระบบนิเวศน์การค้าชายแดน จัดระเบียบ และพัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก เป็น
ต้นแบบการค้าชายแดนระหว่างประเทศ ที่มีความพร้อม มาตรฐาน และการจัดการเมืองชายแดนที่เป็นสากล 
    3 พัฒนาผู้ประกอบการ ขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมช น และ
ผู้ประกอบการใหม่ให้มีความพร้อมในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจจังหวัดให้มีศักยภาพที่แข่งขันได้ 
    4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของ อุตสาหกรรมเพ่ิมมูลค่า ที่มีคุณภาพมาตรฐานใน
ระดับส่งออก และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    5 ยกระดับศักยภาพและเสริมสร้างความเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงสันทนาการและกีฬา  สร้างสรรค์เศรษฐกิจเพ่ิมค่าจากฐาน
ของการกีฬา นันทนาการ และการบริการ 
    6 พัฒนาและสร้างสรรค์รูปแบบการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรที่มีปริมาณ 
คุณภาพรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรของจังหวัดเพ่ือการค้า และการส่งออก 
    7 ยกระดับคุณภาพของแรงงาน รองรับการท่องเที่ยว การค้า และการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจของจังหวัด 
    8 พัฒนาจังหวัดสู่ระบบการค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เปิดตลาดสู่สังคมดิจิทั ล 
เชื่อมโยงการค้ากับประเทศ อาเซียน และนานาชาติบนโลกออนไลน์ 
    
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ลดความเหลื่อมล ้า พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ประชาชนบนพื นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( Inequality Reduce and Quality of Life 
on Sufficiency Economic Based) 

วัตถุประสงค์ 
            (1) เพ่ือปรับเปลี่ยนให้ประชาชนจังหวัดนราธิวาส มีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทาง

สังคมไทย มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษท่ี ๒๑  
   (2) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย ทั้งวัยเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น วัยท างาน วัย

สูงอายุ เห็นคุณค่าของการมีสุขภาพดี มีความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถในการจัดการตนเองทางสุขภาพได้
อย่างเหมาะสม และมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต 

(3) เพ่ือเสริมสร้างสถาบันทางสังคมของจังหวัดนราธิวาส ให้มีความเข้มแข็งเอ้ือต่อ 
การพัฒนาคน 
     (4) เพ่ือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชาชนที่มีรายได้ต่ ากว่า
เกณฑ์ จปฐ. ประชาชนที่เป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ให้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองให้มั่นคงทางรายได้ และ
คุณภาพชีวิต 

   (5) เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง  และมีความ
สะดวก ทันสมัยมากขึ้น ตามบริบทของพ้ืนที่ของจังหวัดนราธิวาส 

   (6) เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยศาสตร์พระราชา 
และ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

    (7) เพ่ือส่งเสริมคุณภาพทางการศึกษาของประชาชนจังหวัดนราธิวาสให้มีความ    
เท่าเทียมและสูงข้ึน 
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เป้าประสงค์  : คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น มีความเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

กลยุทธ์ 
1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค ขั้นพ้ืนฐาน เพื่อหนุนเสริมคุณภาพชีวิตแก่

ประชาชนอย่างท่ัวถึง 
2 สร้างโอกาสในชีวิตด้วยศาสตร์พระราชา ส่งเสริมการขยายผลและประยุกต์ใช้

แนวทางตามโครงการพระราชด าริและเสริมสร้างศักยภาพ การพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3 พัฒนาขีดความสามารถของประชาชนให้มีคุณภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
ภูมิคุ้มกันภายใต้ อัตลักษณ์ที่ดีงามของพ้ืนที่ 

4 พัฒนาคุณภาพการศึกษา มุ่งสร้างผู้เรียนที่มีคุณภาพด้วยมาตรฐานการศึกษา และ
บุคลากรการศึกษา 

5 สร้างโอกาสแก่ผู้ด้อย โอกาส คนยากจน เยียวยาและฟ้ืนฟูผู้ได้รับผลกระทบจากความ
ไม่สงบให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และพ่ึงตนเองได้ 

6 สร้างชุมชนแห่งสุขภาวะที่เข้มแข็งให้ประชาชน ฉลาดรู้พึ่งตนเอง ทางสุขภาพ  ลด
ปัญหา การเจ็บป่วย ป่วยตาย ทุกพ้ืนที่ และพัฒนาขีดความสามารถการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน 

7 ลดความเหลื่อมล้ าทางรายได้ ด้วยระบบเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง สร้างงาน 
อาชีพ รายได้ แก่ชุมชนจากต้นทุนทรัพยากรและภูมิปัญญา 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : จัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี (Natural Resource and Environment Management 
and Sustainability) 

วัตถุประสงค์ 
          (1) เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของระบบนิเวศในพ้ืนที่ป่าฮาลาบาลาและพ้ืนที่ทางทะเล 

ของจังหวัด 
        (2)  เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทางด้านพลังงาน 
        (3) เพ่ือจัดการปัญหาขยะในพ้ืนที่ชุมชนเมือง พ้ืนที่ด่านชายแดน และในชุมชน 

(4) เพ่ือลดปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัดให้ลดลง 
(5) เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนและประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

เป้าประสงค์ 
(1) ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีพ้ืนที่ป่าเพ่ิมข้ึน  
(2) ชุมชนมีแหล่งพลังงานของตนเองเพ่ิมมากข้ึน 
(3) ปัญหาขยะ น้ าเสีย มลพิษทางอากาศ ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
(4) ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติจากอุทกภัย ไฟป่า การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่มใน

จังหวัดลดลง 
(5) ประชาชนมีการใช้พลังงานทดแทนและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมมาก

ขึ้น 
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กลยุทธ์ 
1 เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ และความหลากหลาย

ของระบบนิเวศน์ป่าเขา ชายฝั่ง และทะเล   
2 สร้างระบบการจัดการปัญหาทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การกัดเซาะชายฝั่ง

และตลิ่ง และภัยพิบัติ แบบมีส่วนร่วม และวิทยาการที่ทันสมัย   
3 พัฒนาให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี อากาศบริสุทธิ์ บ้านเมืองสะอาด เป็นระเบียบ

เรียบร้อย 
4 ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองด้วยการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จากฐาน

ทรัพยากร มุ่งเน้นการพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรองรับการเติบโตของเมือง 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างสันติสุขและความม่ันคงภายในพื นที่แบบมี 

ส่วนร่วม อย่างเข้าใจ  เข้าถึงและพัฒนา (Peaceful and Security on Integration Strengthening )
    วัตถุประสงค์      

(1) เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นท่ีให้มีความ
เข้มแข็งและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนในพื้นท่ี 

(2) เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจของคนในพ้ืนที่ภายใต้อัตลักษณ์พหุวัฒนธรรมของ
สังคมในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

(3) เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในพ้ืนที่ด้านความปลอดภัยและมีการบูรณาการภารกิจใน
หน่วยงานต่าง ๆในพื้นที่ 

เป้าประสงค์ 
(1) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และเชื่อม่ันในอ านาจรัฐ     
(2) พ้ืนที่ปลอดภัยเพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
(3) คดีอาชญากรรม ยาเสพติดลดลงอย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ 
1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน และชุมชนเมืองในการจัดการตนเองให้มี

ความปลอดภัย สงบเรียบร้อย และมีความมั่นคงในพ้ืนที่ 
2 เสริมสร้างวิธีการคิดของประชาชน สร้างหลักยึดและวิถีชีวิตบนฐานของหลักธรรม

ทางศาสนา และอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายของประเพณี และวัฒนธรรม 
3 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข

ปัญหาและพัฒนาพื้นที่ 
4 เพ่ิมประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่รัฐและการบูรณาการภารกิจความม่ันคงของหน่วยงาน

ในพ้ืนที่ทุกระดับ และพัฒนาระบบงานความม่ันคงที่ทันสมัย ได้รับการยอมรับเชื่อมั่นไว้วางใจจากประชาชน 
5 สร้างพ้ืนที่ให้ประชาชนมีความปลอดภัย สงบสุข อยู่อย่างเข้าใจซึ่งกันและกัน และ

ภาคภูมิใจในพ้ืนที่ ให้กระจายทั่วทั้งจังหวัด   
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   1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
1. วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส 

“บริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ด้วย
เศรษฐกิจก้าวหน้า น้าพาสังคมสันติสุข สู่ประชาคมอาเซียน” 

2. พันธกิจ 
  2.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร ผังต าบล 

และผังเมืองรวมจังหวัด 
  2.2 ส่งเสริมอาชีพ งานสวัสดิการสังคม การจัดการศึกษา การปฏิบัติงานของศูนย์

ปฏิบัติการการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด กีฬา นันทนาการ และการสาธารณสุข ตลอดทั้งการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

  2.3 ส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 

2.4 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน เมืองชายแดน การท่องเที่ยว เพ่ือรองรับ
ประชาคมอาเซียนตลอดทั้งสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน  โครงการตามแนวพระราชด าริ และหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง        
  2.5 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ การก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูล บ าบัดน้ าเสีย และการใช้พลังงาน
ทดแทน  
  2.6 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม โบราณวัตถุ โบราณสถาน ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ท านุบ ารุงศาสนา และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

2.7 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

   3.1 ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ระบบจราจร ผังเมือง 
ผังต าบล และผังจังหวัดได้มาตรฐาน  
  3.2 ประชาชนมีอาชีพ รายได้ ที่มั่นคงและยั่งยืน บริการด้านสวัสดิการสั งคม กีฬา 
นันทนาการ การศึกษา และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้
เพ่ือเอาชนะยาเสพติด มีประสิทธิภาพ ตลอดทั้งประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
  3.3 ประชาชนมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ   
  3.4 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน เมืองชายแดน  การท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์
ชุมชน ในท้องถิ่นอย่างมั่นคงและยั่งยืน สู่ประชาคมอาเซียน 
  3.5 มีระบบการจัดการขยะ น้ าเสีย สิ่งปฏิกูล ตลอดทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน   
  3.6 ท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ สืบสานประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป 

3.7 การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
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4. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
นราธิวาส 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื นฐาน 
 1 บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ า 
 2 สร้างและปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภค  บริโภค 
 3 จัดท าผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังต าบล 
 4 พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
 5 จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนใน

ท้องถิ่น 
2 ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม   
3 ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมี

ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
4 ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
5 ส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย การกีฬา และนันทนาการ   
6 ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข 
7 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพ่ือรองรับการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

1 ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบ
ประชาธิปไตย 

2 พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการ
รักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 

3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยใน
ท้องถิ่น 

4 ส่งเสริมให้ผู้น าศาสนาเข้ามามีบทบาทเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแก้ปัญหาความ
มั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการ
ท่องเที่ยว 

1 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น และเมืองชายแดน  เพ่ือรองรับ
ประชาคมอาเซียน 

2 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น  
3 ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
4 พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพ่ือรองรับประชาคม

อาเซียน 
5 ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตส านึกในการร่วมกันอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 
4 จัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย 
5 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  
2 ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น และปูชนียบุคคล 
3 เสริมสร้างและท านุบ ารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
4 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น 
5 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน   

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
1 พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร 
2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
4 ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
5 ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพ่ือการบริการประชาชน 
6 พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด าเนินงานขององค์กร  

เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
นโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลมะรือโบตก  ที่แถลงต่อสภาเทศบาลต าบลมะรือโบตก 

ในวันที่ 8  พฤษภาคม  2557  ได้ก าหนดนโยบายการบริหารท้องถิ่นเทศบาลต าบลมะรือโบตก โดยยึดมั่นใน
การปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในการพัฒนาท้องถิ่น จะค านึงถึง
ผลประโยชน์ของประชาชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และให้
ครอบคลุมตามอ านาจหน้าที่ ตามงบประมาณที่มีและสามารถด าเนินการได้ เพ่ือน าพาประชาชน สังคมไปสู่
ความสุข สงบ ความปลอดภัยในการแก้ไขปัญหาและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชนพร้อมทั้งรองรับ
ประชาคมอาเซียน   ดังต่อไปนี้ 

๑. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามภารกิจของการบริหารงานบุคคล ตลอดจน

เสริมสร้างจิตส านึกของพนักงาน บุคลากรของเทศบาลในการให้บริการประชาชน เพ่ือได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจ โดยยึดหลักการบริหารจัดการสู่ธรรมาภิบาล ดังนี้ 

1. เน้นการท างานเชิงรุกและสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความอยู่ดีมีสุขและประโยชน์
ของประชาชนและการบริการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ตั้ง เสริมสร้างทักษะแก่พนักงานเทศบาลให้มี
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จิตส านึกในการให้บริการประชาชนที่โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมและเกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดยเท่าเทียมกัน 

2. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนให้เกิดความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุด 

3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 
สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพ่ือน าไปสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาของชุมชน และพัฒนาเทศบาลต าบล
มะรือโบตก อย่างยั่งยืน โดยเน้นการจัดท าประชาคม เพ่ือรับฟังความคิดเห็นประชาชนตามครรลองของระบอบ
ประชาธิปไตย ตั้งแต่กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ 

4. เสริมสร้างและดูแลให้ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โดยมุ่งเน้นมาตรการการป้องกันแก้ไขการจัดการระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อุบัติภัย และภัย
ธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และทันท่วงที 

5. ส านักงานเทศบาลต าบลมะรือโบตก เป็นศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนอย่างทันเหตุการณ์ เร่งให้ระบบบริหารและการให้บริการ เพ่ือให้ประชาชนเป็น
ศูนย์กลางในการบริการอย่างแท้จริง 

2.  นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค เช่น ถนนต่างๆ ทางระบายน้ า ไฟฟ้า 

ประปา ให้มีสภาพสมบูรณ์ เพียงพอกับความต้องการของประชาชน 
2. ขุดลอกสายน้ าต่างๆ ตามความจ าเป็นและความต้องการของประชาชน เพ่ือ

แก้ไขปัญหาน้ าท่วมและเพ่ือประโยชน์ต่อการเกษตร 
3. การจัดท าผังเมืองเทศบาลต าบลมะรือโบตก ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา

บ้านเมืองที่น่าอยู่ ชุมชนน่าอาศัย 
3. นโยบายด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณี 

1. ส่งเสริมสนับสนุน หรือให้การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 
2. คนชรา คนพิการ ทุพพลภาพ เป็นโรคเอดส์ ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่าง

เหมาะสม 
3.ให้มีการบริการรถฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง 
4. การรณรงค์ให้ความรู้ การป้องกัน เกี่ยวกับยาเสพติด การพัฒนาชุมชนให้

เข้มแข็งเพ่ือเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยใช้หลักการศาสนา 
5. ซ่อมหรือสร้างบ้านให้คนจนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยตามความเหมาะสม 
6. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น การ

พัฒนาเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส การจัดกิจกรรมชุมชนในวันส าคัญต่างๆ 
7. ส่งเสริมภูมิปัญญาของประชาชนในชุมชน สนับสนุนบทบาทของผู้น าชุมชนให้มี

ส่วนร่วมในกระบวนการของประชาคม เพ่ือร่วมกับชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
8. สนับสนุนและส่งเสริมการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
4. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 

1. สร้างโอกาสและช่องทางในการเพ่ิมรายได้ให้ประชาชน โดยสนับสนุนให้ความรู้ 
และฝึกอบรมจัดตั้งกลุ่ม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ ทักษะความช านาญในการประกอบอาชีพ 
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2. ส่งเสริมให้มีการปลูกข้าว โดยให้การสนับสนุนด้านปุ๋ยและพันธ์ข้าว 
3. ส่งเสริมกิจกรรมที่สอดคล้องตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ที่ผู้คนในสังคมยืน

อยู่บนพ้ืนฐานของการประกอบอาชีพ รู้จักพอประมาณ มีเหตุมีผล ด้วยความรู้ และคุณธรรม เพ่ือน าไปสู่การ
อยู่ในสังคมที่ยั่งยืน 

4. ส่งเสริมการฝึกอาชีพด้านหัตถกรรม เช่น การท าขนมต่างๆ ท าอาหาร การ
ถนอมอาหาร ช่างยนต์ ช่างไม้ ช่างไฟฟ้า และงานฝีมือต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการเกิดรายได้ 

5. สร้างโอกาสและช่องทางในการเพ่ิมพูนรายได้ให้ประชาชน โดยสนับสนุนให้
ความรู้ และฝึกอบรม จัดตั้งกลุ่ม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ ทักษะความช านาญในการประกอบอาชีพ 

5. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1. พัฒนาบ้านเมือง/ชุมชนให้ปราศจากมลภาวะจากขยะและน้ าเสีย โดยผลักดัน

การก าจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
2. ส่งเสริมสนับสนุนกรมีส่วนร่วมของชุมชนในการก าจัดมลภาวะที่มีผลต่อสุขภาพ

อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชน 
3. สนับสนุนการควบคุมป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ 

ที่อันตรายและการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยประชาชน เพ่ือประชาชน 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเพ่ิมบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 

ในการช่วยเหลือหรือดูแลคนชรา ผู้เจ็บไข้ ขั้นพ้ืนฐานก่อนน าส่งสถานพยาบาล 
5. ส่งเสริมแพทย์แผนไทย ให้ผสมผสานกับระบบบริการสาธารณสุข 
6. สร้างจิตส านึก และการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

6. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และกีฬา 
1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากระบวนการทางการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ 

และตามอัธยาศัย ด้วยการจัดการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปัจจุบัน ส าหรับเด็ก เยาวชน ได้
มีโอกาสเรียนฟรี เรียนดี และเรียนอย่างมีคุณภาพ 

2. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา อัลกุร-อาน ในรูปแบบกีรออาตีให้กับเยาวชนในทุก
ชุมชน 

3. ส่งเสริมสนับสนุนด้านต่างๆให้กับโรงเรียนตาดีกา ตามอ านาจหน้าที่ 
4. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับ การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา และ

การพัฒนาศาสนสถาน 
5. จัดให้มีสนามกีฬาในชุมชน และให้มีอุปกรณ์กีฬาทุกชนิด ทุกชุมชน ตามความ

ต้องการของชุมชน เพ่ือสนับสนุนการเล่นกีฬาทุกประเภท ให้ทุกคนได้ออกก าลังกาย เป้าหมายคือ “มะรือโบ
ตกเป็นชุมชนกีฬา” 

6. ส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกชุมชน รวมทั้งกิจกรรม
อันเนื่องในโอกาสวันส าคัญต่างๆ ตามประเพณีท้องถิ่น 

ดังนั้น  การด าเนินงานในแต่ละภารกิจ แต่ละโครงการสามารถเดินหน้าให้เป็นไปตาม
นโยบาย จึงมีปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่ง  คือ  การมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วน ที่จะต้องเข้ามา
ช่วยกันเป้นพลังที่ส าคัญในการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง การแก้ไขปัญหาของบ้านเมือง และการด าเนินงานก็จะ
บังเกิดผลได้ในทางปฏิบัติ หรือจะสัมฤทธิ์ผลได้ ทั้งนี้ก็ด้วยความรู้  ความเข้าใจในภารกิจ ทิศทางและเป้าหมาย
ขององค์กร ความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยงข้องในแต่ละระดับ ตั้งแต่ระดับภายในองค์กรเทศบาลด้วยกัน  
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ได้แก่  สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการ  พนักงาน  และการสนับสนุนส่งเสริมจากภายนอก  ได้แก่  องค์กร
ภาคีเครือข่าย  ส่วนราชการต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง องค์กรพัฒนาเอกชน  ภาคเอกชน  ทั่วไป  ชุมชนและพ่ีน้ อง
ประชาชน  เป็นต้น 
 
   2.1 วิสัยทัศน์  

“มะรือโบตกเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข็มแข็ง บริหารจัดการภายใต้หลักการบริหารจัดการที่ดี  
การศึกษาก้าวไกล อนามัยก้าวหน้า แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม” 

   2.2 ยุทธศาสตร์ 
     ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน 

เป้าหมาย 
ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความ

ต้องการของประชาชน 
เป้าประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ
งานก่อสร้างต่างๆ  

2. เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สามารถสัญจรไปมา 
3. เพื่อให้ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าและติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้ส่องสว่าง 
4. เพ่ือบริหารจัดการแหล่งน้ าและทางระบายน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคอย่างปลอดภัย

และมีคุณภาพ 
5. พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล 

กลยุทธ์ ตัวชี วัดกลยุทธ์ 

1. สร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บ ารุงรักษาทาง
คมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ า 

- จ านวนโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม  วางท่อระบาย
น้ า รางระบายน้ า 

- จ านวนเส้นทางที่ได้รับการก่อสร้าง  บุกเบิก 
- จ านวนโครงการที่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม 

ต่อเติม 

2. พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร - จ านวนโครงการที่ด าเนินการ 

3. จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคม
อย่างทั่งถึง 

 

- จ านวนร้อยละของครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 
- จ านวนชุมชนที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้า

สาธารณะให้ใช้งาน 
4. ก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภค 
บริโภค 

- จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการพัฒนาและฟ้ืนฟู 

- จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการปรับปรุงและก่อสร้าง 
5. จัดท าผังเมืองและผังต าบล - จ านวนสถานที่ที่ด าเนินการ 
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     ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
เป้าหมาย 

ส่งเสริมการตลาด การค้า เศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์

เป้าประสงค์ 
1. ส่งเสริมสนับสนุนการตลาด การค้าท่ีจะเกิดขึ้นต่อไป 
2. ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มหรือสถานที่รับซื้อผลผลิตและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของสินค้า 
4. ส่งเสริมสนับสนุนระบบเศรษฐกิจชุมชนและการตลาดสินค้าในท้องถิ่น 
5. เพ่ือพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

กลยุทธ์ ตัวชี วัดกลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมการตลาด การค้า และการ
ท่องเที่ยว เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 

- จ านวนตลาดและสถานที่ที่กระจายสินค้า 

 
2. จัดตั้งศูนย์รับซื้อผลผลิตและผลิตภัณฑ์

ในท้องถิ่น 
- จ านวนสถานที่ท่ีรองรับผลผลิตและผลิตภัณฑ์ 
 

3. ส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบการในการ
พัฒนาคุณภาพผลผลิตและผลิตภัณฑ์ 

- จ านวนผู้ประกอบการในการพัฒนาคุณภาพ 

4. พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์และส่งเสริม
การตลาดสินค้า  OTOP 

- จ านวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการพัฒนา 

5. ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและ
ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 

- จ านวนชุมชนที่มีได้พัฒนา 

- จ านวนสถานทีท่ี่ด าเนินการ 
6. พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพ่ือรองรับประชาคม
อาเซียน 

- จ านวนแหล่ง/สถานที่ที่ด าเนินการ 

 
     ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 

เป้าหมาย 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอาชีพต่างๆและการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือ

เพ่ิมรายได ้
2. ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ 

เป้าประสงค์ 
1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมและฝึกทักษะอาชีพ ในการสร้างงาน

แบบยั่งยืน 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความรู้ ความเข้าใจและน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
3. ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ 
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กลยุทธ์ ตัวชี วัดกลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้าง

อาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
- จ านวนประชาชนที่ได้รับการฝึกอาชีพ 

- จ านวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการส่งเสริม 
2. ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง 
- จ านวนครัวเรือนที่ใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง 

- จ านวนชุมชนที่ด าเนินการ 
3. ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ - จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
     ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เป้าหมาย 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษา 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทางด้านการศึกษาของประชาชนให้เรียนรู้และศึกษาอย่าง
ทั่วถึง 

2. เพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน และประชาชน 
3. เพื่อรักษาและท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ ตัวชี วัดกลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม 

- จ านวนการจัดหาวัสดุ อุปกรณ ์
- จ านวนสถานศึกษาที่ต้องดูแล 

2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 

3. เสริมสร้างท านุบ ารุงศาสนา ตลอดจน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

- จ านวนแหล่ง/สถานที่ในการพัฒนา 

- จ านวนประชาชนได้รับการอบรม 
 
     ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

เป้าหมาย 
1. ส่งเสริมด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสและพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชน 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการออกก าลังกาย  การกีฬา  และนันทนาการ เพ่ือสุขภาพ

อนามัยที่ด ี
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3. บ าบัด ฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด เพ่ือป้องกันและก าจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
4. รณรงค์ ส่งเสริมและสนับสนุน เพ่ือป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

เป้าประสงค์ 
1. เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้รับการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
2. เพื่อณรงค์ ป้องกันการแพร่ระบาดและการบ าบัด ฟ้ืนฟูจิตใจให้ห่างไกลยาเสพติด 
3. เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและมีสนามกีฬาและสวนนันทนาการได้ออก

ก าลังกาย 
4. สนับสนุนในการป้องกันและควบคุมโรคในเขตเทศบาล 
5. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

กลยุทธ์ ตัวชี วัดกลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และ
สวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม  

- จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสงเคราะห์ 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
2. ป้องกันและก าจัดการแพร่ระบาดของยา

เสพติด ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริม
ศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการเพ่ือเอาชนะยา
เสพติด 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 

 

3. บ าบัด ฟื้นฟู ทั้งทางด้านร่างกายและ
จิตใจแก่ผู้ติดยาเสพติด 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 

4. ส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย การกีฬา   
    และนันทนาการ 
 
 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

- จ านวนการจัดการแข่งขัน 

- จ านวนการจัดหา อุปกรณ์ 
- จ านวนสนามกีฬาและสวนนันทนาการ 

5. ส่งเสริมป้องกัน รักษา ควบคุมโรค  
    ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข 
 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
- สนับสนุนงาน อสม. 
- จ านวนกองทุนที่สนับสนุน 

6. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ 
    ชีวิตของประชาชน เพ่ือรองรับการเข้าสู่  
    ประชาคมอาเซียน 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
     ๖. ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย 
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่ 
2. ส่งเสริมณรงค์ให้ความรู้ในป้องกัน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ 
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3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนให้น่าอยู่ 
4. เพื่อรองรับในการจัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลที่เพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ์ ตัวชี วัดกลยุทธ์ 

1. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
2. เฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชน

มีจิตส านึกในการร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 

4. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง จ านวนสถานที่ในการด าเนินการ 

5. จัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูล
ตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย 

- จ านวนสถานที่ในการด าเนินการ 

 
     ๗. ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

เป้าหมาย 
สนับสนุนในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการ 

เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ด ี
2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับบุคลากรในองค์กร 
3. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

กลยุทธ์ ตัวชี วัดกลยุทธ์ 

1. พัฒนาความรู้ความสามารถและ
คุณธรรมจริยธรรมแก่บุคคลในองค์กร 

- จ านวนโครงการในการพัฒนาบุคลากร 

 
2. พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ 

ตลอดจนถงึสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
- จ านวนเครื่องมืออุปกรณ์ที่จัดหา 

 
3. พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการ

องค์กรตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 
- จ านวนสถานที่ท่ีด าเนินการ 

4. ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่
ทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

- จ านวนโครงการที่ด าเนินการ 

 
5. ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการ
ปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
6. พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์
การด าเนินงานขององค์กร เพ่ือรองรับ
ประชาคมอาเซียน 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
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กลยุทธ์ ตัวชี วัดกลยุทธ์ 

7. ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่
ประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
ระบบประชาธิปไตย 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 

 
     ๘. ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาด้านความม่ันคงและเสริมสร้างสันติสุข 

เป้าหมาย 
พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการมีส่วนร่วมในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความ

สงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ 
2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการรักษาความสงเรียบร้อยและป้องกันบรรเทาสาธารณ

ภัยในพื้นท่ี 
3. เพ่ือให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยได้อย่างถูกต้อง 

กลยุทธ์ ตัวชี วัดกลยุทธ์ 

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มี
ส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อย
ในท้องถิ่น 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนและ
เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน 
บรรเทาสาธารณภัย 

- จ านวนโครงการที่ด าเนินการ 

 

3. ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีขีดความสามารถ
และมีศักยภาพในการสนับสนุนงาน
ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย  ตลอด
จนถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยใน
ท้องถิ่น 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 

4. ส่งเสริมให้ผู้น าทางศาสนาเข้ามามี
บทบาทและศักยภาพในการแก้ปัญหา
ความมั่นคง 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 

 
   2.3 เป้าประสงค์ 
     เป้าประสงค์เป็นผลสัมฤทธิ์ในอนาคตที่องค์กรมุ่งหวังจะให้บรรลุผลในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์เป็นผลสัมฤทธิ์ส าคัญที่บ่งบอกว่าพันธกิจบรรลุผลสัมฤทธิ์  และเทศบาลได้พัฒนาไปในทิศทางของ
วิสัยทัศน์ตามที่ก าหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วย 8  เป้าประสงค์ ดังนี้ 
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1) ปรับปรุงพัฒนาและขยายเส้นทางการคมนาคม โดยการปรับปรุงถนน สะพาน
เพ่ือให้ประชาชนสามารถเดินทางสัญจรไปมาระหว่างชุมชน หมู่บ้านและต าบลได้อย่างสะดวกทุกฤดูกาลและได้
มาตรฐาน 

2) ส่งเสริมการค้าเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษใ์นพ้ืนที่ 

3) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และชุมชน
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

4) ประชาชนสามารถใช้ชีวิตที่มีคุณภาพภายใต้จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ที่
หลากหลาย 

5) เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส และพัฒนาระบบ
สวัสดิการชุมชนดียิ่งขึ้น ตลอดจึงส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพอนามัยที่ดี 

6) ประชาชนมีความรักและหวงแหนตลอดจนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

7) บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ และคุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักการบริหารจัดการที่ดี 

8) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเชื่อมั่นในการบริการภาครัฐ 
 

   2.4 ตัวชี วัด  
1) การพัฒนาและขยายเส้นทางการคมนาคม ประชาชนสามารถเดินทางสัญจรไปมา

ระหว่างชุมชนได้อย่างสะดวกทุกฤดูกาลและได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึนทุกปี 
2) การค้าเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน มีตลาดรองรับสินค้าและมีรายได้

เพ่ิมข้ึน 
3) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมขึ้น 
4) ประชาชนสามารถใช้ชีวิตที่มีคุณภาพภายใต้จารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมอย่างมี

ความสุข และสามารถปฏิบัติตามหลักความเชื่อของศาสนา 
5) เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

และมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
6) ประชาชนมีความรักและหวงแหนในการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพ่ิมขึ้น 
7) บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถและสามารถบริการประชาชนได้ดี

ยิ่งขึ้น และคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
8) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพ่ิมขึ้น และเชื่อมั่นในการบริการ

ภาครัฐเพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
 
 



เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 65 
 

   2.5 ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาโครงสร้าง
พ้ืนฐานต่างๆ ในพ้ืนที่ เช่น ถนน สะพาน รางระบาย
น้ า ท่อเหลี่ยม ท่อ คสล. ระบบน้ าอุปโภคบริโภค 
ระบบจราจร มีไฟฟ้าแสงสว่าง จัดผังเมือง ฯลฯ  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

วางแผน ส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจและการพาณิชยก
รรม พัฒนาผลิตภัณฑ์ วางแผน ส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
พื้นที ่ฯลฯ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 
 

ด าเนินการส่งเสริม พัฒนาการแก้ไขปัญหาความยากจน
ต่างๆ เชน่ สร้างเสริมอาชีพ เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนา
และเพิ่มโอกาส ฯลฯ 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  
ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ด าเนินการส่งเสริม สนบัสนุน การศึกษาทั้งในระบบและ
นอกระบบ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ฯลฯ 
พัฒนา อนุรักษ์  สืบสาน วัฒณธรรมประเพณีในท้องถิ่น 
เช่น โครงการส่งเสริมท านุ บ ารงุศาสนา โครงการสืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิน่  ฯลฯ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต        

ด าเนินการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่างๆ 
เช่น การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้
ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส สนับสนุน ส่งเสริมการกีฬาและ
นันทนากร  ฯลฯ        
ป้องกัน ควบคุมและรักษาโรค แก้ไข บ าบัด ฟื้นฟู
ปัญหายาเสพติด ฯลฯ 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การบริหารการจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้ใน
ป่าชุมชนป่าต้นน้ า ป่าสาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์
ฟื้นฟูแหล่งน้ า ธนาคารขยะ ฯลฯ 

๗. ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี เพ่ือพัฒนาระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
เพ่ือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด 

๘. ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาด้านความม่ันคงและ
เสริมสร้างสันติสุข 

เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร. ฝึกอบรม
ราษฎรในหมู่บ้านให้มีความรู ้ 
ปลูกจิตส านึกให้ราษฎรมีความสามัคคี ปรองดอง 
สมานฉนัท์ เพื่อความมั่นคงของชาติ เพิ่มประสิทธิภาพ 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนน ฯลฯ 
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   2.6 กลยุทธ์ 
     1) พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภคและท าการเกษตร 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณสุข และการกีฬา 
3) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และ

ผู้ด้อยโอกาส 
4) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และสร้างเครือข่าย

ประชาธิปไตย 
5) ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน โดยน้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ

ใช้ในการด าเนินชีวิต 
6) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
7) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
8) พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆเพ่ือให้บริการประชาชนได้อย่าง

ทั่วถึง 
   2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

๑) การพัฒนาต าบลให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 

๒) การพัฒนาระบบการศึกษา ส่งเสริมการกีฬาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3) การพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการให้บริการประชาชนตลอดจนการรักษาความ

สงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
4) การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเองตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
5) การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
6) การเสริมสร้างและท านุบ ารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
7) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
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 2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

แผน
ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

 

แผน
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสรมิสร้างศักยภาพ

คน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ

แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทาง

สังคม 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคณุภาพ

ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดลุและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์
ด้านความ

มั่นคง 

ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา

โครงสร้าง
พื้นฐานและ

ระบบ 
โลจิสติกส ์

ยุทธศาสตร์การ
สร้างความ
เข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ด้าน
วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี การ
วิจัย และ
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์
การ

เสรมิสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพ
ทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์
ด้านการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
ด้านการ

ต่างประเทศ 
ประเทศ

เพื่อนบ้าน 
และภมูิภาค 

ยุทธศาสตร์
ด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และธรรมาภิ
บาลในภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ภาคเมือง 
และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์
การสร้าง
ความเป็น
ธรรมลด

ความเหลื่อม
ล้ าในสังคม 

พัฒนาสินค้าและบริการฮาลาลให้มี
มูลค่าเพิ่มตามห่วงโซ่อุปทานและ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

 

พัฒนากระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค่ายางพารา 
ทั้งระบบการผลิตการแปรรูปและช่องทางการตลาด 

ส่งเสริมและพัฒนา  การค้า  กองทุน  
และทรัพยากรมนุษย ์เช่ือมโยงประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

 

ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
และวัฒนธรรม 

 

ยุทธศาสตร์ที ่1  
การเสริมสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ 
และการกระจายรายได้ทั่วทั้งจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที ่2  
การเสริมสร้างศักยภาพทางการการค้า
ชายแดนระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
การเสริมสร้างจังหวัดให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู ่
บนฐานการพึ่งตนเองอย่างมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาจังหวัดให้มีสันติสุขที่ยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที ่2  
ด้านสังคมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
ด้านการจัดระเบยีบ
ชุมชน/สังคม  และ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
ด้านการวางแผน  การ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิชย 
กรรม  และการท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์ที ่5 
ด้านการบริการจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที ่1  
การเสริมสร้างความมั่งค่ังทาง
เศรษฐกิจ และการกระจาย
รายได้ทั่วทั้งจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที ่2  
การเสริมสร้างศักยภาพทางการ
การค้าชายแดนระหว่าง
ประเทศที่เข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
การเสริมสร้างจังหวัดให้เป็น
บ้านเมืองน่าอยู ่บนฐานการ

พึ่งตนเองอย่างมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาจังหวัดให้มีสันติสุขทีย่ั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

ของเทศบาล
ต้าบลมะรือ

โบตก 

ยุทธศาสตร์ที ่7 
ด้านการบริหาร
จัดการตามหลกั
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที ่6 
ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที ่1  
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเท่ียว 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
ด้านการแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจน 

 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
ด้านการศึกษา 
ศาสนา ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์ที ่5 
ด้านสังคมและ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

 

ยุทธศาสตร์ที ่6 
ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที ่7 
ด้านการบริหาร

จัดการที่ดี 

 

ยุทธศาสตร์ที ่8 
ด้านความมั่นคงและ

เสริมสร้าง 
สันติสุข 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ 

อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที ่1  
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
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  3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
   3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis ปัจจัย
และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

๑)  จุดแข็ง (S : Strength) 
  ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการ

พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
         ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 

      มีเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวก   
      มีทางรถไฟสายใต ้ผ่านเขตมะรือโบตก  
      ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   
      ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ 

ยางพารา  ลองกอง  เงาะ  ฯลฯ 
      มีโรงเรียนสังกัด สพฐ.  4 โรงเรียน ระดับประถมศึกษา   

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง สังกัดเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
  มีโรงเรียนประถมของเอกชน 1 แห่ง 

   มีโรงเรียนมัธยมของเอกชน 1 แห่ง       
  มีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 1 แห่ง 
  มีหน่วยงานรัฐ 3 แห่ง 

      มีการประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
      มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 
      มีการจัดตั้งชุมชน 12 ชุมชน ในเขตเทศบาลต าบลมะรือโบตก ประกอบด้วย  

ตัวแทนของประชาชนในชุมชนเป็นคณะกรรมการชุมชนๆ ละ 12 คน 
  ผู้น าชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
  เทศบาลต าบลมะรือโบตก มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะ

และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
      มีมัสยิด/มูซอลลาร์ จ านวน ๒๑ แห่ง โรงเรียนตาดีกา จ านวน  ๑๑  แห่ง 
      เทศบาลมีระบบเสียงไร้สายประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล

ข่าวสาร 
  ชุมชนในเขตเทศบาล มีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชน

ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
 มีการให้บริการด้านการสื่อสารของบริษัททีโอที แคทเทเลคอม และมีสัญญาณ

โทรศัพท์ไร้สายของ ของเอกชนหลายบริษัท   
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      มีกลุ่มอาชีพแม่บ้าน กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
๒)  จุดอ่อน (W : Weakness) 
      คนในวัยท างาน คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าในเมืองและต่างประเทศ 
      ราษฎรยากจน ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่าง

เดียวท าให้ขาดรายได้ 
  ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูป

ของกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง 
  เทศบาลเป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง ข้าวของราคาแพง เพราะต้องน ามา

จากแหล่งอื่นหรือในเมืองใหญ่ จึงมีการบวกราคาค่าขนส่งเข้าไปอีก เช่น น้ ามัน เสื้อผ้า นุ่งห่ม ฯลฯ   
  ขาดแหล่งเก็บกักน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ  

บางครั้งต้องสูบน้ าจากล าคลอง 
      ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอก

ฤดูกาล 
      ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ ไม่มีโรงงานในพ้ืนที่  
      เทศบาลต าบลมะรือโบตก ขาดบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน ประกอบ

กับเครื่องมือไม่เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณจ ากัด 
      ไม่มีตลาดสดที่ด าเนินการโดยเทศบาลหรือเอกชน 
      แหล่งเงินทุนต่างๆ เช่น ธนาคารพาณิชย์ ไม่มีในเขตเทศบาลต าบลมะรือโบตก 

  ที่ดินมีราคาสูงถ้าจะพัฒนาในด้านการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต้องใช้ 
งบประมาณจ านวนมาก 

๓)  โอกาส (O : Opportunity) 
  จังหวัดนราธิวาสสามารถสนับสนุนงบประมาณให้เทศบาลต าบลมะรือโบตก ที่

มีแผนงาน/โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด                                   
      มีเส้นทางคมนาคมสะดวก สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทาง 

เศรษฐกิจ 
  ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดี การปฏิรูประบบ

ราชการท าให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
      รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
      ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้เพียงพอในการบริหารจัดการ

ท้องถิ่น 
๔)  ข้อจ้ากัด (T : Threat) 

  มีปัญหาแนวเขตการปกครองระหว่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลกับเทศบาล
ต าบลมะรือโบตกกับองค์การบริหารส่วนต าบลมะรือโบตก 
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  ปัจจุบันเทศบาลต าบลมะรือโบตก เป็นเทศบาลขนาดกลาง มีงบประมาณ
จ ากัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ ตามกฎหมายที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตาม
กฎหมายอื่น ตามภารกิจถ่ายโอนฯ ตามนโยบายท้องถิ่น นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

      งบประมาณท่ีได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน 
     กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานท าให้ขาดความคล่องตัวในการ

บริหารงาน 
  การถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ท าให้การปฏิบัติงาน 

เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
          การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่สามารถด าเนินการ
แก้ปัญหาได้  ต้องอาศัยความเสียสละของชุมชนเท่านั้น ซึ่งบางครั้งกท็ าได้ยากมาก 
 

   3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  
       ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลนั้น ได้ท าการประเมินสถานการณ์
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

 
 

ด้าน 

 
สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและ
ปริมาณของ

ปัญหา/ 
ความต้องการ  

 
พื นที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

 
 

ความคาดหวังและ แนวโนม 
อนาคต 

๑.  ด้ านโครง 
การสร้ า งพื น 
ฐาน 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ า
ในการเกษตรและน้ า 
ประปาส าหรับอุปโภค-
บริโภคยังไม่พอเพียง
และยังไม่ได้มาตรฐาน 

- แหล่งน้ าและ
น้ าประปาใน
การอุปโภค-
บริโภค 

- ในเขตเทศบาล - ประชาชนมีแหล่งน้ าและมี
น้ าประปาใช้อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐานมากขึ้น 

๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทาง
และท่ีสาธารณะยังไม่
สามารถด าเนินการ
ครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้ง 
หมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่
สาธารณะในเขต
เทศบาล 

- ทางและที่สาธารณะมีแสง
สว่างเพียงพอประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจรไปมา
และป้องกันการเกิดอาชญา -
กรรมได้ 

๓) ชุมชนขยายมากขึ้น
ระบบระบายน้ ายังไม่
เพียงพอ เกิดการอุด
ตัน ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความร าคาญ 

- ราง/ท่อ
ระบายน้ า 

- พ้ืนที่ในเขต
เทศบาล 

- มีรางระบายน้ าสามารถ
ระบายน้ าได้สะดวก ไม่อุดตัน 
ไม่ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 
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ด้าน 

 
สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและ
ปริมาณของ

ปัญหา/ 
ความต้องการ  

 
พื นที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

 
 

ความคาดหวังและ แนวโนม 
อนาคต 

๔) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสัญจร
ไปมาเพ่ิมมากข้ึนและ
เทศบาลไม่สามารถ
ด าเนินการได้เนื่องจาก
พ้ืนที่ยังไม่เป็นที่
สาธารณะ จะด าเนิน 
การได้ก็ต่อเมื่อต้อง
เป็นที่สาธารณะ 

- เส้นทาง
คมนาคม 

- เส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
สาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้
ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการคมนาคม
เพียงพอและ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจรไปมา 
 

2. ดา้น
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

๑) ประชาชนไม่มีการ
วางแผนในการด าเนิน 
งาน 

- การวางแผน - ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- ประชาชนสามารถวางแผน 
การด าเนินงานได้เอง 

๒) ขาดแหล่งเงิน
ลงทุนในการท ากิจการ
และประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- มีแหล่งเงินทุนในการท า
กิจการและประกอบอาชีพ 

๓) ประชาชนขาด
สถานที่จ าหน่ายสินค้า 

- การพาณิชย  
กรรม 

- ร้านค้าแผลง
ลอย 

- ร้านค้าแผงลอยมีสถานที่ใน
การขายจ าหน่ายสินค้า 

๔) ผลผลิตทางการ 
เกษตรราคาตกต่ า
ระยะทางในการขนส่ง
ผลผลิตไกลจากแหล่ง
รับซื้อ  

 - เกษตรกรใน
พ้ืนที่ 

- เสริมอาชีพและผลผลิตมี
ราคาสูงขึ้น 
 

5) ในเขตเทศบาลไม่มี
แหล่งท่องเที่ยวและ
กิจกรรมการท่องเที่ยว 

- การท่องเที่ยว - ในเขตเทศบาล - มีแหล่งท่องเที่ยวในเขต
เทศบาลและส่งเสริมกิจกรรม
การท่องเที่ยวเพ่ิมมากข้ึน 

3. ดา้นการ
แก้ไขปัญหา 
ความยากจน 

1) ค่าแรงต่ าค่าครอง
ชีพสูงขาดแคลนการ
จ้างงาน 

- เศรษฐกิจ - ผู้ประกอบ
อาชีพรับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้นเหมาะสมกับค่า
ครองชีพ มีการจ้างงานมากข้ึน 
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ด้าน 

 
สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและ
ปริมาณของ

ปัญหา/ 
ความต้องการ  

 
พื นที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

 
 

ความคาดหวังและ แนวโนม 
อนาคต 

 2) ครัวเรือนมีรายได้
เฉลี่ยต่อปีต่ ากว่า 
๓๐,๐๐๐ บาท   
จ านวน ๙ ครัวเรือน 

 - ประชาชนที่มี
รายได้ต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 

- ไม่มีครัวเรือนที่ตกเกณฑ์
มาตรฐานรายได้ 

4. ด้ า น ก า ร 
ศึกษาศาสนา 
ประเพณีศิลปะ 
วั ฒ น ธ ร ร ม 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

๑) การศึกษาสื่อการ
เรียนการสอนยังไม่
พอเพียง เด็กนักเรียน
ไม่ได้รับการศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงกว่าขั้น
พ้ืนฐาน และขาดงบ 
ประมาณในการศึกษา 
ครอบครัวยากจน  

- สังคมใน
ชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนใน
เขตเทศบาล 

- มีสื่อการเรียนการสอนที่พอ 
เพียง เด็กนักเรียนได้รับการ 
ศึกษาที่สูงขึ้น มีงบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรียน 

2) ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ถูกลืม
เลือน 

- ศิลปะ 
วัฒนธรรม  
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- ยกย่อง เชิดชูคนดีหรือ
ปราชญ์ชาวบ้านในโอกาสต่างๆ 
เพ่ือเป็นตัวอย่างแก่เยาวชน
และประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่ถูกลืม
และคงอยู่สืบไป 

5.  ด้านสังคม
แ ล ะ พั ฒ น า
คุณภาพชีวิต 

๑) มีการระบาดของ
โรคอุบัติใหม่ โรค
ระบาด โรคติดต่อ 

- ด้าน
สาธารณสุข 

- ในเขตเทศบาล - ในพ้ืนที่ไม่มีการระบาดของ
โรคอุบัติใหม่ โรคระบาด  
โรคติดต่อ 

๒) ประชาชนในพื้นท่ี
ป่วยเป็นโรคเรื้อรังแนว 
โน้มที่เพ่ิมขึ้น เช่น 
เบาหวาน ความดัน 

 - ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงและผู้ป่วย 

- อบรม แนะแนวทางการเป็น  
อยู่และเลือกอุปโภค-บริโภคท่ีดี
ขึ้น 

๓) ผู้พิการไม่ได้รับ
ความช่วยเหลือในการ
ด ารงชีวิต 

 - ผู้พิการในเขต
เทศบาล 

- ผู้พิการได้รับความช่วยเหลือ
ในการด ารงชีวิตอย่างทั่วถึง 
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ด้าน 

 
สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและ
ปริมาณของ

ปัญหา/ 
ความต้องการ  

 
พื นที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

 
 

ความคาดหวังและ แนวโนม 
อนาคต 

๔) เยาวชนและวัยรุ่น
ติดเกมส์ สิ่งลามก  
และท้องก่อนวัยอัน
สมควร 

 - เยาวชนและ
วัยรุ่นในเขต
เทศบาล 

- เยาวชนและวัยรุ่นมีอนาคตที่
ดี 

๕) ประชาชนอายุ
ตั้งแต่ ๓๕ ขึ้นไป  
ไม่ได้ตรวจสุขภาพ
ประจ าปี  

 - ประชาชนใน
เขตเทศบาลที่
อายุ ๓๕ ขึ้นไป 

- ประชาชนที่อายุ ๓๕ ขึ้นไป
ได้รับการตรวจสุขภาพทุกคน  

๖) เยาวชนและวัยรุ่น
ที่มีการสูบบุหรี่ และ
เสี่ยงต่อการติดยาเสพ
ติด 

 - เยาวชนและ
วัยรุ่นที่สูบบุหรี่
และเสี่ยงต่อการ
ติดยาเสพติด 

- ประชาชนเลิกสูบบุหรี่ และ
แนะน า ป้องกัน ห่างไกล 
ยาเสพติด 

7) ประชาชนบริโภค
อาหารที่ปลอดภัย 

- ด้าน
สาธารณสุข 

- ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- ประชาชนทราบและสามารถ
เลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัย
ได้ถูกต้อง 

8) ประชาชนบางครัว 
เรือนบริโภค-บริโภค
น้ าที่ยังไม่สะอาดและ
ไม่เพียงพอ 

- การอุปโภค-
บริโภค 

- ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- ประชาชนบริโภคน้ าที่สะอาด
ถูกสุขลักษณะ 

6. ด้านการจัด 
การทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๓) เป็นพื้นที่ท่ีมีดิน
เค็มและน้ าใต้ดินเป็น
น้ าเค็มหรือมีรสกร่อย 
ไม่สามารถใช้ในการ 
เกษตรและอุปโภค-
บริโภคได้ 

- ดินและน้ าใต้
ดิน 

- ในเขตเทศบาล - ปัญหาเรื่องดินเค็มลดลงจัด 
หาแหล่งน้ าจากแหล่งอ่ืนเพิ่ม
มากขึ้น   

๓) ปริมาณขยะและ
น้ าเสียเพิ่มมากข้ึน 

 - ในเขตเทศบาล - ปริมาณขยะและน้ าเสียถูก
ก าจัดให้หมดด้วยวิธีการที่
ถูกต้อง 
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ด้าน 

 
สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและ
ปริมาณของ

ปัญหา/ 
ความต้องการ  

 
พื นที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

 
 

ความคาดหวังและ แนวโนม 
อนาคต 

4) ประชาชนในพื้นท่ี
บางรายมีที่อยู่อาศัยไม่
มั่นคงแข็งแรง 
 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพื้น 
ที่ที่ได้รับความ
เดือนร้อนเรื่องที่
อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพื้นท่ีได้รับความ
ช่อยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ให้มั่งคงแข็งแรง  

๖) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพ่ิมมากข้ึน
ท าให้เกิดการขยายตัว
ของอาคารบ้านเรือน
ท าให้เกิดเป็นชุมชน
แออัด  

- ประชากร - ในเขตเทศบาล - ควบคุมการก่อสร้างอาคาร
บ้านเรือนการพิจารณาออก
ใบอนุญาต เพ่ือไม่เกิดปัญหา
จากการก่อสร้างอาคาร 

7) มีปัญหาเรื่องขยะ
และน้ าเสียเพิ่มมากข้ึน
ส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ 

- สิ่งแวดล้อม - ผู้ประกอบการ
และชุมชนในเขต
พ้ืนที่เทศบาล 

- ปัญหาขยะและน้ าเสียลดลง 
ผู้ประกอบการสามารถก าจัด
ขยะและน้ าเสียเองได้โดยไม่
ส่งผลกระทบต่อชุมชน  

7. ด้ า น ก า ร
บริหารจัดการ
ที่ด ี
 

1) งบประมาณมีไม่
เพียงพอ 

- ด้านการเมือง
การบริหาร 

- ผู้บริหาร/ 
สมาชิกสภาฯ/
พนักงานและ
พนักงานจ้างของ
เทศบาลต าบล 

- จัดสรรงบประมาณในการ
จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

2) ประชาชนขาดการ
มีส่วนร่วมทางการ
เมืองการปกครอง 

- ด้านการเมือง
การบริหาร 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- การอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนด้านกฎหมาย การ 
เมือง การปกครอง 
- เน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการ 

8.  ด้านความ
ม่ันคงและเสริม 
สร้างสันติสุข 

๑) การจราจรบนถนน
มีเพ่ิมมากขึ้นอาจท า
ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ 

- การจราจร ประชาชนที่
สัญจรไปมาบน
ถนน 

มีระบบควบคุมการจราจร เช่น 
ติดตั้งสัญญาณไกระพริบเพื่อ
เตือนให้ระมัดระวัง 
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ด้าน 

 
สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและ
ปริมาณของ

ปัญหา/ 
ความต้องการ  

 
พื นที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

 
 

ความคาดหวังและ แนวโนม 
อนาคต 

๒) มีการท าลายและ
ลักขโมยทรัพย์สินของ
ประชาชนและราชการ 
รวมทั้งเกิดการ
ทะเลาะวิวาทกันใน
ชุมชน  

- การรักษา
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

- ประชาชนและ
ส่วนราชการ 

- มีการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนละส่วนราชการ 
เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิด  
การให้ผู้น า อปพร. ควบคุม
และระงับเหตุทะเลาวิวาท 
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ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัต ิ

 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

กองช่าง ทุกส านัก/กอง 

2 ด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน  กองช่าง ทุกส านัก/กอง 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ทุกส านัก/กอง 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสร้างความเข็ม
แข็งของชุมชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ทุกส านัก/กอง 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร กองสวัสดิการ
สังคม 

ทุกส านัก/กอง 

3 ด้านการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป  ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ทุกส านัก/กอง 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสร้างความเข็ม
แข็งของชุมชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ทุกส านัก/กอง 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร กองสวัสดิการ
สังคม 

ทุกส านัก/กอง 

4 ด้านการศึกษา ศาสนา 
ประเพณีศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง ทุกส านัก/กอง 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานการศึกษา  กองการศึกษา ทุกส านัก/กอง 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ทุกส านัก/กอง 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการ
สังคม 

ทุกส านัก/กอง 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสร้างความเข็ม
แข็งของชุมชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ทุกส านัก/กอง 

5 ด้านสังคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง ทุกส านัก/กอง 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา ทุกส านัก/กอง 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ทุกส านัก/กอง 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสร้างความเข็ม
แข็งของชุมชน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
กองสวัสดิการ

สังคม 

ทุกส านัก/กอง 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

กองการศึกษา ทุกส านัก/กอง 

ด้านการด าเนินงาน
อ่ืน 

แผนงานงบกลาง ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
กองสวัสดิการ

สังคม 

ทุกส านัก/กอง 

6 ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง ทุกส านัก/กอง 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ทุกส านัก/กอง 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ทุกส านัก/กอง 

7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง ทุกส านัก/กอง 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ทุกส านัก/กอง 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสร้างความเข็ม
แข็งของชุมชน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ทุกส านัก/กอง 

8 ด้านความมั่นคงและ
เสริมสร้างสันติสุข 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ทุกส านัก/กอง 

รวม 8 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 26 แผนงาน 6 ส านัก/กอง - 



ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1.) ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 13 4,860,600        13 14,311,200      25 14,434,000      149 177,787,050   83 96,287,000 283 297,679,850          

รวม 13 4,860,600       13 14,311,200     25 14,434,000     149 177,787,050     83 96,287,000 283 297,679,850         

2) ดา้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

   2.1  แผนงานเคหะและชุมชน 3 22,000,000 3 22,000,000 3 22,000,000 3 22,000,000 3 22,000,000 15 110,000,000

   2.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 60,000 1 60,000 1 60,000 1 60,000 1 60000 5 300,000

   2.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 5 50,000

   2.4  แผนงานการเกษตร 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000

รวม 6 22,120,000 6 22,120,000 6 22,120,000 6 22,120,000 6 22,120,000 30 110,600,000

3.) ดา้นการแก้ไขปญัหาความยากจน

   3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป - - - - - - - - - - - -

   3.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 240,000 3 240,000 3 240,000 3 240,000 3 240,000 15 1,200,000

   3.3  แผนงานการเกษตร 2 170,000 2 170,000 2 170,000 2 170,000 2 170,000 10 850,000

รวม 5 410,000 5 410,000 5 410,000 5 410,000 5 410,000 25 2,050,000

รวม 5 ปี

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564

เทศบาลต าบลมะรือโบตก

ป ี2565



ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

รวม 5 ปี

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564

เทศบาลต าบลมะรือโบตก

ป ี2565

4.) ดา้นการศึกษา  ศาสนา  ประเพณ ี

ศิลปวัฒนธรรม และภมูิปญัญาท้องถ่ิน

   4.1  แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - - - - - - -

   4.2  แผนงานการศึกษา 42 12,270,305 43 12,260,305 43 13,510,305 43 14,309,305 43 8,410,305 214 60,760,525

   4.3  แผนงานสาธารณสุข 11 1,115,000 11 1,115,000 15 1,241,550 15 1,241,550 15 1,241,550 67 5,924,650

   4.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 4 280,000 4 280,000 4 280,000 4 280,000 4 280,000 20 1,400,000

   4.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 180,000 2 180,000 2 180,000 2 180,000 2 180,000 10 900,000

   4.6  แผนงานศาสนา วัฒนธรรม 12 1,410,000 15 1,530,000 15 1,530,000 15 1,530,000 15 1,530,000 47 7,530,000

และนันทนาการ

รวม 71 15,255,305 75 15,365,305 79 16,741,855 79 17,540,855 79 11,641,855 358 76,515,175

5.) ดา้นสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

   5.1  แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - - - - - - -

   5.2  แผนงานการศึกษา 2 180,000 2 180,000 2 180,000 2 180,000 2 180,000 10 900,000

   5.3  แผนงานสาธารณสุข 7 660,000 9 686,500 13 1,051,500 13 1,051,500 13 1,051,500 55 4,501,000

   5.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 220,000 3 220,000 5 300,000 5 300,000 5 300,000 21 1,340,000

   5.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - 1 30,000 1 40,000 1 40,000 1 40,000 4 150,000

   5.6  แผนงานงบกลาง 4 8,816,800 4 9,272,800 4 9,772,400 4 10,187,200 4 10,187,200 20 48,236,400

   5.7  แผนงานบริหารทั่วไป 1 28,000 1 28,000 1 28,000 1 28,000 1 28,000 5 140,000

5.8 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 11 28,650,000 11 28,650,000 14 29,530,000 12 29,530,000 12 29,530,000 60 145,890,000

รวม 28 38,554,800 31 39,067,300 40 40,901,900 38 41,316,700 38 41,316,700 175 201,157,400



ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

รวม 5 ปี

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564

เทศบาลต าบลมะรือโบตก

ป ี2565

6.) ดา้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

   6.1  แผนงานเคหะและชุมชน 2 2,500,000 2 2,500,000 3 3,350,000 2 2,500,000 2 2,500,000 11 15,850,000

   6.2  แผนงานสาธารณสุข 7 510,000 7 510,000 21 2,171,200 20 2,013,275 20 2,013,275 75 7,217,750

   6.3  แผนงานการเกษตร 2 150,000 2 150,000 3 172,400 3 172,400 3 172,400 13 817,200

รวม 11 3,160,000 11 3,160,000 27 5,693,600 25 4,685,675 25 4,685,675 99 23,884,950

7.) ดา้นการบริหารจัดการที่ดี

   7.1  แผนงานเคหะและชุมชน 26 42,822,880 26 42,822,880 27 42,954,880 27 42,954,880 27 42,954,880 133 171,687,520

   7.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป 12 3,654,560 12 3,654,560 13 3,904,560 12 3,654,560 12 3,654,560 61 18,522,800

   7.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 10 840,000 10 840,000 10 840,000 10 840,000 10 840,000 50 4,200,000

รวม 48 47,317,440 48 47,317,440 50 47,699,440 49 47,449,440 49 47,449,440 244 194,410,320

8.) ดา้นความมั่นคงและเสริมสร้างสันตสิุข

   8.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 7 626,320 7 626,320 8 656,320 8 656,320 8 656,320 38 3,221,600

รวม 7 626,320 7 626,320 8 656,320 8 656,320 8 656,320 38 3,221,600

รวมทั้งสิ้น 178 132,304,465 185 142,377,565 240 148,657,115 359 308,825,490 293 224,566,990 1,255 956,731,625         



1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ เพื่อใหจ้ัดกิจกรรม ขนาดกว้าง 3.00เมตร 77,000 - - - - ร้อยละ60ของ มีสถานที่ส าหรับ กองช่าง

ชุมชนศิลา ของชุมชน  ยาว 4.00 เมตร ประชาชนที่ได้ การจัดกิจกรรม

 (ตามแบบแปลนที่ ประโยชน์ ต่างๆที่เพิ่มขึ้น

เทศบาลก าหนด)

2 โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ เพื่อใหจ้ัดกิจกรรม ขนาดกว้าง 4.00เมตร 460,500 - - - - ร้อยละ70ของ มีสถานที่ส าหรับ กองช่าง
ชุมชนอาแว ของชุมชน  ยาว 13.00 เมตร ประชาชนที่ได้ การจัดกิจกรรม

(ตามแบบแปลนที่ ประโยชน์ ต่างๆที่เพิ่มขึ้น

เทศบาลก าหนด)

3 โครงการก่อสร้างก าแพงกันดิน คสล. เพื่อปอูงกันหน้าดิน ขนาดความสูงเฉล่ีย 626,300 - - - - ร้อยละ70ของ ลดการพงัทลาย กองช่าง
(ข้างกุโบร์) ชุมชนสุเหร่า พงัทลาย ทรุด 1.35 เมตร ยาว ประชาชนที่ได้ ของหน้าดิน

74.00 เมตร(ตามแบบ ประโยชน์

แปลนที่เทศบาลก าหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1. พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเทีย่วและการกีฬาเพือ่เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

งบประมาณ

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อม เพื่อขยายเส้นทาง ถนนขนาดกว้าง 2.40 169,000 - - - - ร้อยละ70ของ สามารถล าเลียง กองช่าง

รางระบายน้ า (ซอยมัสยิด) ชุมชนศิลา คมนาคม และเพื่อ เมตร ยาว 34.00 เมตร ประชาชนที่ได้ สินค้าได้คล่องและ
ระบายน้ าได้เร็ว หนา 0.15 เมตร ราง ประโยชน์ คมนาคมสะดวก 

ระบายน้ าขนาดกว้าง และเพื่อรองรับ

0.60 เมตร ลึกเฉล่ีย น้ าเสีย

0.60เมตร ยาว 34.00 

เมตร (ตามแบบแปลน

ที่เทศบาลก าหนด)

5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพื่อระบายน้ าได้ ขนาดกว้าง0.80เมตร 317,500 - - - - ร้อยละ70ของ เพื่อรองรับ กองช่าง
(บาเละกือแย) ชุมชนฮาปา เร็วขึ้น ลึกเฉล่ีย 0.80 เมตร ประชาชนที่ได้ น้ าเสีย

ยาว87.00เมตร (ตาม ประโยชน์

แบบแปลนที่เทศบาล

ก าหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1. พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเทีย่วและการกีฬาเพือ่เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

งบประมาณ

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการก่อสร้างทอ่เหล่ียม คสล. เพื่อระบายน้ าได้ ขนาด 2-1.20x1.20 164,000 - - - - ร้อยละ70ของ เพื่อรองรับ กองช่าง

(บาเละกือแย) ชุมชนฮาปา เร็วขึ้น  x 5 เมตร (ตามแบบ ประชาชนที่ได้ น้ าเสีย
แปลนที่เทศบาลก าหนด) ประโยชน์

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพื่อระบายน้ าได้ ขนาดกว้าง 0.70 เมตร 405,440 - - - - ร้อยละ70ของ เพื่อรองรับ กองช่าง
พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก  (ด้านหน้า เร็วขึ้น ลึกเฉล่ีย 0.70 เมตร ประชาชนที่ได้ น้ าเสีย
โรงเรียนฮาฟสิ) ชุมชนก าปงปาเร๊ะ ยาว 115.00 เมตร ประโยชน์

(ตามแบบแปลนที่

เทศบาลก าหนด)

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพื่อระบายน้ าได้ ขนาดกว้าง 0.70 เมตร 405,440 - - - - ร้อยละ70ของ เพื่อรองรับ กองช่าง
พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก (บเูก๊ะปอืเร๊าะ เร็วขึ้น ลึกเฉล่ีย 0.70 เมตร ประชาชนที่ได้ น้ าเสีย
-บระเอ็ง) ชุมชนบเูก๊ะปอืเราะ ยาว 115.00 เมตร ประโยชน์

(ตามแบบแปลนที่

เทศบาลก าหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1. พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเทีย่วและการกีฬาเพือ่เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

งบประมาณ

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพื่อระบายน้ าได้ ขนาดกว้าง 0.70 เมตร 405,440 - - - - ร้อยละ70ของ เพื่อรองรับ กองช่าง

พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก(ไชยา ซอย 2) เร็วขึ้น ลึกเฉล่ีย 0.70 เมตร ประชาชนที่ได้ น้ าเสีย
ชุมชนกูแบบาเดาะ ยาว 115.00 เมตร ประโยชน์

(ตามแบบแปลนที่

เทศบาลก าหนด)

10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพื่อระบายน้ าได้ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร 344,780 - - - - ร้อยละ70ของ เพื่อรองรับ กองช่าง
พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก (ฝ่ังบาลา เร็วขึ้น ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร ประชาชนที่ได้ น้ าเสีย
เซาะห)์ ชุมชนบลูกา ยาว 124.00 เมตร ประโยชน์

(ตามแบบแปลนที่

เทศบาลก าหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่ 1. พฒันาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเทีย่วและการกฬีาเพือ่เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

งบประมาณ

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11 โครงการก่อสร้างลานอนเกประสงค์ เพื่อสร้างลานเอนก ขนาดกว้างเฉล่ีย14.50 192,900 - - - - ร้อยละ70ของ เพื่อมีสถานออก กองช่าง

 (ด้านหลังสนามฟตุบอลเยาวชน ประสงค์ส าหรับ เมตร ยาวเฉล่ีย 20.30 ประชาชนที่ได้ ก าลังกาย
บาโงระนะ) ชุมชนบาโงระนะ ออกก าลังกาย หนา 0.15 เมตร หรือ ประโยชน์

พื้นที่รวมกนัไมน่อ้ยกว่า 

294.35 ตารางเมตร  

(ตามแบบแปลนที่

เทศบาลก าหนด)

12 โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงคันดิน เพื่อระบายน้ า ขนาดคันดินกว้าง8.00 563,600 - - - - ร้อยละ70ของ เพื่อรองรับ กองช่าง
และขุดลอกคลองไอร์ฮาปา ได้เร็วขึ้น เมตร ลึกเฉล่ีย20.00 ประชาชนที่ได้ น้ าเสีย
ชุมชนบาโงระนะ เมตร สูง 3.00 เมตร ประโยชน์

และขุดลอกคลอง50

เมตร (ตามแบบแปลน

ที่เทศบาลก าหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่ 1. พฒันาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเทีย่วและการกฬีาเพือ่เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

งบประมาณ

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
13 โครงการก่อสร้างบกุเบกิถนน เพื่อขยายเส้นทาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 728,700 - - - - ร้อยละ70ของ เพื่อรองรับ กองช่าง

(ข้างมัสยิดบเูก๊ะมูนิง) ชุมชนบเูกะมูนิง คมนาคมใหคุ้ณภาพ ยาว 560.00 เมตร  ประชาชนที่ได้ น้ าเสีย

หรือพื้นที่รวมกนัไมน่อ้ย ประโยชน์

กว่า 2,240.00 ตาราง

เมตร (ตามแบบแปลน

ที่เทศบาลก าหนด)

14 โครงการก่อสร้างถนนบกุเบกิสาย
หลังส านักงาน-สนามกีฬาเขาญี่ปุุน

เพื่อขยายเส้นทาง
คมนาคม มคีวาม

ขนาดกว้าง 4.00 ม.
ยาว 500.00 ม.

- 501,900 - - - ร้อยละ80ของ 
 ครัวเรือนที่ได้

เพิ่มเส้นทาง และ
 ความสะดวกใน

กองช่าง

สะดวกและร่นระยะ รับประโยชน์ การคมนาคม

ทาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1. พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเทีย่วและการกีฬาเพือ่เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

งบประมาณ

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
15 - - - ร้อยละ80ของ เพิ่มเส้นทางและ กองช่าง

ครัว เรือนที่ได้ ความสะดวกในการ

สะดวกและร่นระยะ หนา 0.15 ม. รับประโยชน์ คมนาคม

ทาง

16 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น (คลอง เพื่อหาแหล่งเกบ็น้ า ขนาดกว้าง 7.00 ม. - 440,200 - - - ร้อยละ80ของ ใช้เพื่อการเกษตร กองช่าง

เปาะวาเง๊าะ) ชุมชนบาโงระนะ สันฝายสูง 1.00 ม.  ครัว เรือนที่ได้ และอปุโภคบริโภค

ผนงัข้างสูง 2.50 ม. รับประโยชน์

17 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น (คลอง เพื่อหาแหล่งเกบ็น้ า ขนาดกว้าง15.00 ม. - 757,700 - - - ร้อยละ80ของ ใช้เพื่อการเกษตร กองช่าง

ไอร์ฮาปา) ชุมชนบเูก๊ะปอืเร๊าะ สันฝายสูง 1.50 ม.  ครัว เรือนที่ได้ และอปุโภคบริโภค

ผนงัข้างสูง 3.00 ม. รับประโยชน์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1. พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเทีย่วและการกีฬาเพือ่เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

งบประมาณ

โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สาย
แบโซ๊ะ) ชุมชนพงมาเนาะ

เพื่อขยายเส้นทาง
คมนาคม มคีวาม

ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 150.00 ม.

- 521,200

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
18 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คลส. เพื่อระบายน้ าได้ ขนาดกวา้ง 0.50 ม. - 372,900 - - - ร้อยละ80ของ เพื่อรองรับน้ าเสีย กองช่าง

(สายสามแยกกูโบร์-บเูก๊ะปอืเราะ) เร็วขึ้น ลึกเฉล่ีย 0.60 ม.  ครัว เรือนที่ได้ จากบา้นเรือน

ยาว 157.00 ม. รับประโยชน์

19 โครงการก่อสร้างลาน คสล. (หน้า เพื่อปรับปรุงภมูิทศัน์ ขนาดพื้นที่ 342 ตม. - 235,300 - - - ร้อยละ80ของ มีความสวยงาม กองช่าง

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนอาแว) ชุมชนอาแว ใหส้วยงามและเปน็ ครัว เรือนที่ได้ และมีลานกิจกรรม

ลานอเนกประสงค์ รับประโยชน์

20 โครงการบกุเบกิถนนหนิคลุก (สาย เพื่อขยายเส้นทางคม ขนาดกวา้ง 4.00 ม. - - - - 7,500,000 ร้อยละ80ของ เพิ่มเส้นทางและ กองช่าง
บเูกะ๊มนูงิ-ก าปงปาเร๊ะ)ชุมชนบเูกะ๊มนูงิ นาคม มคีวามสะดวก ยาว 370.00 ม.หรือ ครัว เรือนที่ได้ ความสะดวกในการ

และร่นระยะทาง พื้นที่รวมกันไม่น้อย รับประโยชน์ คมนาคม
กวา่ 1,480 ตม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1. พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเทีย่วและการกีฬาเพือ่เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

งบประมาณ

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
21 โครงการจัดซ้ือที่ดิน ชุมชนฮาปา เพื่อสาธารณะ ขนาดเนือ้ที่ไมน่อ้ยกว่า - 550,000 - - - ร้อยละ80ของ ชุมชนสามารถใช้ กองช่าง

ประโยชน์ 1 ไร่ 1 งาน ครัว เรือนที่ได้ ประโยชนจ์ากที่ดิน

รับประโยชน์

22 โครงการขยายเขตไฟฟาูสาธารณะ  เพื่อใหชุ้มชนมีไฟฟาู (สายก าปงปาเร๊ะ- - 150,000 - - - ร้อยละ80ของ ประชาชนมไีฟฟาู กองช่าง

(สายก าปงปาเร๊ะ-สนามฟตุบอล) ใช้ สนามฟตุบอล) ชุมชน ครัว เรือนที่ได้ ใช้ครบทกุหลัง

 ชุมชนก าปงปาเร๊ะ ก าปงปาเร๊ะ รับประโยชน์ คาเรือน

23 โครงการก่อสร้างเสริมสร้างผิวพารา เพื่อขนานเส้นทาง ขนาดกวา้ง 4.00 ม. - 2,000,000 - - - ร้อยละ80ของ เพิ่มเส้นทางและ กองช่าง

แอสฟลัติกส์สายบเูกะปอืเราะ-สุดเขต คมนาคมใหม้ีคุณภาพ ยาว 453.00 ม.ขนาด ครัว เรือนที่ได้ ความสะดวกใน

กว้าง4.40 ม.หรือพื้นที่ รับประโยชน์ การคมนาคม

รวมกันไม่น้อยกวา่

3,690.80 ตร.ม.

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1. พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเทีย่วและการกีฬาเพือ่เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
24 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อขยายเส้นทาง กวา้ง 4.00 ม. - - - 1,050,000 - ร้อยละ80ของ สามารถล าเลียง กองช่าง

(สายก าปงบารู) คมนาคมใหม้คุีณภาพ ยาว 350.00 ม. ครัว เรือนที่ได้ สินค้าได้คล่องและ

รับประโยชน์ คมนาคมสะดวก

24 โครงการบุกเบิกถนน (มัสยิดบูเก๊ะมูนิง เพื่อขยายเส้นทาง ขนาดกวา้ง ๓.oo ม. - - - 1,350,000 1,350,000 ร้อยละ80ของ เพื่อร่นระยะทาง กองช่าง

 -พงดามา  ชุมชนบเูก๊ะมูนิง) คมนาคมใหม้คุีณภาพ ยาว ๑,๕oo ม. วาง ครัว เรือนที่ได้

ทอ่ระบายน้ า คสล. รับประโยชน์

๒ จุด

26 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อขยายเส้นทาง ขนาดกวา้ง 4.0o ม. - - - 6,400,000 6,400,000 ร้อยละ80ของ สามารถล าเลียง กองช่าง

สายหลังเขา (ชุมชนบเูก๊ะปอืเราะ) คมนาคมใหม้คุีณภาพ ยาว 2,๐๐0 ม.  ครัว เรือนที่ได้ สินค้าได้คล่องและ

หนา 0.15 ม. รับประโยชน์ คมนาคมสะดวก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1. พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเทีย่วและการกีฬาเพือ่เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
27 โครงการบกุเบกิถนนบาเละฮิเล เพื่อเพิ่มเส้นทาง กวา้ง  ๓.oo  ม. - - - 350,000 350,000 ร้อยละ80ของ เพื่อร่นระยะทาง กองช่าง

ชุมชนอาแว คมนาคม ยาว ๒๑o ม. ครัว เรือนที่ได้

รับประโยชน์

28 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อขยายเส้นทาง กวา้ง 5.oo ม. - - - 3,900,000 3,900,000 ร้อยละ80ของ สามารถล าเลียง กองช่าง

(สายศิลา - บเูก๊ะมูนิง) คมนาคมใหม้คุีณภาพ ยาว 1,730.00 ม. ครัว เรือนที่ได้ สินค้าได้คล่องและ

เพิ่มผิวแอสฟลัติกซ์ รับประโยชน์ คมนาคมสะดวก

29 โครงการบกุเบกิถนน เพื่อเพิ่มเส้นทาง ขนาดกวา้ง 5.00 ม. - - - 900,000 900,000 ร้อยละ80ของ สามารถล าเลียง กองช่าง

(ซอยบาเละกือแย  ชุมชนฮาปา) คมนาคม ยาว 990.00 ม. ครัว เรือนที่ได้ สินค้าได้คล่องและ

รับประโยชน์ คมนาคมสะดวก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1. พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเทีย่วและการกีฬาเพือ่เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
30 โครงการบกุเบกิถนน เพื่อเพิ่มเส้นทาง ขนาดกวา้ง 5.00 ม. - - - 1,700,000 1,700,000 ร้อยละ80ของ สามารถล าเลียง กองช่าง

(ชุมชนอาแว) คมนาคม ยาว 820.00 ม. ครัว เรือนที่ได้ สินค้าได้คล่องและ

รับประโยชน์ คมนาคมสะดวก

31 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อเพิ่มเส้นทาง กวา้ง ๔.00 ม. - - - 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ80ของ สามารถล าเลียง กองช่าง

(ซอย 3 ชุมชนกูแบบาเดาะ) คมนาคม ยาว 360.oo ม. ครัว เรือนที่ได้ สินค้าได้คล่องและ

รับประโยชน์ คมนาคมสะดวก

32 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อเพิ่มเส้นทาง กวา้ง 4.00 ม. - - - 650,000 650,000 ร้อยละ80ของ สามารถล าเลียง กองช่าง

( ไชยา ซอย 5  ชุมชนพงมาเนาะ) คมนาคม ยาว 215.oo ม. ครัว เรือนที่ได้ สินค้าได้คล่องและ

รับประโยชน์ คมนาคมสะดวก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1. พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเทีย่วและการกีฬาเพือ่เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

งบประมาณ

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
33 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อขยายเส้นทาง กวา้ง 4.00ม. - - - 3,700,000 - ร้อยละ80ของ สามารถล าเลียง กองช่าง

(ชุมชนอาแว -สามแยกพงมาเนาะ) คมนาคมใหม้คุีณภาพ ยาว 1,700.00ม. ครัว เรือนที่ได้ สินค้าได้คล่องและ

ชุมชนอาแว หนา o.๑๕ ม. รับประโยชน์ คมนาคมสะดวก

เพิ่มผิวแอสฟลัติกซ์

34 โครงการบกุเบกิถนนดิน (เขาญี่ปุุน- เพื่อเพิ่มเส้นทาง ขนาดกวา้ง 5 ม. - - - 762,500 - ร้อยละ80ของ สามารถล าเลียง กองช่าง

สามแยกกะแย) ชุมชนบเูกะมูนิง คมนาคม ยาว 610.00 ม. ครัว เรือนที่ได้ สินค้าได้คล่องและ

พร้อมวางทอ่ คสล. รับประโยชน์ คมนาคมสะดวก

 3 จุดขนาด  1 เมตร

35 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อขยายเส้นทาง ขนาดกวา้ง 3.0o ม. - - - 150,000 - ร้อยละ80ของ สามารถล าเลียง กองช่าง

(ข้างกูโบร์ ชุมชนอาแว) คมนาคมใหม้คุีณภาพ ยาว 60 ม. ครัว เรือนที่ได้ สินค้าได้คล่องและ

รับประโยชน์ คมนาคมสะดวก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1. พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเทีย่วและการกีฬาเพือ่เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
36 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อขยายเส้นทาง ขนาดกวา้ง 4.0o ม. - - - 350,000 - ร้อยละ80ของ สามารถล าเลียง กองช่าง

(ข้างตลาดมะรือโบตก) คมนาคมใหม้คุีณภาพ ยาว 130 ม. ครัว เรือนที่ได้ สินค้าได้คล่องและ

รับประโยชน์ คมนาคมสะดวก

37 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อขยายเส้นทาง เพิ่มผิวแอสฟลัติกซ์ - - - 3,500,000 - ร้อยละ80ของ สามารถล าเลียง กองช่าง

(สายฮาปา - บเูก๊ะมูนิง) คมนาคมใหม้คุีณภาพ ครัว เรือนที่ได้ สินค้าได้คล่องและ

รับประโยชน์ คมนาคมสะดวก

38 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก เพื่อขยายเส้นทาง ขนาดกวา้ง 5.00 ม. - - - 765,250 - ร้อยละ80ของ สามารถล าเลียง กองช่าง

(ไชยา ซอย 6 หน้าบา้นฮาแวเตะ) คมนาคมใหม้คุีณภาพ ยาว 275 ม. ครัว เรือนที่ได้ สินค้าได้คล่องและ

ชุมชนกูแบบาเดาะ รับประโยชน์ คมนาคมสะดวก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1. พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเทีย่วและการกีฬาเพือ่เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

งบประมาณ

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
39 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อขยายเส้นทาง ขนาดกวา้ง 4.0o ม - - - 250,000 - ร้อยละ80ของ สามารถล าเลียง กองช่าง

(หลังบา้นแบย)ิ ชุมชนบาโงระนะ คมนาคมใหม้คุีณภาพ .ยาว 95.oo ม. ครัว เรือนที่ได้ สินค้าได้คล่องและ

พร้อมวางทอ่ รับประโยชน์ คมนาคมสะดวก

40 โครงการกอ่สร้างถนนทางเทา้ คสล. เพื่อขยายเส้นทาง ขนาดกวา้ง 1.0o ม. - - - 120,000 - ร้อยละ80ของ สามารถล าเลียง กองช่าง

(หน้าบา้นซะห)์ ชุมชนบลูกา คมนาคมใหม้คุีณภาพ ยาว 150.oo ม.. ครัว เรือนที่ได้ สินค้าได้คล่องและ

หนา 0.15  ม รับประโยชน์ คมนาคมสะดวก

41 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟลัติกรื เพื่อขยายเส้นทาง ขนาดกวา้ง4.0o ม. - - - 800,000 - ร้อยละ80ของ สามารถล าเลียง กองช่าง

(สายสลามตั) ชุมชนตลาดมะรือโบตก คมนาคมใหม้คุีณภาพ ยาว400.00 ม. ครัว เรือนที่ได้ สินค้าได้คล่องและ

หนา 0.04  ม. รับประโยชน์ คมนาคมสะดวก

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)
เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1. พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเทีย่วและการกีฬาเพือ่เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
42 โครงการกอส่ร้างถนนทางเทา้ คสล. เพื่อขยายเส้นทาง ขนาดกวา้ง 1.0o ม. - - - 250,000 - ร้อยละ80ของ สามารถล าเลียง กองช่าง

(ข้างบ้านประธานชุมชน)ชุมชนบูเก๊ะปือเราะ คมนาคมใหม้ี ยาว 50.oo ม. ครัว เรือนที่ได้ สินค้าได้คล่องและ

คุณภาพ หนา 0.15  ม. รับประโยชน์ คมนาคมสะดวก

43 โครงการซ่อม, สร้างถนน คสล. เพื่อขยายเส้นทาง ขนาดกวา้ง 5.0o ม. - - - 2,600,000 - ร้อยละ80ของ สามารถล าเลียง กองช่าง

(สายสุเหร่า) ชุมชนสุเหร่า คมนาคมใหม้ี ยาว620.oo ม. ครัว เรือนที่ได้ สินค้าได้คล่องและ

คุณภาพ หนา 0.04  ม. รับประโยชน์ คมนาคมสะดวก

44 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. เพื่อระบายน้ าได้ ขนาดกวา้ง 0.50 ม. - - - 540,000 - ร้อยละ80ของ เพื่อรองรับน้ าเสีย กองช่าง

(สายเขาญี่ปุุน) ชุมชนฮาปา เร็วขึ้น ลึก 0.50 ม. ครัว เรือนที่ได้ จากบา้นเรือน

ยาว 140.oo ม. รับประโยชน์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1. พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเทีย่วและการกีฬาเพือ่เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

งบประมาณ

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
45 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. เพื่อระบายน้ าได้ ขนาดกวา้ง o.๕o ม. - - - 2,373,000 - ร้อยละ80ของ เพื่อรองรับน้ าเสีย กองช่าง

(สายพงดามา ชุมชนศิลา) เร็วขึ้น ยาว ๖๗๘ ม. ครัว เรือนที่ได้ จากบา้นเรือน

ลึก  o.๕o  ม. รับประโยชน์

46 โครงการขุดลอกขยะอุดตันภายใน เพื่อระบายน้ าได้ ขนาดกวา้ง o.๖o ม. - - - 90,000 - ร้อยละ80ของ เพื่อรองรับน้ าเสีย กองช่าง

รางระบายน้ า คสล. (ชุมชนบลูกา) เร็วขึ้น ยาว ๔๕o ม. ครัว เรือนที่ได้ จากบา้นเรือน

ลึก  o.๖o  ม. รับประโยชน์

47 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. เพื่อระบายน้ าได้ ขนาดกวา้ง o.๗o ม. - - - 1,100,000 - ร้อยละ80ของ เพื่อรองรับน้ าเสีย กองช่าง

(ชุมชนบเูก๊ะปอืเร๊าะ) เร็วขึ้น ลึก o.๘o ม. ครัว เรือนที่ได้ จากบา้นเรือน

ยาว ๒oo ม. รับประโยชน์

พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1. พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเทีย่วและการกีฬาเพือ่เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
48 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. เพื่อระบายน้ าได้ ขนาดกวา้ง o.๖o ม. - - - 2,500,000 ร้อยละ80ของ เพื่อรองรับน้ าเสีย กองช่าง

(สายสามแยกกูแบบาเดาะ - สามแยก เร็วขึ้น ยาว ๔๕o ม. ครัว เรือนที่ได้ จากบา้นเรือน

ไชยา) ลึก  o.๖o  ม. รับประโยชน์

49 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. เพื่อระบายน้ าได้ ขนาดกวา้ง o.๓o ม. - - - - 300,000 ร้อยละ80ของ เพื่อรองรับน้ าเสีย กองช่าง

(หน้าบา้นปะดอไม) ชุมชนบลูกา เร็วขึ้น ลึก o.๒o ม. ครัว เรือนที่ได้ จากบา้นเรือน

 ยาว 50  ม. รับประโยชน์

50 โครงการก่อสร้างทอ่เหล่ียม เพื่อระบายน้ าได้ ขนาดกวา้ง ๑.๕o ม. - - - 600,000 - ร้อยละ80ของ เพื่อไม่ใหน้้ า กองช่าง

(ชุมชนตลาดมะรือโบ) เร็วขึ้น ลึก ๑.๕o ม.ยาว ครัว เรือนที่ได้ ทว่มขัง

๑๒.oo ม.  ๒ ช่อง รับประโยชน์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1. พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเทีย่วและการกีฬาเพือ่เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
51 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. เพื่อระบายน้ าได้ ขนาดกวา้ง o.๘oม. - - - 1,955,000 - ร้อยละ80ของ เพื่อรองรับน้ าเสีย กองช่าง

(ชุมชนศิลา) เร็วขึ้น ลึกเฉล่ีย o.๘oม.ยาว ครัว เรือนที่ได้ จากบา้นเรือน

๓๕o.oo ม. พร้อมฝา รับประโยชน์

ตะแกรงเหล็ก ทกุๆ 

๑o.oo ม. 

52 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. เพื่อระบายน้ าได้ ขนาดกวา้ง 0.70 ม. - - - 978,000 - ร้อยละ80ของ เพื่อรองรับน้ าเสียจาก กองช่าง

(ชุมชนฮาปา) เร็วขึ้น ลึก 1.00 ม. ครัว เรือนที่ได้ บา้นเรือน

ยาว 163.oo ม. รับประโยชน์

พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก

53 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. เพื่อระบายน้ าได้ ขนาดกวา้ง 1.00 ม. - - - 144,000 - ร้อยละ80ของ เพื่อรองรับน้ าเสีย กองช่าง

(ชุมชนบเูก๊ะมูนิง) เร็วขึ้น ลึก 1.00 ม. ครัว เรือนที่ได้ จากบา้นเรือน

ยาว 24.000 ม. รับประโยชน์

(แบบรางเปดิ) 

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1. พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเทีย่วและการกีฬาเพือ่เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
54 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. เพื่อระบายน้ าได้ ขนาดกวา้ง 0.70 ม. - - - 978,000 - ร้อยละ80ของ เพื่อรองรับน้ าเสียจาก กองช่าง

(ชุมชนฮาปา) เร็วขึ้น ลึก 1.00 ม. ครัว เรือนที่ได้ บา้นเรือน

ยาว 163.oo ม. รับประโยชน์

พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก

55 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. เพื่อระบายน้ าได้ ขนาดกวา้ง 1.00 ม. - - - 144,000 - ร้อยละของ เพื่อรองรับน้ าเสีย กองช่าง

(ชุมชนบเูก๊ะมูนิง) เร็วขึ้น ลึก 1.00 ม. ร้อยละ80ของ จากบา้นเรือน

ยาว 24.000 ม. ครัว เรือนที่ได้

(แบบรางเปดิ) รับประโยชน์

56 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. เพื่อระบายน้ าได้ ขนาดกวา้ง ๒.๒o ม. - - - 580,000 - ร้อยละ80ของ เพื่อรองรับน้ าเสีย กองช่าง

(สายอาแวฮีแล ชุมชนอาแว) เร็วขึ้น ลึก ๑.๑o ม. ครัว เรือนที่ได้ จากบา้นเรือน

ยาว ๑๑๒.oo  ม. รับประโยชน์

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)
เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1. พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเทีย่วและการกีฬาเพือ่เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
57 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. เพื่อระบายน้ าได้ ขนาดกวา้ง o.๕o ม. - - - 950,000 - ร้อยละ80ของ เพื่อรองรับน้ าเสีย กองช่าง

(ชุมชนฮาปา) เร็วขึ้น  ลึก o.๗o ม.ยาว ครัว เรือนที่ได้ จากบา้นเรือน

๑๗๔ ม. พร้อมฝา รับประโยชน์

ตะแกรงเหล็ก

58 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. เพื่อระบายน้ าได้ กวา้ง 0.70 ม. - - - 500,000 - ร้อยละ80ของ เพื่อรองรับน้ าเสีย กองช่าง

(บา้นเปาะจิมิง) ชุมชนสุเหร่า เร็วขึ้น ลึกเฉล่ีย 0.60 ม. ครัว เรือนที่ได้ จากบา้นเรือน

ยาว 96.00 ม. รับประโยชน์

59 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า คสล. เพื่อระบายน้ าได้ ขนาดกวา้ง 0.90ม. - - - 1,200,000 - ร้อยละ80ของ เพื่อรองรับน้ าเสีย กองช่าง

(สามแยกก าปงปาเร๊ะ-บเูกะปอืเราะ) เร็วขึ้น ลึก 0.80ม. ครัว เรือนที่ได้ จากบา้นเรือน

ชุมชนก าปงปาเร๊ะ ยาว 250.00 ม. รับประโยชน์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1. พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเทีย่วและการกีฬาเพือ่เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
60 โครงการต่อเติมรางระบายน้ า เพื่อระบายน้ าได้ ขนาดกวา้ง 0.70 ม. - - - 1,000,000 - ร้อยละ80ของ เพื่อรองรับน้ าเสีย กองช่าง

(หน้าบา้นเซ็ง) ชุมชนก าปงปาเร๊ะ เร็วขึ้น ลึก 0.90ม. ครัว เรือนที่ได้ จากบา้นเรือน

ยาว 200.00 ม. รับประโยชน์

พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก 

61 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. เพื่อระบายน้ าได้ ขนาดกวา้ง 0.70ม. - - - 1,250,000 - ร้อยละ80ของ เพื่อรองรับน้ าเสีย กองช่าง

(ซอยบอืแนสะเตีย) ชุมชนพงมาเนาะ เร็วขึ้น ลึก 0.70ม. ครัว เรือนที่ได้ จากบา้นเรือน

ยาว 250.oo ม. รับประโยชน์

62 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. เพื่อระบายน้ าได้ ขนาดกวา้ง 1.20 ม. - - - 4,383,000 - ร้อยละ80ของ เพื่อรองรับน้ าเสีย กองช่าง
(ชุมชนตลาดมะรือโบตก) เร็วขึ้น ลึก 1.00 ม. ครัว เรือนที่ได้ จากบา้นเรือน

ยาว 974.00 ม. รับประโยชน์

แบบรางเปดิ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1. พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเทีย่วและการกีฬาเพือ่เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
63 โครงการขุดลอกคูระบายน้ าพร้อม เพื่อระบายน้ าได้ ยาว 50.oo ม. - - - 200,000 - ร้อยละ80ของ เพื่อรองรับน้ าเสีย กองช่าง

วางทอ่ คสล. (หน้าบาลาเซาะห)์ เร็วขึ้น พร้อมวางทอ่ คสล. ครัว เรือนที่ได้ จากบา้นเรือน
ชุมชนพงมาเนาะ ขนาด 1.00 ม. รับประโยชน์

64 โครงการขุดลอกคูระบายน้ าพร้อม เพื่อระบายน้ าได้ ขนาดกวา้ง 1.50 ม. - - - 400,000 - ร้อยละ80ของ เพื่อรองรับน้ าเสีย กองช่าง
วางทอ่ระบายน้ า คสล. (ใกล้ร้าน เร็วขึ้น ลึก 1.20 ม. ครัว เรือนที่ได้ จากบา้นเรือน
ก่อสร้าง-โรงเรียน) ชุมชนตลาด ยาว 150.oo ม. รับประโยชน์

มะรือโบตก วางทอ่ จ านวน 
28 ทอ่น

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1. พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเทีย่วและการกีฬาเพือ่เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
65 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. เพื่อระบายน้ าได้ ขนาดกวา้ง 1.20 ม. - - - 300,000 - ร้อยละ80ของ เพื่อรองรับน้ าเสีย กองช่าง

แบบรางเปดิ (ข้างร้านวัสดุกอ่สร้าง) เร็วขึ้น ลึก 1.20 ม. ครัว เรือนที่ได้ จากบา้นเรือน
ชุมชนตลาดมะรือโบตก ยาว 50.oo ม. รับประโยชน์

66 โครงการขุดลอกคูระบายน้ าพร้อม เพื่อระบายน้ าได้ ขนาดกวา้ง 1.20 ม. - - - 500,000 - ร้อยละ80ของ เพื่อรองรับน้ าเสีย กองช่าง
วางทอ่ คสล. (ชุมชนบาโงระนะ) เร็วขึ้น ลึก 1.20 ม.ยาว ครัว เรือนที่ได้ จากบา้นเรือน

550 ม. ทอ่ขนาด รับประโยชน์

0.80 ม.

67 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. เพื่อระบายน้ าได้ ขนาดกวา้ง 0.90 ม. - - - 1,260,000 - ร้อยละ80ของ เพื่อรองรับน้ าเสีย กองช่าง
(สามแยกศิลา-สุดเขต) ชุมชนศิลา เร็วขึ้น  ลึก 1.00 ม. ครัว เรือนที่ได้ จากบา้นเรือน

ยาว 420.00 ม. รับประโยชน์

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)
เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1. พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเทีย่วและการกีฬาเพือ่เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
68 โครงการขุดลอกคูระบายน้ า เพื่อระบายน้ าได้ ขนาดกวา้ง 3.00ม. - - - 1,000,000 - ร้อยละ80ของ เพื่อรองรับน้ าเสีย กองช่าง

(หน้าฝายน้ าล้น) ชุมชนบาโงระนะ เร็วขึ้น ลึก 2.00ม. ครัว เรือนที่ได้ จากบา้นเรือน
ยาว 300.00 ม. รับประโยชน์

69 โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ า เพื่อระบายน้ าได้ ขนาดลึก 0.80 ม. - - - 475,000 - ร้อยละ80ของ เพื่อรองรับน้ าเสีย กองช่าง
(สามแยกบาเละฮีเล) ชุมชนอาแว เร็วขึ้น ยาว 300 ม. ครัว เรือนที่ได้ จากบา้นเรือน

รับประโยชน์

70 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า  คสล. เพื่อระบายน้ าได้ ขนาดกวา้ง 0.70 ม. - - - 450,000 - ร้อยละ80ของ เพื่อรองรับน้ าเสีย กองช่าง
(สามแยกร้านน้ า) ชุมชนสุเหร่า เร็วขึ้น ลึก 0.70 ม. ครัว เรือนที่ได้ จากบา้นเรือน

ยาว 90.oo ม. รับประโยชน์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1. พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเทีย่วและการกีฬาเพือ่เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
71 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อระบายน้ าได้ ขนาดกวา้ง 5.00 ม. - 975,000 - - - ร้อยละ80ของ เพื่อรองรับน้ าเสีย กองช่าง

(ซอยกูโบร์โต๊ะสลาฆอ) ชุมชนศิลา เร็วขึ้น ยาว 130 ม. ครัว เรือนที่ได้ จากบา้นเรือน
หนา 0.15 เมตร รับประโยชน์

72 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. เพื่อระบายน้ าได้ ขนาดกวา้ง 0.90ม. - 210,000 - - - ร้อยละ80ของ เพื่อรองรับน้ าเสีย กองช่าง
(สายบลูกา-บราเอ็ง)  ชุมชนบลูกา เร็วขึ้น ลึก 0.80ม. ครัว เรือนที่ได้ จากบา้นเรือน

ยาว 70.00 ม. รับประโยชน์

73 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. เพื่อระบายน้ าได้ กวา้ง 0.70 ม. - - - 2,556,000 - ร้อยละ80ของ เพื่อรองรับน้ าเสีย กองช่าง
(สายบเูก๊ะปอืเร๊าะ) เร็วขึ้น ลึกเฉล่ีย 0.60 ม. ครัว เรือนที่ได้ จากบา้นเรือน
ชุมชนบเูกะปอืเร๊าะ ยาว 426.00 ม. รับประโยชน์

พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1. พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเทีย่วและการกีฬาเพือ่เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
74 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. เพื่อระบายน้ าได้ ขนาดกวา้ง 0.60ม. - - - 720,000 - ร้อยละ80ของ เพื่อรองรับน้ าเสีย กองช่าง

(ภายในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก) เร็วขึ้น ยาว 120ม. ครัว เรือนที่ได้ และน้ าต่างๆ จาก
ชุมชนพงมาเนาะ ลึก 0.70 ม. รับประโยชน์ ศูนย์เด็กเล็ก

พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก 
75 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนใน เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม จ านวนที่ปรับปรุง - - - 1,000,000 - ร้อยละ80ของ เพื่อใหเ้กดิความ กองช่าง

เขตเทศบาลและรางระบายน้ า ถนนคูและรางระบาย และซ่อมแซมในเขต ครัว เรือนที่ได้ ปลอดภยั
คสล. น้ า คสล. ที่ช ารุดหรือ เทศบาล รับประโยชน์

เสียหาย

76 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. เพื่อระบายน้ าได้ ขนาดกวา้ง 0.70 ม. - - - 135,000 - ร้อยละ80ของ เพื่อระบายน้ าให้ กองช่าง
พร้อมทางเทา้ (สายไชยา) เร็วขึ้น ลึก 0.70 ม. ครัว เรือนที่ได้ เร็วขึ้น
ชุมชนพงมาเนาะ ยาว 1,050.00 ม. รับประโยชน์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1. พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเทีย่วและการกีฬาเพือ่เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
77 โครงการขุดลอกคูระบายน้ าพร้อม เพื่อระบายน้ าได้ ขนาดกวา้ง 1.50 ม. - - - 135,000 - ร้อยละ80ของ เพื่อระบายน้ าให้ กองช่าง

วางทอ่ คสล. (หน้าสุเหร่า) เร็วขึ้น ลึก 1.50 ม. ครัว เรือนที่ได้ เร็วขึ้น
ชุมชนกูแบบาเดาะ ยาว 50.00 ม. รับประโยชน์

78 โครงการขยายผิวจราจร คสล.๒ เพื่อขยายเส้นทาง ข้างละ ๒.oo ม. - - - 2,000,000 - ร้อยละ80ของ ประชาชนสัญจร กองช่าง

(สายไชยา) จราจร  ยาว ๑,๕oo.00  ม. ครัว เรือนที่ได้ ไปมาสะดวก
ชุมชนกูแบบาเดาะ หนา  o.๑๕  ม. รับประโยชน์

79 โครงการติดต้ังไฟแสงจันทร์เสาสูง เพื่อใหแ้สงสวา่ง ภายในเขตเทศบาล - - - 1,600,000 - ร้อยละ80ของ ท าใหเ้กิดความ กองช่าง

ครอบคลุมโดยรอบ ครัว เรือนที่ได้ ปลอดภยัในชีวติ
รับประโยชน์ และทรัพย์สิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1. พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเทีย่วและการกีฬาเพือ่เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
80 โครงการติดต้ัง ปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่อใหเ้กิดแสงสวา่งและภายในเขตเทศบาล - - - 500,000 - ร้อยละ80ของ ท าใหเ้กิดความ กองช่าง

ไฟฟาูสาธารณะ  ความปลอดภยั ครัว เรือนที่ได้ ปลอดภยัในชีวติ
รับประโยชน์ และทรัพย์สิน

81 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น เพื่อหาแหล่งเก็บน้ า ขนาดกวา้ง ๖.oo ม. - - - 700,000 - ร้อยละ80ของ ใช้น้ าเพื่อการ กองช่าง

(ชุมชนสุเหร่า)   สูง ๒.๕o ม. ครัว เรือนที่ได้ เกษตรและ
รับประโยชน์ อุปโภค-บริโภค

82 โครงการขุดลอกล าคลอง เพื่อหาแหล่งเก็บน้ า ขนาดกวา้ง ๔.oo ม. - - - 600,000     - ร้อยละ80ของ ใช้น้ าเพื่อการ กองช่าง

(สะพานบาโงระนะ)  ลึก ๒.oo ม. ครัว เรือนที่ได้ เกษตรและ

ยาว  ๑,ooo.oo ม. รับประโยชน์ อุปโภค-บริโภค

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)
เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1. พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเทีย่วและการกีฬาเพือ่เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
83 โครงการซ่อมแซมคันดิน เพื่อปอูงกันน้ าเซาะ ความยาว  ๕o.oo  ม. - - - 100,000     - ร้อยละ80ของ สามารถท าการ กองช่าง

(คลองไอร์ฮาปา ชุมชนบาโงระนะ) ตล่ิง ครัว เรือนที่ได้ เกษตรได้

รับประโยชน์

84 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อหาแหล่งเก็บน้ า ขนาดกวา้ง 5.oo ม. - - - 1,393,000 - ร้อยละ80ของ ใช้น้ าเพื่อการ กองช่าง

(เปาฺะวาเง๊าะ) ชุมชนอาแว  ลึก ๒.5o ม. ครัว เรือนที่ได้ เกษตรและ
ยาว  2,5oo.oo ม. รับประโยชน์ อุปโภค-บริโภค

พร้อมทางเดิน

85 โครงการขุดลอกคลองมะรือโบตก เพื่อหาแหล่งเก็บน้ า ขนาดกวา้ง 5.oo ม. - - - 420,300 - ร้อยละ80ของ ใช้น้ าเพื่อการ กองช่าง

(ชุมชนตลาดมะรือโบตก)  ลึก ๒.0o ม. ครัว เรือนที่ได้ เกษตรและ
ยาว  9oo.oo ม. รับประโยชน์ อุปโภค-บริโภค
พร้อมทางเดิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1. พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเทีย่วและการกีฬาเพือ่เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
86 โครงการขุดลอกคลองไอร์ฮาปา เพื่อหาแหล่งเก็บน้ า ขนาดกวา้ง 5.oo ม. - - 2,108,000 2,108,000 - ร้อยละ80ของ ใช้น้ าเพื่อการ กองช่าง

ภายในเขตเทศบาล ลึก ๒.5o ม. ครัว เรือนที่ได้ เกษตรและ
ยาว  4,7oo.oo ม. รับประโยชน์ อุปโภค-บริโภค

พร้อมทางเดิน

87 โครงการก่อสร้างแทงค์เก็บน้ า เพื่อใหม้ีน้ าใช้อุปโภค 1 แหง่ - - - 2,100,000 - ร้อยละ80ของ ใช้น้ าเพื่อการ กองช่าง

(ชุมชนอาแว) และบริโภค ครัว เรือนที่ได้ เกษตรและ
รับประโยชน์ อุปโภค-บริโภค

88 โครงการก่อสร้างคูส่งน้ า คสล เพื่อใหม้ีน้ าใช้ในการ ขนาดกวา้ง o.๔o ม. - 2,800,000 - 2,800,000 - ร้อยละ80ของ ใช้น้ าเพื่อการ กองช่าง

(ชุมชนบเูก๊ะปอืเร๊าะ) เกษตร  ลึก o.๖o ม. ครัว เรือนที่ได้ เกษตรและ
ยาว ๑,ooo.oo ม. รับประโยชน์ อุปโภค-บริโภค

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1. พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเทีย่วและการกีฬาเพือ่เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
89 โครงการก่อสร้างคูส่งน้ า คสล. เพื่อใหม้ีน้ าใช้ในการ ขนาดกวา้ง ๑.๕o ม. - - - 800,000 - ร้อยละ80ของ ใช้น้ าเพื่อการ กองช่าง

(ชุมชนบเูกะ๊มนูงิ,ชุมชนก าปงปาเร๊ะ) เกษตร  ลึก ๑.oo ม. ครัว เรือนที่ได้ เกษตรและ
ยาว  ๔oo.oo ม. รับประโยชน์ อุปโภค-บริโภค

90 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น เพื่อหาแหล่งเก็บน้ า ขนาดกวา้ง ๖.oo ม. - - - 900,000 - ร้อยละ80ของ ใช้น้ าเพื่อการ กองช่าง

(ชุมชนบเูก๊ะปอืเร๊าะ) สันฝายสูง ๑.oo ม. ครัว เรือนที่ได้ เกษตรและ
ผนังข้างสูง ๒.๕o ม. รับประโยชน์ อุปโภค-บริโภค

91 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล เพื่อใหม้ีน้ าใช้อุปโภค 1 แหง่ - - - 300,000 - ร้อยละ80ของ ใช้น้ าเพื่อการ กองช่าง

และบริโภค ครัว เรือนที่ได้ เกษตรและ
รับประโยชน์ อุปโภค-บริโภค

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1. พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเทีย่วและการกีฬาเพือ่เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

งบประมาณ

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
92 โครงการก่อสร้างกันตล่ิง คสล. เพื่อหาแหล่งเก็บน้ า ความสูง 2.50 ม. - - - 900,000 - ร้อยละ80ของ ใช้น้ าเพื่อการ กองช่าง

(สะพานหน้าบา้น สท.นิอาแซ) ยาว 50.00 ม. ครัว เรือนที่ได้ เกษตรและ
ชุมชนบเูกะมูนิง รับประโยชน์ อุปโภค-บริโภค

93 โครงการกอ่สร้างก าแพงกนัดิน คสล. เพื่อหาแหล่งเก็บน้ า ความสูง 2.50 ม. - - - 3,120,000 - ร้อยละ80ของ ใช้น้ าเพื่อการ กองช่าง

(คลองไอร์ฮาปา ชุมชนบาโงระนะ)  ยาว 104.00 ม. ครัว เรือนที่ได้ เกษตรและ
รับประโยชน์ อุปโภค-บริโภค

94 โครงการก่อสร้างกันตล่ิง คสล. เพื่อหาแหล่งเก็บน้ า ความสูง 2.50 ม. - - - 9,000,000 - ร้อยละ80ของ ใช้น้ าเพื่อการ กองช่าง

(คลองไอร์ฮาปา ชุมชนฮาปา)  ยาว 300.00 ม. ครัว เรือนที่ได้ เกษตรและ
รับประโยชน์ อุปโภค-บริโภค

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1. พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเทีย่วและการกีฬาเพือ่เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

งบประมาณ

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
95 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม งาน เพื่อเปน็ปรับปรุงซ่อม จ านวนที่ปรับปรุง - - - 500,000 - ร้อยละ80ของ เพื่อใหเ้กิดความ กองช่าง

แหล่งน้ าอุปโภค บริโภค แซมงานแหล่งน้ า และซ่อมแซม ครัว เรือนที่ได้ ปลอดภยั
อุปโภคบริโภคที่ช ารุด ในเขตเทสบาล รับประโยชน์

หรือเสียหาย

96 โครงการงานเรียงหนิ เพื่อปอูงกันน้ าเซาะ ขนาดกวา้ง 3.0o ม. - - - 450,000 - ร้อยละ80ของ เพื่อลดการกัด กองช่าง

(ชุมชนบเูกะปอืเร๊าะ) ตล่ิง  ยาว 200.oo ม. ครัว เรือนที่ได้ เซาะตล่ิง
รับประโยชน์

97 โครงการก่อสร้างประปาพร้อม เพื่อใหม้ีน้ าใช้อุปโภค 1 แหง่ - - - 10,000,000 - ร้อยละ80ของ ใช้น้ าเพื่อการ กองช่าง

ระบบประปา ในเขตเทศบาล และบริโภค ครัว เรือนที่ได้ เกษตรและ

รับประโยชน์ อุปโภค-บริโภค

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)
เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1. พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเทีย่วและการกีฬาเพือ่เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
98 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อขยายเส้นทาง กวา้ง 4.oo ม. - 5,982,000 - - - ร้อยละ80ของ สามารถล าเลียง กองช่าง

(ซอยบอืแนสะเตีย) ชุมชนพงมาเนาะ คมนาคมใหม้คุีณภาพ ยาว 1,180.00 ม. ครัว เรือนที่ได้ สินค้าได้คล่องและ

หนา 0.5 รับประโยชน์ คมนาคมสะดวก
เพิ่มผิวพาราแอส

ฟัลติกซ์

99 โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า เพื่อความสวยงาม ๒  แหง่ - - - 2,000,000 - ร้อยละ80ของ ทอ้งถิ่นสวยงาม กองช่าง

เขตเทศบาล บง่บอกถึงเอกลักษณ์ ครัว เรือนที่ได้ และเปน็ระเบยีบ
เขตรือเสาะ - มะรือโบตก ของทอ้งถิ่น รับประโยชน์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1. พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเทีย่วและการกีฬาเพือ่เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

งบประมาณ

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

100 โครงการขุดลอกคูระบายน้ าพร้อม เพื่อปอูงกันน้ าทว่ม ขนาดกวา้ง 3.oo ม. - - - 1,000,000 - ร้อยละ80ของ ใช้น้ าเพื่อการ กองช่าง

ฝายน้ าล้น (ชุมชนบาโงระนะ) และใช้ในด้านเกษตร  ลึก 2.0o ม. ครัว เรือนที่ได้ เกษตรและ
กรรม ยาว 3oo.oo ม. รับประโยชน์ อุปโภค-บริโภค

101 โครงการก่อสร้างถนนบกุเบกิ เพื่อเพิ่มเส้นทาง ขนาดกวา้ง 5.00 ม. - - - 1,250,000 - ร้อยละ80ของ เพื่อร่นระยะทาง กองช่าง

(เลียบทางรถไฟ) ชุมชนตลาด คมนาคม ยาว 500.00 ม. ครัว เรือนที่ได้ และการสัญจรไป

มะรือโบตก รับประโยชน์ มาสะดวก

102 โครงการก่อสร้างต่อเติมถนนบกุเบกิ เพื่อขยายเส้นทาง ขนาดกวา้ง 5.00 ม. - - - 1,000,000 - ร้อยละ80ของ เพื่อร่นระยะทาง กองช่าง

(สายทางโค้งเข้าหลังโรงเรียน) จราจรภายในชุมชน ยาว 500.00 ม. ครัว เรือนที่ได้ และการสัญจรไป

ชุมชนบาโงระนะ รับประโยชน์ มาสะดวก

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1. พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเทีย่วและการกีฬาเพือ่เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
103 โครงการขุดลอกคูระบายน้ าพร้อม เพื่อปอูงกันน้ าทว่ม ขนาดกวา้ง 3.oo ม. - - - 1,000,000 - ร้อยละ80ของ ใช้น้ าเพื่อการ กองช่าง

ฝายน้ าล้น (ชุมชนบาโงระนะ) และใช้ในด้านเกษตร  ลึก 2.0o ม. ครัว เรือนที่ได้ เกษตรและ
กรรม ยาว 3oo.oo ม. รับประโยชน์ อุปโภค-บริโภค

104 โครงการก่อสร้างถนนบกุเบกิ เพื่อเพิ่มเส้นทาง ขนาดกวา้ง 5.00 ม. - - - 1,250,000 - ร้อยละ80ของ เพื่อร่นระยะทาง กองช่าง

(เลียบทางรถไฟ) ชุมชนตลาด คมนาคม ยาว 500.00 ม. ครัว เรือนที่ได้ และการสัญจรไป

มะรือโบตก รับประโยชน์ มาสะดวก

105 โครงการก่อสร้างต่อเติมถนนบกุเบกิ เพื่อขยายเส้นทาง ขนาดกวา้ง 5.00 ม. - - - 1,000,000 - ร้อยละ80ของ เพื่อร่นระยะทาง กองช่าง

(สายทางโค้งเข้าหลังโรงเรียน) จราจรภายในชุมชน ยาว 500.00 ม. ครัว เรือนที่ได้ และการสัญจรไป

ชุมชนบาโงระนะ รับประโยชน์ มาสะดวก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1. พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเทีย่วและการกีฬาเพือ่เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
106 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลัง เพื่อเพิ่มเส้นทาง กวา้ง 4.00 ม. ยาว - - - 1,800,000 1,800,000 ร้อยละ80ของ เพื่อร่นระยะทาง กองช่าง

ส านักงาน คมนาคม 500.00 ม. ครัว เรือนที่ได้ และการสัญจรไป
รับประโยชน์ มาสะดวก

107 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อเพิ่มเส้นทาง กวา้ง 4.00 ม. ยาว - - - 1,020,000 1,020,000 ร้อยละ80ของ เพื่อร่นระยะทาง กองช่าง

สายกูโบร์(ก าปง) คมนาคม 300.00 ม. ครัว เรือนที่ได้ และการสัญจรไป

รับประโยชน์ มาสะดวก

108 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อเพิ่มเส้นทาง กวา้ง 5.00 ม. ยาว - - - 595,000 595,000 ร้อยละ80ของ เพื่อร่นระยะทาง กองช่าง

สายเขาญี่ปุุน คมนาคม 140.00 ม. ครัว เรือนที่ได้ และการสัญจรไป

รับประโยชน์ มาสะดวก
109 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อเพิ่มเส้นทาง กวา้ง 5.00 ม. ยาว - - - 1,140,000 1,140,000 ร้อยละ80ของ เพื่อร่นระยะทาง กองช่าง

ซอยแวแย คมนาคม 910.00 ม. ครัว เรือนที่ได้ และการสัญจรไป
รับประโยชน์ มาสะดวก

110 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อเพิ่มเส้นทาง กวา้ง 4.00 ม. ยาว - - - 442,000 442,000 ร้อยละ80ของ เพื่อร่นระยะทาง กองช่าง
มะรือโบตก ซอย 2 คมนาคม 130.00 ม. ครัว เรือนที่ได้ และการสัญจรไป

รับประโยชน์ มาสะดวก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1. พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเทีย่วและการกีฬาเพือ่เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

งบประมาณ

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
111 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอน เพื่อระบายน้ าได้ กวา้ง 0.70ม.ลึกเฉล่ีย - - 290,000 - - ร้อยละ80ของ เพื่อระบายน้ าได้ กองช่าง

กรีตเสริมเหล็ก สายไชยา ซอย3 เร็วขึ้น 0.80 ฒ งยาว80 ม. ครัว เรือนที่ได้ เร็วขึ้น
(ฝ่ังขวา) ชุมชนพงมาเนาะ ม.7 รับประโยชน์

112 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอน เพื่อระบายน้ าได้ กวา้ง 1 ม.ลึกเฉล่ีย - - 350,000 - - ร้อยละ80ของ เพื่อระบายน้ าได้ กองช่าง
กรีตเสริมเหล็ก ข้างบาลาเซาะหไ์ชยา เร็วขึ้น 1.60 ม. ยาว 20 ม. ครัว เรือนที่ได้ เร็วขึ้น
ชุมชนพงมาเนาะ และกว้าง 1 ม.ลึกเฉล่ีย รับประโยชน์

1.10 ม. ยาว 30 ม.

113 โครงการก่อสร้างแทงค์น้ า+ถังน้ า เพื่อใหม้ีน้ าใช้อุปโภค กวา้ง 0.50 ม. สูง - - 250,000 - - ร้อยละ80ของ ใช้น้ าเพื่อการ กองช่าง

2,000 ลิตร และบริโภค 3.50 ม.พร้อมถังน้ า ครัว เรือนที่ได้ เกษตรและ

2,000 ลิตร พร้อม รับประโยชน์ อุปโภค-บริโภค
เดินทอ่ภายในศูนย์
เรียนรู้ ชุมชนอาแว

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1. พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเทีย่วและการกีฬาเพือ่เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
114 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอน เพื่อระบายน้ าได้ กวา้ง 0.50ม.ลึกเฉล่ีย - - 276,000 - - ร้อยละ80ของ เพื่อระบายน้ าได้ กองช่าง

กรีตเสริมเหล็ก หน้าโรงเรียนเขาแก้ว เร็วขึ้น 0.60 ม.ยาว67.50ม. ครัว เรือนที่ได้ เร็วขึ้น
 ชุมชนบเูก๊ะมูนิง รับประโยชน์

115 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอน เพื่อระบายน้ าได้ กวา้ง 1.50ม.ลึกเฉล่ีย - - 263,000 - - ร้อยละ80ของ เพื่อระบายน้ าได้ กองช่าง

กรีตเสริมเหล็ก สนามฟตุบอลตลาด เร็วขึ้น 1.40 ม.ยาว 38 ม. ครัว เรือนที่ได้ เร็วขึ้น

มะรือโบตก(ต่อจากรางระบายน้ าเดิม) รับประโยชน์

ชุมชนตลาดมะรือโบ

116 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอน เพื่อระบายน้ าได้ กวา้ง 1 ม.ลึกเฉล่ีย - - 160,000 - - ร้อยละ80ของ เพื่อระบายน้ าได้ กองช่าง

กรีตเสริมเหล็กหลังบา้นประธานชุมชนเร็วขึ้น 1.20ม.ยาว 17 ม.และ ครัว เรือนที่ได้ เร็วขึ้น

 ชุมชนตลาดมะรือโบ กว้าง 0.70 ม.ลึกเฉล่ีย รับประโยชน์

0.80 ม.ยาว 8 ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1. พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเทีย่วและการกีฬาเพือ่เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

งบประมาณ

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
117 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอน เพื่อระบายน้ าได้ กวา้ง 0.70ม.ลึกเฉล่ีย - - 262,000 - - ร้อยละ80ของ เพื่อระบายน้ าได้ กองช่าง

กรีตเสริมเหล็ก  ชุมชนศิลา เร็วขึ้น 0.80ม.ยาว 58 ม. ครัว เรือนที่ได้ เร็วขึ้น
พร้อมวางทอ่ระบายน้ า รับประโยชน์

คสล.๐ 0.60 ม.

118 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอน เพื่อระบายน้ าได้ กวา้ง 0.80ม.ลึกเฉล่ีย - - 532,000 - - ร้อยละ80ของ เพื่อระบายน้ าได้ กองช่าง
กรีตเสริมเหล็ก  ชุมชนบลูกา เร็วขึ้น 1 ม.ยาว 170 ม. ครัว เรือนที่ได้ เร็วขึ้น

รับประโยชน์

119 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอน เพื่อระบายน้ าได้ กวา้ง 0.70ม.ลึกเฉล่ีย - - 634,000 - - ร้อยละ80ของ เพื่อระบายน้ าได้ กองช่าง
กรีตเสริมเหล็ก  ฝ่ังกูโบร์บลูกา เร็วขึ้น 0.70 ม.ยาว 80ม. ครัว เรือนที่ได้ เร็วขึ้น
ชุมชนบลูกา พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก รับประโยชน์

และซ่อมแซมฝาระบาย
น้ า กวา้ง 70 ม.ยาว 
55 ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1. พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเทีย่วและการกีฬาเพือ่เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

งบประมาณ

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
120 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอน เพื่อระบายน้ าได้ กวา้ง 0.50ม.ลึกเฉล่ีย - - 262,000 - - ร้อยละ80ของ เพื่อระบายน้ าได้ กองช่าง

พร้อมฝาตะแกรงดหล็ก สายบาโด เร็วขึ้น 0.50 ม.ยาว 38 ม. ครัว เรือนที่ได้ เร็วขึ้น
ชุมชนบาโงระนะ หมู่ 5 รับประโยชน์

121 โครงการขุดลอก ปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่อปอูงกันน้ าทว่ม กวา้ง 15.00ม.ลึก - - 225,000 - - ร้อยละ80ของ ใช้น้ าเพื่อการ กองช่าง
ฝายน้ าล้น ชุมชนก าปงปาเร๊ะ และใช้ในด้านเกษตร เฉล่ีย 2.00ม. ยาว ครัว เรือนที่ได้ เกษตรและ

กรรม 450.00ม. และ รับประโยชน์ อุปโภค-บริโภค
คอนกรีตหนา 2.50ม.

ยาว 50.00ม.
122 โครงการเสริมผิวพาราแอสไฟทติ์กส์ เพื่อสัญจรไปมา กวา้ง4 ม.หนา0.15ม. - - 650,000 - - ร้อยละ80ของ การสัญจรไปมา กองช่าง

คอนกรีต(หน้ามัสยิดบลูกา) สะดวก ยาว 250 ม. ครัว เรือนที่ได้ สะดวกรวดเร็ว

รับประโยชน์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1. พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเทีย่วและการกีฬาเพือ่เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

งบประมาณ

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
123 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อเพิ่มเส้นทาง กวา้ง 5.00 ม. ยาว - - - 350,000 350,000 ร้อยละ80ของ เพื่อร่นระยะทาง กองช่าง

ไชยา ซอย 6 คมนาคม 275.00 ม. ครัว เรือนที่ได้ และการสัญจรไป
รับประโยชน์ มาสะดวก

124 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อเพิ่มเส้นทาง กวา้ง 4.00 ม. ยาว - - - 100,000 100,000 ร้อยละ80ของ เพื่อร่นระยะทาง กองช่าง
บาโด ซอย 1 คมนาคม 95 ม. ครัว เรือนที่ได้ และการสัญจรไป

รับประโยชน์ มาสะดวก
125 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อเพิ่มเส้นทาง กวา้ง 5.00 ม. ยาว - - - 625,000 625,000 ร้อยละ80ของ เพื่อร่นระยะทาง กองช่าง

เลียบทางรถไฟ คมนาคม  500 ม. ครัว เรือนที่ได้ และการสัญจรไป
รับประโยชน์ มาสะดวก

126 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อเพิ่มเส้นทาง กวา้ง 5.00 ม. ยาว - - - 625,000 625,000 ร้อยละ80ของ เพื่อร่นระยะทาง กองช่าง
เลียบคลองเปาะวาเงาะ คมนาคม 500.00 ม. ครัว เรือนที่ได้ และการสัญจรไป

รับประโยชน์ มาสะดวก
127 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อเพิ่มเส้นทาง กวา้ง 4.00 ม. ยาว - - - 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ80ของ เพื่อร่นระยะทาง กองช่าง

สายบเูก๊ะมูนิง - ศิลา คมนาคม 1,655 ม. ครัว เรือนที่ได้ และการสัญจรไป
คมนาคม รับประโยชน์ มาสะดวก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1. พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเทีย่วและการกีฬาเพือ่เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

งบประมาณ

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
128 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อเพิ่มเส้นทาง กวา้ง 4.00 ม. ยาว - - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ80ของ เพื่อร่นระยะทาง กองช่าง

สายไชยา คมนาคม 1,050 ม. ครัว เรือนที่ได้ และการสัญจรไป
รับประโยชน์ มาสะดวก

129 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อเพิ่มเส้นทาง กวา้ง 4.00 ม. ยาว - - 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ80ของ เพื่อร่นระยะทาง กองช่าง
สายสลามัต(บลูกา) คมนาคม 250 ม. ครัว เรือนที่ได้ และการสัญจรไป

รับประโยชน์ มาสะดวก
130 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อเพิ่มเส้นทาง กวา้ง 4.00 ม. ยาว - - 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ80ของ เพื่อร่นระยะทาง กองช่าง

สายกันเอง คมนาคม 65 ม. ครัว เรือนที่ได้ และการสัญจรไป
รับประโยชน์ มาสะดวก

131 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อเพิ่มเส้นทาง กวา้ง 4.00 ม. ยาว - - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ80ของ เพื่อร่นระยะทาง กองช่าง
สายกูแบบาเดาะ-อาแว คมนาคม 1,700 ม. ครัว เรือนที่ได้ และการสัญจรไป

รับประโยชน์ มาสะดวก
132 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อเพิ่มเส้นทาง กวา้ง 4.00 ม. ยาว - - 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ร้อยละ80ของ เพื่อร่นระยะทาง กองช่าง

สายบเูก๊ะปอืเร๊าะ คมนาคม 880 ม. ครัว เรือนที่ได้ และการสัญจรไป
รับประโยชน์ มาสะดวก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1. พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเทีย่วและการกีฬาเพือ่เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

งบประมาณ

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
133 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อเพิ่มเส้นทาง กวา้ง 5.00 ม. ยาว - - 1,400,000 1,400,000 1,400,000 ร้อยละ80ของ เพื่อร่นระยะทาง กองช่าง

สายประชาพฒันา ชุมชนบาโงระนะ คมนาคม 695.00 ม. ครัว เรือนที่ได้ และการสัญจรไป
รับประโยชน์ มาสะดวก

134 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อเพิ่มเส้นทาง กวา้ง 5.00 ม.  ยาว - - - 2,400,000 2,400,000 ร้อยละ80ของ เพื่อร่นระยะทาง กองช่าง
สายบาโงระนะ-อาแว ชุมชนบาโงระนะ คมนาคม 1,275 ม. ครัว เรือนที่ได้ และการสัญจรไป

รับประโยชน์ มาสะดวก
135 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อเพิ่มเส้นทาง กวา้ง 5.00 ม. ยาว - - - 1,200,000 1,200,000 ร้อยละ80ของ เพื่อร่นระยะทาง กองช่าง

สายก าปงปาเร๊ะ คมนาคม 600 ม. ครัว เรือนที่ได้ และการสัญจรไป
รับประโยชน์ มาสะดวก

136 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อเพิ่มเส้นทาง กวา้ง 5.00 ม. ยาว - - - 1,350,000 1,350,000 ร้อยละ80ของ เพื่อร่นระยะทาง กองช่าง
สายก าปงพฒันา คมนาคม 667 ม. ครัว เรือนที่ได้ และการสัญจรไป

รับประโยชน์ มาสะดวก
137 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อเพิ่มเส้นทาง กวา้ง 4.00 ม. ยาว - - - 350,000 350,000 ร้อยละ80ของ เพื่อร่นระยะทาง กองช่าง

สายสลามัต(มะรือโบตก) คมนาคม 150 ม. ครัว เรือนที่ได้ และการสัญจรไป
รับประโยชน์ มาสะดวก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1. พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเทีย่วและการกีฬาเพือ่เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

งบประมาณ

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
138 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อเพิ่มเส้นทาง กวา้ง 4.00 ม. ยาว - - - 800,000 800,000 ร้อยละ80ของ เพื่อร่นระยะทาง กองช่าง

สายนาเซอุทศิ ชุมชนบาโงระนะ คมนาคม 500 ม. ครัว เรือนที่ได้ และการสัญจรไป
รับประโยชน์ มาสะดวก

139 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อเพิ่มเส้นทาง กวา้ง 4.00 ม. ยาว - - - 800,000 800,000 ร้อยละ80ของ เพื่อร่นระยะทาง กองช่าง
สายก าปงฮิเล ชุมชนอาแว คมนาคม 500 ม. ครัว เรือนที่ได้ และการสัญจรไป

รับประโยชน์ มาสะดวก
140 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อเพิ่มเส้นทาง กวา้ง 4.00 ม. ยาว - - - 300,000 300,000 ร้อยละ80ของ เพื่อร่นระยะทาง กองช่าง

ซอบแบโซ๊ะอุทศิ คมนาคม 145 ม. ครัว เรือนที่ได้ และการสัญจรไป
รับประโยชน์ มาสะดวก

141 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อเพิ่มเส้นทาง กวา้ง 4.00 ม. ยาว - - - 350,000 350,000 ร้อยละ80ของ เพื่อร่นระยะทาง กองช่าง
สายก าปงอาแว ซอย 1 คมนาคม 210 ม. ครัว เรือนที่ได้ และการสัญจรไป

รับประโยชน์ มาสะดวก
142 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อเพิ่มเส้นทาง กวา้ง 4.00 ม. - - - 3,200,000 3,200,000 ร้อยละ80ของ เพื่อร่นระยะทาง กองช่าง

สายหลังเขา คมนาคม ยาว 1,900 ม. ครัว เรือนที่ได้ และการสัญจรไป
รับประโยชน์ มาสะดวก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1. พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเทีย่วและการกีฬาเพือ่เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
143 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อเพิ่มเส้นทาง กวา้ง 4.00 ม. ยาว - - - 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ80ของ เพื่อร่นระยะทาง กองช่าง

สายกูโบร์(ก าปง) ชุมชนบาโงระนะ คมนาคม 300 ม. ครัว เรือนที่ได้ และการสัญจรไป
รับประโยชน์ มาสะดวก

144 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อเพิ่มเส้นทาง กวา้ง 5.00 ม. ยาว - - - 1,250,000 1,250,000 ร้อยละ80ของ เพื่อร่นระยะทาง กองช่าง
สายสุเหร่า- นิบง ชุมชนสุเหร่า คมนาคม 620.00 ม. ครัว เรือนที่ได้ และการสัญจรไป

รับประโยชน์ มาสะดวก
145 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อเพิ่มเส้นทาง กวา้ง 4.00 ม. ยาว - - - 900,000 900,000 ร้อยละ80ของ เพื่อร่นระยะทาง กองช่าง

สายปะจูอุทศิ ชุมชนก าปงปาเร๊ะ คมนาคม 500 ม. ครัว เรือนที่ได้ และการสัญจรไป
รับประโยชน์ มาสะดวก

146 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อเพิ่มเส้นทาง กวา้ง 4.00 ม. ยาว - - - 400,000 400,000 ร้อยละ80ของ เพื่อร่นระยะทาง กองช่าง

สายไชยา ซอย 2 คมนาคม 240.00 ม. ครัว เรือนที่ได้ และการสัญจรไป
รับประโยชน์ มาสะดวก

147 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อเพิ่มเส้นทาง กวา้ง 4.00 ม. ยาว - - - 100,000 100,000 ร้อยละ80ของ เพื่อร่นระยะทาง กองช่าง

ภายในกูโบร์ ชุมชนบลูกา คมนาคม 26 ม. ครัว เรือนที่ได้ และการสัญจรไป

รับประโยชน์ มาสะดวก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1. พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเทีย่วและการกีฬาเพือ่เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

งบประมาณ

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
148 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อเพิ่มเส้นทาง กวา้ง 3.00 ม. ยาว - - - 300,000 300,000 ร้อยละ80ของ เพื่อร่นระยะทาง กองช่าง

สายกูโบร์(ก าปงปาเร๊ะ) คมนาคม 200.00 ม. ครัว เรือนที่ได้ และการสัญจรไป
รับประโยชน์ มาสะดวก

149 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อเพิ่มเส้นทาง กวา้ง 4.00 ม. ยาว - - - 320,000 320,000 ร้อยละ80ของ เพื่อร่นระยะทาง กองช่าง
สายไชยา ซอย 4 คมนาคม 200.00 ม. ครัว เรือนที่ได้ และการสัญจรไป

- - รับประโยชน์ มาสะดวก
150 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อเพิ่มเส้นทาง กวา้ง 4.00 ม. ยาว - - - 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ80ของ เพื่อร่นระยะทาง กองช่าง

สายคาร์แคร์ คมนาคม 1,000 ม. ครัว เรือนที่ได้ และการสัญจรไป
รับประโยชน์ มาสะดวก

151 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อเพิ่มเส้นทาง กวา้ง 4.50 ม. ยาว - - - 1,300,000 1,300,000 ร้อยละ80ของ เพื่อร่นระยะทาง กองช่าง
สายไชยา ซอย 1 คมนาคม 690.00 ม. ครัว เรือนที่ได้ และการสัญจรไป

รับประโยชน์ มาสะดวก

152 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อเพิ่มเส้นทาง กวา้ง 4.00 ม. ยาว - - - 450,000 450,000 ร้อยละ80ของ เพื่อร่นระยะทาง กองช่าง

สายไชยา ซอย 3 คมนาคม 260 ม. ครัว เรือนที่ได้ และการสัญจรไป
รับประโยชน์ มาสะดวก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1. พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเทีย่วและการกีฬาเพือ่เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

งบประมาณ

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
153 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อเพิ่มเส้นทาง กวา้ง 3.50 ม. ยาว - - - 800,000 800,000 ร้อยละ80ของ เพื่อร่นระยะทาง กองช่าง

สายบาโด  ชุมชนบาโงระนะ คมนาคม 509.00 ม. ครัว เรือนที่ได้ และการสัญจรไป
รับประโยชน์ มาสะดวก

154 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อเพิ่มเส้นทาง กวา้ง 4.00 ม. ยาว - - - 600,000 600,000 ร้อยละ80ของ เพื่อร่นระยะทาง กองช่าง

สายเขาแก้ว ชุมชนบเูก๊ะมูนิง คมนาคม 360.00 ม. ครัว เรือนที่ได้ และการสัญจรไป

รับประโยชน์ มาสะดวก

155 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อเพิ่มเส้นทาง กวา้ง 4.00 ม. ยาว - - - 200,000 200,000 ร้อยละ80ของ เพื่อร่นระยะทาง กองช่าง
สายข้างสนามกีฬา  ชุมชนสุเหร่า คมนาคม 140.00 ม. ครัว เรือนที่ได้ และการสัญจรไป

รับประโยชน์ มาสะดวก
156 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อเพิ่มเส้นทาง กวา้ง 4.00 ม. ยาว - - - 350,000 350,000 ร้อยละ80ของ เพื่อร่นระยะทาง กองช่าง

สายอิสมาแออุทศิ  ชุมชนตลาดมะรือโบคมนาคม 200.00 ม. ครัว เรือนที่ได้ และการสัญจรไป
รับประโยชน์ มาสะดวก

157 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อเพิ่มเส้นทาง กวา้ง 7.00 ม. ยาว - - - 200,000 200,000 ร้อยละ80ของ เพื่อร่นระยะทาง กองช่าง

สายสถานีรถไฟ ชุมชนตลาดมะรือโบ คมนาคม 50.00 ม. ครัว เรือนที่ได้ และการสัญจรไป
รับประโยชน์ มาสะดวก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1. พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเทีย่วและการกีฬาเพือ่เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
158 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อเพิ่มเส้นทาง กวา้ง 2.00 ม. ยาว - - - 650,000 650,000 ร้อยละ80ของ เพื่อร่นระยะทาง กองช่าง

ซอยฮาปา 1 ชุมชนฮาปา คมนาคม 374.00 ม. ครัว เรือนที่ได้ และการสัญจรไป
รับประโยชน์ มาสะดวก

159 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อเพิ่มเส้นทาง กวา้ง 4.00 ม. ยาว - - - 540,000 540,000 ร้อยละ80ของ เพื่อร่นระยะทาง กองช่าง
ซอยอาหะมะอุทศิ ชุมชนบาโงระนะ คมนาคม 322.00 ม. ครัว เรือนที่ได้ และการสัญจรไป

รับประโยชน์ มาสะดวก
160 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อเพิ่มเส้นทาง กวา้ง 4.00 ม. ยาว - - - 2,100,000 2,100,000 ร้อยละ80ของ เพื่อร่นระยะทาง กองช่าง

สายบอืนังสะเตีย คมนาคม 1,200.00 ม. ครัว เรือนที่ได้ และการสัญจรไป
รับประโยชน์ มาสะดวก

161 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อเพิ่มเส้นทาง กวา้ง 4.00 ม. ยาว - - - 3,100,000 3,100,000 ร้อยละ80ของ เพื่อร่นระยะทาง กองช่าง
สายฮาปา-บาเละกือแย คมนาคม 1,490.00 ม. ครัว เรือนที่ได้ และการสัญจรไป

รับประโยชน์ มาสะดวก
162 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อเพิ่มเส้นทาง กวา้ง 3.50 ม. ยาว - - - 600,000 600,000 ร้อยละ80ของ เพื่อร่นระยะทาง กองช่าง

สายไชบา ซอย 5 คมนาคม 406.00 ม. ครัว เรือนที่ได้ และการสัญจรไป

รับประโยชน์ มาสะดวก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1. พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเทีย่วและการกีฬาเพือ่เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

งบประมาณ

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
163 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อเพิ่มเส้นทาง กวา้ง  4.00 ม. ยาว - - - 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ80ของ เพื่อร่นระยะทาง กองช่าง

สายลูโบะ๊บอืติง คมนาคม 900.00 ม. ครัว เรือนที่ได้ และการสัญจรไป

รับประโยชน์ มาสะดวก
164 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อเพิ่มเส้นทาง กวา้ง 4.00 ม. บาว - - - 1,600,000 1,600,000 ร้อยละ80ของ เพื่อร่นระยะทาง กองช่าง

สายพงดามา คมนาคม 1,000.00 ม. ครัว เรือนที่ได้ และการสัญจรไป
รับประโยชน์ มาสะดวก

165 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อเพิ่มเส้นทาง กวา้ง 5.00 ม. ยาว - - - 4,000,000 4,000,000 ร้อยละ80ของ เพื่อร่นระยะทาง กองช่าง
ซอบแวแย คมนาคม 910.00 ม. ครัว เรือนที่ได้ และการสัญจรไป

รับประโยชน์ มาสะดวก
166 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อเพิ่มเส้นทาง กวา้ง 5.00 ม. ยาว - - - 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ80ของ เพื่อร่นระยะทาง กองช่าง

สายเลียบคลองเปาะวาเงาะ คมนาคม 500.00 ม. ครัว เรือนที่ได้ และการสัญจรไป
รับประโยชน์ มาสะดวก

167 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อเพิ่มเส้นทาง กวา้ง 2.00 ม. ยาว - - - 150,000 150,000 ร้อยละ80ของ เพื่อร่นระยะทาง กองช่าง

ซอยอาเดร์  ชุมชนสุเหร่า คมนาคม 85.00 ม. ครัว เรือนที่ได้ และการสัญจรไป
รับประโยชน์ มาสะดวก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1. พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเทีย่วและการกีฬาเพือ่เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
168 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อเพิ่มเส้นทาง กวา้ง 4.00 ม. ยาว - - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ80ของ เพื่อร่นระยะทาง กองช่าง

ซอยนิกลือเมาะ  ม.4 คมนาคม 149.00 ม. ครัว เรือนที่ได้ และการสัญจรไป
รับประโยชน์ มาสะดวก

169 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อเพิ่มเส้นทาง กวา้ง 4.00 ม. ยาว - - 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ80ของ เพื่อร่นระยะทาง กองช่าง
หน้าบาลาเซาะห ์ม.4 คมนาคม 90.00 ม. ครัว เรือนที่ได้ และการสัญจรไป

รับประโยชน์ มาสะดวก
170 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อเพิ่มเส้นทาง กวา้ง 1.20 ม. ยาว - - 160,000 160,000 160,000 ร้อยละ80ของ เพื่อร่นระยะทาง กองช่าง

ซอยบอืแนวากัฟ ม.7 คมนาคม 250.00 ม. ครัว เรือนที่ได้ และการสัญจรไป
รับประโยชน์ มาสะดวก

171 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อเพิ่มเส้นทาง กวา้ง 2.00 ม. ยาว - - 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ80ของ เพื่อร่นระยะทาง กองช่าง
หน้าบาลาเซาะหสุ์เหร่า คมนาคม 60.00 ม. ครัว เรือนที่ได้ และการสัญจรไป

รับประโยชน์ มาสะดวก
172 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อเพิ่มเส้นทาง กวา้ง 5.00 ม. ยาว - - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละ80ของ เพื่อร่นระยะทาง กองช่าง

ไชยา ซอย 6 คมนาคม 275.00 ม. ครัว เรือนที่ได้ และการสัญจรไป
รับประโยชน์ มาสะดวก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1. พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเทีย่วและการกีฬาเพือ่เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

งบประมาณ

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
173 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อเพิ่มเส้นทาง กวา้ง 1.00 ม. ยาว - - - 600,000 600,000 ร้อยละ80ของ เพื่อร่นระยะทาง กองช่าง

ซอยบลูกา 2 คมนาคม 40.00 ม. ครัว เรือนที่ได้ และการสัญจรไป
รับประโยชน์ มาสะดวก

174 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อเพิ่มเส้นทาง กวา้ง 1.00 ม. ยาว - - - 200,000 200,000 ร้อยละ80ของ เพื่อร่นระยะทาง กองช่าง
ซอยบลูกา 1 คมนาคม 221.00 ม. ครัว เรือนที่ได้ และการสัญจรไป

รับประโยชน์ มาสะดวก
175 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อเพิ่มเส้นทาง กวา้ง 2.00 ม. ยาว - - - 500,000 500,000 ร้อยละ80ของ เพื่อร่นระยะทาง กองช่าง

สายพงดารา  ชุมชนกูแบบาเดาะ คมนาคม 275 ม. ครัว เรือนที่ได้ และการสัญจรไป
รับประโยชน์ มาสะดวก

176 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อเพิ่มเส้นทาง กวา้ง 4.00 ม. - - - 400,000 400,000 ร้อยละ80ของ เพื่อร่นระยะทาง กองช่าง
สายบาโด ซอย 1 คมนาคม ยาว 95.00 ม. ครัว เรือนที่ได้ และการสัญจรไป

รับประโยชน์ มาสะดวก
177 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อเพิ่มเส้นทาง กวา้ง 4.00 ม. ยาว - - - 400,000 400,000 ร้อยละ80ของ เพื่อร่นระยะทาง กองช่าง

ซอยโต๊ะกู คมนาคม 100.00 ม. ครัว เรือนที่ได้ และการสัญจรไป
รับประโยชน์ มาสะดวก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1. พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเทีย่วและการกีฬาเพือ่เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
178 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อเพิ่มเส้นทาง กวา้ง 4.00 ม. ยาว - - - 1,400,000 1,400,000 ร้อยละ80ของ เพื่อร่นระยะทาง กองช่าง

สายเปาะแมรีซออุทศิ คมนาคม  400.00 ม. ครัว เรือนที่ได้ และการสัญจรไป
รับประโยชน์ มาสะดวก

179 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อเพิ่มเส้นทาง กวา้ง 1.50 ม. ยาว - - - 60,000 60,000 ร้อยละ80ของ เพื่อร่นระยะทาง กองช่าง
ซอยอาแว ชุมชนบาโงระนะ คมนาคม 49.00 ม. ครัว เรือนที่ได้ และการสัญจรไป

รับประโยชน์ มาสะดวก
180 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อเพิ่มเส้นทาง กวา้ง 2.00 ม. บาว - - - 180,000 180,000 ร้อยละ80ของ เพื่อร่นระยะทาง กองช่าง

ซอยบาเละฮิเล  ชุมชนสุเหร่า คมนาคม 100.00 ม. ครัว เรือนที่ได้ และการสัญจรไป
รับประโยชน์ มาสะดวก

181 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อเพิ่มเส้นทาง กวา้ง 4.00 ม. ยาว - - - 500,000 500,000 ร้อยละ80ของ เพื่อร่นระยะทาง กองช่าง
มะรือโบตก ซอย 2 คมนาคม 130.00 ม. ครัว เรือนที่ได้ และการสัญจรไป

รับประโยชน์ มาสะดวก
182 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อเพิ่มเส้นทาง กวา้ง 4.00 ม. ยาว - - - 5,500,000 5,500,000 ร้อยละ80ของ เพื่อร่นระยะทาง กองช่าง

ก าปงบารู คมนาคม 1,554.00 ม. ครัว เรือนที่ได้ และการสัญจรไป
รับประโยชน์ มาสะดวก

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1. พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเทีย่วและการกีฬาเพือ่เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
183 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อเพิ่มเส้นทาง กวา้ง 4.00 ม. ยาว - - - 500,000 500,000 ร้อยละ80ของ เพื่อร่นระยะทาง กองช่าง

มะรือโบตก ซอย 1 คมนาคม 150.00 ม. ครัว เรือนที่ได้ และการสัญจรไป
รับประโยชน์ มาสะดวก

184 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อเพิ่มเส้นทาง กวา้ง 4.00 ม. ยาว - - - 250,000 250,000 ร้อยละ80ของ เพื่อร่นระยะทาง กองช่าง
หลังบาลาเซาะหสุ์เหร่า คมนาคม 146.00 ม. ครัว เรือนที่ได้ และการสัญจรไป

รับประโยชน์ มาสะดวก
185 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อเพิ่มเส้นทาง กวา้ง 4.00 ม. ยาว - - - 400,000 400,000 ร้อยละ80ของ เพื่อร่นระยะทาง กองช่าง

สายบเูก๊ะบแูย  คมนาคม 114.00 ม. ครัว เรือนที่ได้ และการสัญจรไป
รับประโยชน์ มาสะดวก

186 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อเพิ่มเส้นทาง กวา้ง 1.10 ม. ยาว - - - 400,000 400,000 ร้อยละ80ของ เพื่อร่นระยะทาง กองช่าง
ซอยเปาะวอ คมนาคม  390.00 ม. ครัว เรือนที่ได้ และการสัญจรไป

รับประโยชน์ มาสะดวก
187 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อเพิ่มเส้นทาง กวา้ง 1.20 ม. ยาว - - - 600,000 600,000 ร้อยละ80ของ เพื่อร่นระยะทาง กองช่าง

ซอยบอืแนวากัฟ คมนาคม 250.00 ม. ครัว เรือนที่ได้ และการสัญจรไป
รับประโยชน์ มาสะดวก

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1. พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเทีย่วและการกีฬาเพือ่เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงาน

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
188 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อเพิ่มเส้นทาง กวา้ง 5.00 ม. ยาว - - - 2,125,000 2,125,000 ร้อยละ80ของ เพื่อร่นระยะทาง กองช่าง

เลียบทางรถไฟ คมนาคม 515.00 ม. ครัว เรือนที่ได้ และการสัญจรไป
รับประโยชน์ มาสะดวก

189 โครงการขยายเขตไฟฟาู เพื่อใหชุ้มชนมีไฟฟาู 200 ม. - - 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ80ของ ประชาชนมีไฟฟาู กองช่าง

ชุมชนบเูก๊ะมูนิง ใช้ ครัว เรือนที่ได้ ใช้ กฟภ.ระแงะ
รับประโยชน์

รวม          189   โครงการ 4,860,600 14,311,200 14,434,000 177,787,050 96,287,000 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณ

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1. พฒันาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภณัฑ์ทอ้งถิ่น การทอ่งเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การเสริมสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ทัว่ทัง้จังหวัด  และที ่2 การเสริมสร้างศักยภาพทางการการค้าชายแดนระหว่างประเทศทีเ่ข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชกรรม และการท่องเทีย่ว


2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว

     2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ เพื่อใหป้ระชาชนมี จ านวน 1 แหง่ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ80ของ ประชาชนมีรายได้ กองช่าง

และจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ชุมชน สถานที่ฝึกอบรมและ ประชาชนที่ เพิ่มขึ้น
มีศูนย์จ าหน่าย ได้ประโยชน์
ผลิตภณัฑ์

2 โครงการจัดจ้างท าแบบ(MODEL) เพื่อใหเ้ปน็แนวทาง ในพื้นที่ของเทศบาล 1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000 ร้อยละ80ของ การใช้ประโยชน์ กองช่าง
ในการจัดสัดสวนของ ประชาชนที่ ของพื้นที่อย่าง
พื้นที่ใหเ้หมาะสม ได้ประโยชน์ คุ้มค่า

3 โครงการจัดท าสวนสาธารณะ เพื่อสร้างภมูิทศัน์ให้ พื้นที่  ๑๖  ไร่ 18,000,000  18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 ร้อยละ80ของ เปน็แหล่งพกัผ่อน กองช่าง
ดูสวยงาม ตามแบบเทศบาล ประชาชนที่ และอออกก าลังกาย

ได้ประโยชน์

รวม 3  โครงการ  -  - 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000  -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

งบประมาณ

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การเสริมสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ทัว่ทัง้จังหวัด  และที ่2 การเสริมสร้างศักยภาพทางการการค้าชายแดนระหว่างประเทศทีเ่ข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชกรรม และการท่องเทีย่ว


2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว

     2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดนิทรรศการสินค้า เพื่อจัดจ าหน่ายสินค้า สินค้าในเขตเทศบาล 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ80ของ สร้างรายได้และ กองสวสัดิการ

พื้นเมือง(OTOP) ในพื้นที่ ประชาชนที่ ลดรายจ่าย สังคม
ได้ประโยชน์

รวม 1  โครงการ  -  - 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

งบประมาณ

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การเสริมสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ทัว่ทัง้จังหวัด  และที ่2 การเสริมสร้างศักยภาพทางการการค้าชายแดนระหว่างประเทศทีเ่ข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชกรรม และการท่องเทีย่ว


2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว

     2.4 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริมผลิตภณัฑ์พชื 1. เพื่อส่งเสริมการใช้ อสม./ประชาชน 50,000      50,000      50,000      50,000      50,000      ร้อยละ90การ 1.ประชาชนมคีวาม กองสาธารณสุข

สมุนไพรกลุ่มอาสาสมัคร พืชสมนุไพรในท้องถิน่ ใช้ผลิตภณัฑ์ รู้ในพชืสมุนไพร และสิงแวดล้อม
สาธารณสุขเทศบาลต าบล ใหชุ้มชน พชืสมุนไพร่ 2. ชุมชนมีการใช้
มะรือโบตก 2. เพื่อส่งเสริมลด พชืสมุนไพร

ภาวะการใช้สารเคมี
ในชุมชนใหล้ดลง

รวม 1  โครงการ  -  - 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

งบประมาณ

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การเสริมสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ทัว่ทัง้จังหวัด  และที ่2 การเสริมสร้างศักยภาพทางการการค้าชายแดนระหว่างประเทศทีเ่ข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชกรรม และการท่องเทีย่ว


2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว

     2.5 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา เพื่อสร้างรายได้และ นักเรียน นักศึกษา 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ90ของ ช่วยแบง่เบาแก่ ส านักปลัด

ท างานช่วงปดิเทอม ประสบการณ์ ในเขตเทศบาล ผู้เข้าร่วม ผู้ปกครอง

รวม 1 โครงการ  -  - 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000  -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

งบประมาณ

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



3. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน

     3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริมอาชีพใหก้ับ เพื่อสร้างงาน สร้าง กลุ่มอาชีพ หรือผู้สนใจ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ90ของ ประชาชนมีงาน กองสวสัดิการ

ประชาชน อาชีพใหก้ับประชาชน ในเขตเทศบาล จ านวนกิจกรรม มีอาชีพและมีราย สังคม
ได้เพิ่มขึ้น

2 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพ  เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ คณะกรรมการกลุ่ม 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ90ของ คณะกรรมการ กองสวสัดิการ
คณะกรรมการกลุ่มอาชีพ คณะกรรมการกลุ่ม อาชีพในเขตเทศบาล ผู้เข้าร่วม กลุ่มอาชีพมีประ สังคม

อาชีพ สิทธภิาพมากขึ้น

3 โครงการอบรมอาชีพใหก้ับ เพื่อสร้างงาน สร้าง ผู้ด้อยโอกาส 30,000      30,000      30,000      30,000      30,000      ร้อยละ90ของ ผู้ด้อยโอกาสมีงาน กองสวสัดิการ
ผู้ด้อยโอกาส อาชีพใหก้ับผู้ด้อย ในเขตเทศบาล ผู้เข้าร่วม  มีอาชีพและมี สังคม

โอกาส รายได้เพิม่ขึ้น

รวม 3  โครงการ  -  - 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000  -  -  -

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต และที ่4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชกรรม และการท่องเทีย่ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  การเสริมสร้างจังหวัดให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ บนฐานการพึง่ตนเองอย่างมั่นคง

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การเสริมสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ทัว่ทัง้จังหวัด  และที ่2 การเสริมสร้างศักยภาพทางการการค้าชายแดนระหว่างประเทศทีเ่ข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชกรรม และการท่องเทีย่ว


3. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน

   3.3 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริมการท านา เพื่อใหป้ระชาชนลด เกษตรกรผู้ประกอบ 100,000 100,000 110,000 120,000 120,000 ร้อยละ90ของ เพื่อใหป้ระชาชน กองสวสัดิการ

รายจ่ายใหก้ับครอบ อาชีพการท านาในเขต ผู้เข้าร่วม ลดรายจ่ายใหก้ับ สังคม

ครัว เทศบาล ครอบครัว

2 โครงการส่งเสริมการน าหลัก เพื่อใหส้ตรีมีความรู้ สตรีภายในเขต 70,000 70,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ90ของ องค์กรสตรีด าเนิน กองสวสัดิการ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงไปใช้ ความเข้าใจหลัก เทศบาล 60 คน ผู้เข้าร่วม ชีวติตามหลัก สังคม
ในการด าเนินชีวติและประกอบ ปรัชญาเศรษฐกิจ ปร ชญาเศรษฐกิจ
อาชีพ พอเพยีง พอเพยีง

รวม 2  โครงการ  -  - 170,000 170,000 210,000 220,000 220,000  -  -  -

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดให้มีสันติสุขทีย่ั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น


4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

     4.1 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์ เพื่อใช้เปน็สถานที่ใน 1 แหง่ 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ร้อยละะ80ของ มีอาคารศูนย์ กองการศึกษา

พฒันาเด็กเล็ก การจัดการเรียน จ านวนผู้ที่ได้ พฒันาเด็กเล็กที่ได้ กองช่าง
การสอน รับประโยชน์ มาตรฐาน

2 โครงการจัดท าเหล็กดักประตู - เพื่อปอูงกันทรัพย์สิน 1  แหง่ 50,000      50,000      50,000      50,000      50,000      ร้อยละะ80ของ ท าใหท้รัพย์สิน กองการศึกษา
หน้าต่างอาคารศูนย์เด็กฯ ของศูนย์พฒันา จ านวน ของศูนย์เด็กฯ กองช่าง

เด็กเล็ก ที่ก่อสร้าง ปลอดภยั

3 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถของ เพื่อเปน็สถานที่จอด 1  แหง่ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อลยะ80ของ มีสถานที่จอดรถ กองการศึกษา
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก รถส าหรับครูผู้ปกครอง จ านวนผู้ที่ได้ กองช่าง

ที่มาติดต่อราชการ รับประโยชน์

4 โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กน้ า เพื่อใหศู้นย์พฒันา 1 จุด 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อลยะ80ของ ศูนย์พฒันาเด็ก กองการศึกษา
ขนาดความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร เด็กเล็กมนี้ าใช้อปุโภค จ านวนผู้ที่ได้ เล็กมีน้ าที่มีคุณ กองช่าง

บริโภค รับประโยชน์ ภาพใช้อุปโภคบริโภค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดให้มีสันติสุขทีย่ั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น


4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
     4.1 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 1 แหง่ 500,000 500,000 500,000 500,000 - ร้อลยะ80ของ ท าใหศู้นย์พฒันา กองการศึกษา

อาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก และมีสภาพแวดล้อม จ านวนผู้ที่ได้ เด็กเล็กมีความน่า กองช่าง

ที่ดี รับประโยชน์ อยู่และปลอดภยั

6 โครงการปรับปรุงศาลากีรออาตี เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ ขนาด 4.00 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 - ร้อลยะ80ของ มีความปลอดภยั กองการศึกษา
(หน้าศูนย์เรียนรู้) ชุมชนอาแว และมีสภาพแวดล้อม ยาว 6.40 ม. จ านวนผู้ที่ได้ และน่าอยู่ขึ้น กองช่าง

ที่ดี สูง 2.40  ม. รับประโยชน์

7 โครงการก่อสร้างอาคารส านักงาน เพื่อใหม้ีสถานที่ปฏิ 1 แหง่ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - ร้อลยะ80ของ มีอาคารศูนย์พฒั กองการศึกษา
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก บติังานด้านธรุการ จ านวนผู้ที่ได้ นาเด็กเล็กที่ได้ กองช่าง

และการจัดประชุม รับประโยชน์ มาตรฐาน

8 โครงการก่อสร้างซุ้มหลังคาบริเวณ เพื่อใช้เปน็สถานที่ใน 1 แหง่ 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 - ร้อลยะ80ของ สถานที่จัดการ กองการศึกษา
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก การจัดกิจกรรม จ านวนผู้ที่ได้ เรียนการสอนมี กองช่าง

นันทนาการ รับประโยชน์ ประสิทธภิาพ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดให้มีสันติสุขทีย่ั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น


4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
     4.1 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน เพื่อใช้เปน็สถานที่ 1 แหง่ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อลยะ80ของ มีสถานที่เรียนและ กองการศึกษา
คัมภร์ีอัลกุรอานประจ าชุมชน เรียนคัมภร์ีอัลกุรอาน จ านวนผู้ที่ได้ สอนอัลกุรอาน กองช่าง

ของเด็กและเยาวชน รับประโยชน์

10 โครงการจัดซ้ือที่ดินเพื่อก่อสร้าง เพื่อเปน็สถานที่ส า 1  แหง่ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อลยะ80ของ มีสถานที่เรียน กองการศึกษา

ศูนย์เรียนรู้คัมภร์ีอัลกุรอาน หรับการเรียนการ จ านวนผู้ที่ได้

สอนคัมภร์ีอัลกุรอาน รับประโยชน์

11 โครงการก่อสร้างปอูมยาม เพื่อใช้เปน็อาคาร กวา้ง 3*3 เมตร 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ร้อยละ80ของ สามารถปอูงกัน กองการศึกษา
ปอูงกันเหตุร้ายต่างๆ จ านวนอาคาร เหตุร้ายต่างๆ ได้ กองช่าง

ทีก่่อสร้าง
12 โครงการก่อสร้างปาูยบอกทางของ เพื่อใช้บอกเส้นทาง 4 จุด 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละ80ของ ผู้มาติดต่อมีความ กองการศึกษา

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก มายังศูนย์เด็ก จ านวนปาูย สะดวก กองช่าง

ที่ก่อสร้าง

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดให้มีสันติสุขทีย่ั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น


4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
     4.1 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
13 โครงการก่อสร้างซุ้มทางเดินบริเวณ เพื่อใช้เปน็ทางเดิน 1 จุด 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ80ของ ทางเดินระหวา่ง กองการศึกษา

ภายในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ระหวา่งอาคารต่างๆ จ านวนซุ้ม อาคารเรียนต่างๆ กองช่าง
ภายในศูนย์เด็กฯ ที่ก่อสร้าง มีความสะดวก

14 โครงการกอ่สร้างร้ัวคอนกรีตเสริม เพื่อแสดงขอบเขตที่ สูง 1.50 ม. 280,000    280,000    280,000    280,000   280,000    ร้อยละ80ของ มร้ัีวที่แข็งแรงและ กองการศึกษา
เหล็ก โรงเรียนตาดีกา (ชุมชนฮาปา) ชัดเจน ยาว 80 ม. จ านวน ปลอดภยั กองช่าง

ที่ก่อสร้าง

15 โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์ เพื่อใช้ในการจัดการ ขนาดกวา้ง 8 ม. - - 1,100,00 1,100,000 1,100,00 อาคารเรียนเสร็จ มอีาคารเรียนเพื่อใช้ กองการศึกษา
พฒันาเด็กเล็ก เรียนการสอนนกัเรียน ยาว 11 ม. 1 หลัง ตามแบบแปลน ในการเรียนการสอน กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างทางเทา้พร้อมหลังคา เพื่อใช้เปน็ทางเดินของ ขนาดกวา้ง 1.5 ม. - - 150,000 150,000 150,000 จ านวนการก่อ ท าใหก้ารสัญจรไป กองการศึกษา
เด็กนักเรียนและครู ยาว 10 ม. สร้างที่แล้วเสร็จมาของเด็กนกัเรียน กองช่าง

ตามแบบแปลน และครูมีความสะดวก

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดให้มีสันติสุขทีย่ั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น


4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
     4.1 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
17 โครงการต่อเติมโครงหลังคาเหล็ก เพอืใช้ในการจัดการ ขนาดกวา้ง 5 ม. - - - 520,000 - จ านวนการก่อ ท าใหน้ักเรียนมีพื้น กองการศึกษา

เรียนการสอนนกัเรียน ยาว 11 ม. สร้างที่แล้วเสร็จที่การเรียนรู้เพิ่ม

18 โครงการต่อเติมเฉลียงอาคารเรียน เพื่อปอูงกันฝนเมื่อผู้ ขนาดกวา้ง 4 ม. - - - 279,000 - จ านวนการก่อ ท าให้นักเรียนไม่เปียก กองการศึกษา
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ปกครองมารับส่งเด็ก ยาว 5.10 ม. สร้างที่แล้วเสร็จฝนในขณะผู้ปกครอง

นักเรียนในช่วงฝนตก มารับส่งนักเรียน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)
เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดให้มีสันติสุขทีย่ั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น


4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
     4.2 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
19 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริมนมและ เพื่อส่งเสริมด้าน โรเงเรียน 4 แหง่ 2,247,555 2,247,555 2,247,555 2,247,555 2,247,555 ร้อยละ80ของ เด็กนักเรียนมีพฒั กองการศึกษา

อาหารกลางวนัใหก้ับโรงเรียนใน โภชนาการของเด็ก จ านวนเด็ก นาการเติบโต
เขตเทศบาล นักเรียน เหมาะสมกับวยั

20 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริมนมให้ เพื่อส่งเสริมด้าน เด็กนักเรียนของ 165,750 165,750 165,750 165,750 165,750 ร้อยละ80ของ เด็กนักเรียนมีพฒั กองการศึกษา
กับศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ โภชนาการของเด็กเล็ก ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จ านวนเด็ก นาการเติบโต

เหมาะสมกับวยั

21 โครงการจัดซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ ส่ือการ เพื่อใช้เปน็ส่ือการ เด็กนักเรียนของ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80ของ การเรียนการสอน กองการศึกษา
เรียนการสอนใหก้ับศูนย์พฒันา เรียนการสอนของ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จ านวนส่ือที่ มีประสิทธภิาพ
เด็กเล็กของเทศบาล ศูนย์เด็กเล็ก จัดหา เพิ่มมากขึ้น

22 โครงการจัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์การเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ ศูนย์เรียนรู้ฯ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80ของ สามารถจัดการ กองการศึกษา
การสอนใหศู้นย์เรียนรู้คัมภร์ัอลักรุอาน การจัดการการสอน ในเขตเทศบาล จ านวนที่ เรียนการสอนอย่าง

ของศูนย์ฯ จัดหา มีประสิทธภิาพ

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดให้มีสันติสุขทีย่ั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น


4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
     4.2 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
23 โครงการจัดซ้ือวสัดุการเรียนการ เพื่อใหโ้รงเรียนมีส่ือ โรงเรียนตาดีกาใน 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ80ของ เด็กนักเรียนมีส่ือที่ กองการศึกษา

สอนใหโ้รงเรียนตาดีกาประจ ามัสยิด การเรียนการสอนที่ดี เขตเทศบาล จ านวนที่ เพยีงพอและมี
จัดหา คุณภาพ

24 โครงการเปดิโลกทศัน์ทางการ เพื่อเด็ก ครูได้เรียนรู้ เด็กนักเรียนใน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ80ของ ท าใหเ้ด็กนักเรียน กองการศึกษา
ศึกษาแก่เด็กนักเรียน จากแหล่งเรียนรู้นอก ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จ านวน มีความรู้เพิ่มขึ้น

สถานที่ ผู้เข้าร่วม

25 โครงการส่งเสริมการศึกษาแก่ เพื่อส่งเสริมการพฒันา เด็กนักเรียนใน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ80ของ ท าใหเ้ด็กนักเรียน กองการศึกษา
เด็กนักเรียนศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ทางการศึกษาใหก้ับ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จ านวน พฒันาการเรียนรู้

เด็ก ผู้เข้าร่วม เพิ่มมากขึ้น

26 โครงการฝึกอบรมพฒันาศักยภาพ เพื่อพฒันาความรู้ให้ ครูและบคุลากรทาง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80ของ ผู้ดูแลเด็กและ ศพด.ทต.
ผู้ดูแลเด็กและบคุลากรทางการศึกษา ผู้ดูแลเด็กบคุลากรทาง การศึกษา ผู้ฝึกอบรม บคุลากรทางการ มะรือโบตก

การศึกษา ศึกษามีความรู้เพิม่ขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)
เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

งบประมาณ

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดให้มีสันติสุขทีย่ั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น


4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
     4.2 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

27 โครงการเยี่ยมบา้นเด็ก เพื่อทราบถึงสภาพ บา้นเด็กนักเรียนใน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อบละ70ของ ทราบถึงสภาพความเปน็ศพด.ทต.
ปญัหาและการเปน็ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จ านวนบา้นเด็ก อยู่ของเด็ก มะรือโบตก
อยู่ของเด็ก

28 โครงการฝึกอบรมหลักกการ เพิ่มความรุ้หลักโภช ผู้ประกอบอาหาร 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ80ของ มีความรู้หลักโภช กองการศึกษา
โภชนาการส าหรับเด็ก นาการผู้ประกอบ และครู ผู้ฝึกอบรม นาการส าหรับเด็ก

อาหารและครู

29 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อครูและบคุลากร ครูและบคุลากรทาง 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ80ของ มีประสบการณ์ใน กองการศึกษา
เพื่อการบริหารด้านการศึกษา ทางการศึกษามีประ การศึกษา ผู้ฝึกอบรม การจัดการศึกษา

สบการณ์ มีคุณภาพ

30 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การผลิต พฒันาและเพิ่มศักย ครูและบคุลากรทาง 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ80ของ มีความรุ้การบริหารกองการศึกษา

ส่ือและนวตักรรมทางการศึกษา ภาพในใหค้รูและ การศึกษา ผู้ฝึกอบรม จัดการศูนย์ฯ ใหม้ี

บคุลากรฯ คุณภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

งบประมาณ

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดให้มีสันติสุขทีย่ั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น


4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
     4.2 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

31 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม เพื่อใหค้รูมีคุณธรรม ครู ศพด. 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ80ของ มีคุณธรรมและ กองการศึกษา

จริยธรรมและจรรยาบรรณครู และจริยธรรมในการ ผู้ฝึกอบรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น

สอน
32 โครงการวนัแม่แหง่ชาติ เด็กทุกคนได้ตระหนกั ผู้ปกครองและนักเรียน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ80ของ เด็กทกุคนได้ตระ ศพด.ทต.

ถึงพระคุณของแม่บงั ผู้ฝึกอบรม หนักถึงพระคุณ มะรือโบตก
เกิดเกล้า ของแม่บงัเกิดเกล้า

33 โครงการวนัพอ่แหง่ชาติ เปน็การอนุรักษไ์วซ่ึ้ง ครูและนักเรียน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ80ของ เด็กทกุคนได้ตระ ศพด.ทต.

เปน็วันส าคัญของชาติ ผู้ฝึกอบรม หนักถึงวนัส าคัญ มะรือโบตก
ของชาติ

34 โครงการอาหารกลางวนัใหก้ับ เพื่อส่งเสริมพฒันา เด็กนักเรียนของ 391,000 391,000 391,000 391,000 391,000 ร้อยละ80ของ เด็กเล็กมีพฒันา ศพด.ทต.

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ การด้านโภชนาการ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ผู้ฝึกอบรม การเติบโตเหมาะ มะรือโบตก
ของเด็กเล็ก สมกับวยั

35 โครงการโรงเรียนพอ่แม่ เพื่อใหค้วามรู้หลัก ครูและผู้ปกครอง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ80ของ ผดด.และผู้ปกครอง ศพด.ทต.
การเล้ียงเด็กปฐมวยั ผู้ฝึกอบรม มีความรู้เพิ่มขึ้น มะรือโบตก

ร้อยละ80

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

งบประมาณ

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดให้มีสันติสุขทีย่ั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น


4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
     4.2 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
36 โครงการฝึกอบรมหลักกการ เพื่อใหค้วามรุ้หลัก ผู้ประกอบอาหาร 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ80ของ ท าใหม้ีความรู้หลัก ศพด.ทต.

โภชนาการส าหรับเด็ก โภชนาการกับผู้ประ และครู ผู้ฝึกอบรม การโภชนาการ มะรือโบตก

กอบอาหารและครู ส าหรับเด็ก
37 โครงการแข่งขันทกัาะวชิาการของ เพื่อฝึกทักษะด้านการ นักเรียน ศพด. 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ80ของ นักเรียนมีทกัษะ ศพด.ทต.

นักเรียน ศพด. เรียนการสอนด้าน เด็กนักเรียน ครบทกุด้าน มะรือโบตก
ต่างๆ

38 โครงการค่าจัดการเรียนการสอน เพื่อจัดซ้ืออุปกรณ์ อุปกรณ์การเรียนการ 126,000    126,000    126,000    126,000   126,000    ร้อยละ80ของ เด็กนักเรียนมีส่ือ ศพด.ทต.
รายหวัเด็กนักเรียนศูนย์เด็กฯ การเรียนการสอน สอนครบทั้ง 5 ด้าน จ านวนอุปกรณ์ การเรียนการสอน มะรือโบตก

ของศูนย์เด็กเล็ก ที่ได้จัดซ้ือ ที่มีคุณภาพ
39 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ เพื่อสนับสนุนค่าใช้ นักเรียนในโรงเรียน 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 ร้อยละ 100 นักเรียนได้รับความ กองการศึกษา

จัดการบริหารการศึกษา จ่ายในการจัดการ ของนักเรียน รู้ได้รับการพฒันา
- ค่าจัดการเรียนการสอน บริหารการศึกษา
- ค่าเคร่ืองอุปกรณ์การเรียน 

- ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

งบประมาณ

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดให้มีสันติสุขทีย่ั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น


4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
     4.2 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
40 โครงการส่งเสริมพฒันาศักยภาพเด็ก เพื่อส่งเสริมการ เด็กและเยาวชนในเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80ของ เด็กและเยาวชนมี กองการศึกษา

และเยาวชน พฒันาศักยภาพให้ เทศบาลต าบลมะรือ เด็กและเยาวชน การพฒันามากขึ้น
กับเด็กและเยาวชน โบตก

41 โครงการกบนอกกะลา เพื่อส่งเสริมการพฒั เด็กและเยาวชนในเขต 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ80ของ นักเรียนได้รับประ กองการศึกษา

นาใหก้ับเด็กและ เทศบาลต าบลมะรือ เด็กและเยาวชน สบกาณ์มากขึ้น
เยาวชน โบตก

42 โครงการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ เพื่อส่งเสริมการ เด็กและเยาวชนในเขต 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ80ของ นกัเรียนได้รับความ กองการศึกษา
สู่อาเซียน พฒันาทกัษะการแข่ง เทศบาลต าบลมะรือ เด็กและเยาวชน รู้ได้รับการพฒันา

ขันกล่าวสุนทรพจน์ โบตก
ใหก้บัเด็กและเยาวชน

43 โครงการฝึกอบรมหลักการโภชนาการ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ เด็กในศูนย์พฒันาเด็ก - 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ80ได้รับ มคีวามรู้ความเข้าใจ กองการศึกษา

ส าหรับเด็ก เด็กเร่ืองพฤติกรรม เล็ก การช่วยเหลือใน ด้านโภชนาการมาก

ด้านบริโภค ด้านโภชนาการ ยิ่งขึ้น

รวม 43 โครงการ 12,270,305 12,260,305 13,510,305 14,309,305 8,410,305

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

งบประมาณ

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดให้มีสันติสุขทีย่ั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น


4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
     4.2 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการค่ายปรับเปล่ียนพฤติกรรม เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาว เด็ก-เยาวชน 150,000    150,000    150,000    150,000   150,000    ร้อยละ 95 ผู้เข้าร่วมโครงการ กองสาธารณสุข

ส่งเสริมสุขภาพ ชนได้ปรับเปล่ียน 120 คน ของผู้เข้าร่วม ได้รับความรู้
พฤติกรรมสุขภาพลด
ภาวะการเกิดโรค

2 โครงการพฒันามัสยิดสร้างเสริม เพื่อพฒันาพฤติกรรม อหีมา่ม-คอตีบ-บหิล่าน 30,000      30,000      30,000      30,000      30,000      ร้อยละ 95 ได้รับการถ่ายทอด กองสาธารณสุข
สุขภาพ สุขภาพของประชาชนทกุมัสยิด  30  คน ของผู้เข้าร่วม ความรู้ผ่านผู้น า

ผ่านผู้น าด้านศาสนา ศาสนา

ในพื้นที่

3 โครงการกรณีเกิดโรคระบาดหรือ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ผู้ได้รับผลกระทบ - - 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 95 ผู้ได้รับผลกระทบ กองสาธารณสุข
ภยัพบิติัในพื้นที่ ปอูงกันโรค รักษา จากโรคระบาดหรือ การใหบ้ริการ จากโรคระบาดหรือ

พยาบาล หรือฟื้นฟู ภัยพิบัติ ในกรณีเกิดโรค ภบัพบิติัได้รับการ
กรณีเกิดโรคระบาด ระบาดหรือภยั ช่วยเหลือ

พบิติั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

งบประมาณ

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดให้มีสันติสุขทีย่ั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น


4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
     4.2 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการพฒันาศักยภาพ เพื่อพฒันาศักยภาพ อสม. เทศบาล 250,000    250,000    250,000    250,000   250,000    ร้อยละ 95 สามารถจัดการ กองสาธารณสุข

อสม. นักจัดการสุขภาพเชิงรุก ของ อสม.ใหเ้ปน็นัก ได้เข้าอบรม สุขภาพใหป้ระชา

จัดการสุขภาพ ชนละแวกที่ตนอยู่

5 โครงการบ าบดัฟื้นฟผูู้ติดยาเสพติด เพื่อบ าบดัฟื้นฟผูู้ติด ผู้เสพและผู้ติด 105,000    105,000    105,000    105,000   105,000    ร้อยละ 95 ผู้ผ่านการบ าบดั กองสาธารณสุข
ยาเสพติด ยาเสพติด กลุ่มเปาูหมาย สามารถและเลิก

ได้รับบ าบดั จากส่ิงเสพติดได้

6 โครงการบรูณาการงานคุ้มครอง เพื่อส่งเสริม คุ้มครอง ในเขตเทศบาล 120,000    120,000    120,000    120,000   120,000    ร้อยละ100 มีคุณภาพชีวติที่ดี กองสาธารณสุข

ผู้บริโภคด้านสาธารณสุข เฝูาระวงัอาหาร ของผู้ที่เข้าร่วม
ปลอดสารปนเปื้อน

7 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อน เพื่อตรวจคัดกรอง โรงเรียน และศพด. 20,000      20,000      20,000      20,000      20,000      ร้อยละ 100 มีสุขภาพและ กองสาธารณสุข

วยัเรียนและเด็กวยัเรียน และส่งเสริมสุขภาพ ในเขตรับผิดชอบ ที่เข้าตรวจ อนามัยที่ดี
ของเด็ก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดให้มีสันติสุขทีย่ั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น


4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
     4.2 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการฟื้นฟคูวามรู้ด้านสาธารณสุข เพื่อใหก้ลุ่มเปาูหมาย แกนน าสุขภาพชุมชน 100,000    100,000    100,000    100,000   100,000    ร้อยละ 100 มีความรู้ พร้อมให้ กองสาธารณสุข

ได้รับการฟื้นฟทูนัต่อ ที่ได้อบรม บริการด้านสา
สถานการณ์ ธารณสุขในพื้นที่

9 โครงการควบคุมโรคติดต่อและ เพื่อปอูงกันและควบ ควบคุม ปอูงกันการ 150,000    150,000    150,000    150,000   150,000    ร้อยละ 100 ประชาชนปลอด กองสาธารณสุข

ไม่ติดต่อ คุมการแพร่ระบาด แพร่ระบาดของโรค โรคติดต่อใน ภยัจากโรคติดต่อ

ของโรค พื้นที่ลดลง และโรคไมติ่ดต่อ

10 โครงการจัดอบรมใหค้วามรู้หญิง - เพื่อใหคู่้สมรสมีความ ชาย-หญิง ชุมชนละ 40,000      40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80 มีความรู้เร่ืองการ กองสาธารณสุข
ชายที่ก าลังจะสมรส รู้เร่ืองการเตรียมความ  5 คู่ กลุ่มเปาูหมาย เตรียมความพร้อม

พร้อมก่อนแต่งงาน ก่อนแต่งงาน

11 โครงการสนับสนุนส่งเสริมบริการ เพื่อรับ-ส่งและปอูง ประชาชนในเขต 100,000    100,000    100,000    100,000   100,000    ร้อยละ 80 การปฏบิติัการฉุก ส านักปลัด
แพทย์ฉุกเฉิน กนัการเจ็บปวุยฉุกเฉิน เทศบาล จ านวนผู้ที่ได้ เฉินที่ได้มาตรฐาน

ใหน้้อยที่สุด รับการช่วยเหลือ

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

งบประมาณ

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดให้มีสันติสุขทีย่ั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น


4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
     4.2 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
12 โครงการปอูงกันและลดอุบติัเหตุ เพื่อลดอุบติัเหตุใน จัดอบรมใหค้วามรู้ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ80ของ มีความรู้และลด กองสาธารณสุข

จากการท างานของพนักงานจัด การท างานของพนัก พนกังานที่ อุบติัเหตุระหวา่ง
เก็บขยะ งานจัดเก็บขยะ เข้าร่วม ปฎบิติังาน

13 โครงการจัดท าบอ่ดักไขมัน เพื่อเปน็การอนุรักษ์ จ านวน 20 หลัง - - 14,000 14,000 14,000 ร้อยละ80ของ สามารถลดอัตราการกองสาธารณสุข
มรัพยากรธรรมชาติ บา้นตัวอย่าง ปนเปื้อนของน้ า

จ านวน20หลัง

14 โครงการอบรมการท าน้ าหมักชีวภาพ เพื่อใหผู้้เข้าร่วมโครง ประชาชนทั่วไป - - 90,000 90,000 90,000 ร้อยละ80ของ สามารถน าความรู้ กองสาธารณสุข
การมีความรู้การท า จ านวน 30 คน ผู้เข้าร่วมกจิกรรม ที่ได้เพื่อใช้ในการ
น้ าหมักชีวภาพ สามารถน าความ ลดปริมาณขยะ

รู้ไปต่อยอดได้

15 กิจกรรมใหค้วามรู้การท า EM Ball เพื่อใหเ้ด็กและนกัเรียน เด็กนักเรียน - - 12,550 12,550 12,550 ร้อยละ80ของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม กองสาธารณสุข
ความรู้ในเร่ืองการ จ านวน 50 คน มีกิจกรรมการ มีความรู้ในการท า
ท า  EM Ball โรงละ 10 คน อนุรักษน์้ าโดย EM Ball

การใช้EM Ball
รวม 15  โครงการ  -  - 1,115,000 1,115,000 1,231,550 1,231,550 1,231,550  -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

งบประมาณ

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดให้มีสันติสุขทีย่ั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น


4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
     4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการวนัผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมใหค้รอบ ผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 90ของ ครอบครัว ชุมชน กองสวสัดิการ

ครัว ชุมชนและสังคม ในเขตเทศบาล ผู้เข้าร่วม และสังคมดูแลผู้สูง สังคม
ดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น อายุมากขึ้น

2 โครงการอบรมและทศันะศึกษา เพิ่มศักยภาพและวสัิยผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ร้อยละ90ของ เพิ่มความรู้และ กองสวสัดิการ
ดูงานพฒันาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ ทศัน์ใหก้ับผู้สูงอายุ ผู้เข้าร่วม วสัิยทศัน์ สังคม

3 โครงการเพื่อชีวติสดใสวยัผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมใหค้รอบ ผู้สูงอายุผู้ดูแลผู้สูงอายุ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ90ของ ครอบครัว ชุมชน กองสวสัดิการ

ครัว ชุมชนและสังคม ในเขตเทศบาล ผู้เข้าร่วม และสังคมดูแล สังคม

ดูแลผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมากขึ้น
4 โครงการอบรมและทศันศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพและ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ร้อยละ90ของ เพิ่มความรู้และ กองสวสัดิการ

เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ วสัิยทศัน์ใหก้ับผู้สูง และกรรมการชมรมผู้ ผู้เข้าร่วม วสัิยทศัน์ สังคม

อายุและกรรมการชม สูงอายุเทศบาลฯ

รมผู้สูงอายุเทศบาลฯ

รวม 4  โครงการ  -  - 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000  -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

งบประมาณ

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดให้มีสันติสุขทีย่ั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น


4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
     4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอบรมพฒันาคุณธรรม เพื่อพฒันาคุณธรรม เด็ก เยาวชนและ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ90ของ เด็ก เยาวชนและ กองการศึกษา

จริยธรรมเด็ก เยาวชนและ จริยธรรมใหก้ับเด็ก ประชาชนในเขต ผู้เข้าร่วม ประชาชนได้เรียน
ประชาชน เยาวชนและประชา เทศบาล รู้หลักของคุณธรรม

ชนในเขตเทศบาล จริยธรรมมากขึ้น

2 โครงการเสริมสร้างครอบครัว เพื่อใหค้วามรู้ความ เยาวชนและประชาชน 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ90ของ ท าใหค้รอบครัวมี กองสวสัดิการ
เข้มแข็ง เข้าใจในการสร้าง ในเขตเทศบาล ผู้เข้าร่วม ความอบอุ่นและ สังคม

ครอบครัวใหเ้ข้มแข็ง เข้มแข็ง

รวม 2  โครงการ  -  - 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000  -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

งบประมาณ

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดให้มีสันติสุขทีย่ั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น


4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
     4.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการเสริมสร้าง ท านุบ ารุง เพื่อส่งเสริมกิจกรรม ชุมชนในเขตเทศบาล 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ80ของ กิจกรรมทางด้าน กองการศึกษา

ศาสนาทอ้งถิ่น ศาสนา เช่นการจัด จ านวน 12 ชุมชน จ านวน ศาสนาและจริย
งานเมาลิด งานวนั กิจกรรม ธรรมได้รับการ

อาซูรอและกิจกรรม ส่งเสริมใหค้งอยู่

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สืบไป

2 โครงการส่งเสริมศิลปวฒันธรรม เพื่อส่งเสริมศิลป ชุมชนในเขตเทศบาล 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ80ของ กจิกรรมด้านศิลป กองการศึกษา
ประเพณีและภมูิปญัญาทอ้งถิ่น วฒันธรรมประเพณี จ านวน วัฒนธรรมประเพณี

และภมูปิญัญาทอ้งถิ่น กิจกรรม และวัฒนธรรมทอ้ง

ถิ่นได้รับการอนรัุกษ์

3 โครงการส่งเสริมบทบาทและ เพื่อส่งเสริมกิจกรรม ประชาชนในเขต 20,000      20,000      20,000      20,000      20,000      ร้อยละ80ของ มีกิจกรรมเกี่ยวกับ กองการศึกษา
กิจกรรมสภาวฒันธรรม วฒันธรรม เทศบาล ผู้เข้าร่วม วฒันธรรม

4 โครงการสืบสานวฒันธรรม ส่งเสริมสืบสาน เข้าร่วมกิจกรรม 100,000    100,000    100,000    100,000   100,000    ร้อยละ80ของ วฒันธรรม ประ กองการศึกษา
ประเพณีของดีเมืองระแงะ วฒันธรรมประเพณี ผู้เข้าร่วม เพณีได้รับการ

ของดีเมืองระแงะ สืบสาน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดให้มีสันติสุขทีย่ั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น


4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
     4.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการบรรยายวชิาการและ เพิ่มศักยภาพและ บคุลากรของเทศบาล 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ90ของ เพื่อเพิ่มประสิทธิ ส านักปลัด

ความรู้ด้านศาสนา พฒันาคุณธรรม ผู้เข้าร่วม ภาพในการปฎิ

จริยธรรมของบคุลากร บติังาน

6 โครงการคอตัมอัลกุรอาน เพื่อส่งเสริมการเรียน เด็กและเยาวชน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ90ของ สามารถอ่าน กองการศึกษา
การสอนของอลักรุอาน จ านวน 30 คน ผู้เข้าร่วม  อัล กุรอานได้

อย่างถูกต้อง

7 โครงการฝึกอบรมการสอนคัมภร์ี เพื่อใหค้วามรู้การ จ านวน 50 คน 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ90ของ มีความรู้การสอน กองการศึกษา
อัลกุรอานตามระบบกีรออาตี สอนอัลกุรอานตาม ผู้เข้าร่วม อัล กุรอานตาม

ระบบกีรออาตี ระบบกีรออาตี

8 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ เด็กในศูนย์พฒันา - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 75      มีสุขภาพแข็งแรง กองการศึกษา
พฒันาเด็กเล็ก เด็ก เด็กเล็ก มีสุขภาพแข็ง

แรง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

งบประมาณ

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดให้มีสันติสุขทีย่ั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น


4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
     4.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริตธรรม เพื่อส่งส่งเสริมคุณ เด็กและเยาวชนใน 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของเด็กและเยาวชนมี กองการศึกษา

ใหก้ับเด็กและเยาวชน ธรรมจริตธรรมใหก้ับ เขตเทศบาล ผู้เข้าร่วมมีความคุณธรรมจริตธรรม

เด็กและเยาวชน รู้มากขึ้น ที่ดีขึ้น

10 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพฒันาศักยภาพ ผู้น าในในองค์กรศาสนา 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของผู้น าในองค์กรศาสนากองการศึกษา
ขององค์ศาสนา ผู้น าในองค์กรศาสนา ในเขตเทศบาล ผู้เข้าร่วมมีความมีการพฒันาตนเอง

รู้มากขึ้น มากขึ้น

11 โครงการจัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์การ เพื่อสนับสนุนประชา ชุมชนในเขตเทศบาล 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ80ของ ท าใหเ้ด็ก เยาวชน กองการศึกษา
เล่นกีฬาส าหรับชุมชน ชนมีอุปกรณ์การเล่น จ านวน 12 ชุมชน ชุมชนที่ได้รับ และประชาชนมี

กีฬาที่มีคุณภาพ อุปกรณ์การเล่น
กีฬาได้มาตรฐาน

12 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ เพื่อส่งเสริมการแข่ง จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ70ของ ท าใหย้กระดับการ กองการศึกษา
แข่งขันกีฬาของเทศบาล ขันกีฬาใหแ้ก่เด็ก การแข่งขันในระดับต่างๆ จ านวนคร้ัง เล่นกีฬาของเยาว

เยาวชนและประชาชน ที่จัดส่ง ชนและประชาชน

เปน็อย่างดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

งบประมาณ

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดให้มีสันติสุขทีย่ั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น


4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
     4.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
13 โครงการมหกรรมกีฬานันทนาการ เพื่อส่งเสริมการเล่น ชุมชนในเขตเทศบาล 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ร้อยละ80ของ ท าใหเ้ด็ก เยาวชน กองการศึกษา

วชิาการ ตาดีกาสัมพนัธ์ กีฬานันทนาการกิจ จ านวน 12 ชุมชน ตาดีกาที่เข้าร่วม ได้พฒันาในการ
กรรมวชิาการใหก้ับ เล่นกีฬามากยิ่งขึ้น
เด็ก เยาวชน

14 โครงการฝึกทกัษะการเล่นกีฬา เพื่อใหเ้ด็กและเยาว เด็กและเยาวชนในพื้นที่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ80ของ ท าใหเ้ด็ก เยาวชน กองการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ชนเรียนรู้ทกัษะการ จ านวน 50 คน ผู้ที่เข้าร่วม ได้รับการฝึกฝน

เล่นกีฬาขั้นพื้นฐาน ทกัษะการเล่น
กฬีาได้อย่างถูกต้อง

15 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เพื่อส่งเสริมการเล่น 1 แหง่ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ70ของ เด็ก เยาวชนและ กองการศึกษา
ชุมชนสัมพนัธ์ กฬีาใหก้บัเด็กเยาวชน ชุมชนที่เข้าร่วม ประชาชนมสุีขภาพ

และประชาชน ร่างกายแข็งแรง

รวม 15  โครงการ  -  - 1,410,000 1,530,000 1,530,000 1,530,000 1,530,000  -  -  -

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดให้มีสันติสุขทีย่ั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น


4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
     4.6 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
- - 30,000 30,000 30,000

บคุลากรใน
องค์กรได้รับ บคุลากรใน

องค์กรมีคุณธรรม
ส านักปลัด

รวม 1  โครงการ  -  -  -  - 30,000 30,000 30,000  -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

งบประมาณ

1 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพฒันาและ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของ

บคุลากรในเทศบาล
ต าบลมะรือโบตก

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  การเสริมสร้างจังหวัดให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ บนฐานการพึง่ตนเองอย่างมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 


5. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
     5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและพนันทนาการ

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างลานกีฬา เพื่อเปน็ที่ออกก าลัง 1 แหง่ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ70ของ เยาวชนมีสถานที่ กองช่าง

อเนกประสงค์ กายในชุมชน ประชาชนที่ได้ ในการออกก าลัง

ประโยชน์ กาย
2 โครงการจัดซ้ือที่ดินเพื่อก่อสร้าง เพื่อเปน็สนามออก จ านวน 1 แหง่ 1,000,000   1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ70ของ เยาวชนมีสถานที่ กองการศึกษา

สนามกีฬาประจ าชุมชน ก าลังกาย สถานที่ ในการออกก าลัง

จัดหา กาย
3 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา เพื่อใช้เปน็สถานที่ 1 แหง่ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ70ของ สถานที่ได้มาตร กองช่าง

ออกก าลังกายและ ประชาชนที่ได้ ฐาน
เล่นกฬีาของประชาชน ประโยชน์

4 โครงการก่อสร้างสนามฟตุบอล เพื่อเปน็ที่ออกก าลัง 1 แหง่ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ70ของ เยาวชนมีสถานที่ กองช่าง
กายและเล่นกีฬาใน ประชาชนที่ได้ ในการออกก าลัง
ชุมชน ประโยชน์ กาย

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

งบประมาณ

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  การเสริมสร้างจังหวัดให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ บนฐานการพึง่ตนเองอย่างมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 


5. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
     5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและพนันทนาการ

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการก่อสร้างสนามฟตุซอล เพื่อเปน็ที่ออกก าลัง 1 แหง่ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ70ของ เยาวชนมีสถานที่ กองช่าง

กายและเล่นกีฬาใน ประชาชนที่ได้ ในการออกก าลัง
ชุมชน ประโยชน์ กาย

6 โครงการก่อสร้างสนามฟตุบอล เพื่อเปน็ที่ออกก าลัง 1 แหง่ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ70ของ เยาวชนมีสถานที่ กองช่าง
(ชุมชนกูแบบาเดาะ) กายและเล่นกีฬาใน ประชาชนที่ได้ ในการออกก าลัง

ชุมชน ประโยชน์ กาย

7 โครงการก่อสร้างสนามฟตุซอล เพื่อเปน็ที่ออกก าลัง 1 แหง่ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ70ของ เยาวชนมีสถานที่ กาย
(หลังโรงเรียนตาดีกา) กายและเล่นกีฬาใน ประชาชนที่ได้ ในการออกก าลัง
ชุมชนฮาปา ชุมชน ประโยชน์ กาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

งบประมาณ

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  การเสริมสร้างจังหวัดให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ บนฐานการพึง่ตนเองอย่างมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 


5. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
     5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและพนันทนาการ

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการถมดินและปรับระดับ เพื่อเปน็ที่ออกก าลัง 1 แหง่ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ70ของ ส่งเสริมการออก กองช่าง

ดิน (ชุมชนบเูกะมูนิง) กายและใช้ประโยชน์ ประชาชนที่ได้ ก าลังกายและใช้

อื่นๆ ประโยชน์ ประโยชน์

9 โครงการก่อสร้างสนามฟตุบอล เพื่อเปน็ที่ออกก าลัง 1 แหง่ 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 ร้อยละ70ของ เยาวชนมีสถานที่ กองช่าง
พร้อมร้ัวรอบ (สนามกลาง) กายและเล่นกีฬาใน ประชาชนที่ได้ ในการออกก าลัง
ชุมชนฮาปา ชุมชน ประโยชน์ กาย

10 โครงการจัดซ้ือที่ดินเพื่อก่อสร้าง เพื่อเปน็สถานที่ออก จ านวน 1 แหง่ 1,000,000    1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ70ของ เยาวชนมีสถานที่ กองการศึกษา
สวนสาธารณะ ก าลังกาย สถานที่ ในการออกก าลัง

จัดหา กาย

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)
เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  การเสริมสร้างจังหวัดให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ บนฐานการพึง่ตนเองอย่างมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 


5. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
     5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและพนันทนาการ

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา เพื่อเปน็ที่ออกก าลัง 1 แหง่ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ70ของ เยาวชนมีสถานที่ กองช่าง

ชุมชนบเูก๊ะมูนิง กายและเล่นกีฬาใน ประชาชนที่ได้ ในการออกก าลัง

ชุมชน ประโยชน์ กาย

12 โครงการติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย เพื่อเปน็ที่ออกก าลัง 1 แหง่ - - 490,000 - - ร้อยละ70ของ ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง
บริเวณสนามหน้าส านักงานเทศบาล กายและเล่นกีฬาใน ประชาชนที่ได้ ในการออกก าลัง

ชุมชน ประโยชน์ กาย

13 โครงการถมดินสนามฟตุบอลพร้อม เพื่อเปน็ที่ออกก าลัง กวา้ง 33 ม.ยาว - - 541,000 - - ร้อยละ70ของ ส่งเสริมการออก กองช่าง
ปรับเกล่ียและบดทบั กายและใช้ประโยชน์ 86 ม.สูง 0.30 ม. ประชาชนที่ได้ ก าลังกายและใช้

ชุมชนบกู๊ปอืเร๊าะ อื่นๆ หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ ประโยชน์ ประโยชน์

2,838 ตร.ม.

ร้อยละ70ของ
14 โครงการก่อสร้างร้ัว รอบสนาม เพื่อปอูงกันสัตวเ์ข้า สูง 1.20 ม. - - 360,000 360,000 360,000 ประโยชน์ สามารถปอูงกัน กองช่าง

ฟตุซอลสุเหร่า ชุมชนสุเหร่า ยาว 128 ม. ประชาชนที่ได้ สัตวเ์ข้ามาได้

รวม 14  โครงการ  -  - 28,650,000 28,650,000 29,530,000 29,530,000 29,530,000  -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

งบประมาณ

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  การเสริมสร้างจังหวัดให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ บนฐานการพึง่ตนเองอย่างมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 


5. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
     5.2 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ เพื่อส่งเสริมและสนับ  1 คร้ัง 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ80เด็ก เด็ก เยาวชนได้รับ กองการศึกษา

สนนุกจิกรรมเด็กและ ที่เข้าร่วม การพฒันาความ

เยาวชน สามารถเพิ่มขึ้น

2 โครงการเข้าค่ายภาคฤดูร้อนให้ เพื่อส่งเสริมพฒันา เด็ก เยาวชน 100 คน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80ของ เด็กได้ใข้เวลาวา่ง กองการศึกษา

กับเด็กและเยาวชน (Youth เด็ก เยาวชนใช้เวลา ผู้ที่เข้าร่วม ใหเ้กิดประโยชน์
Summer Camp) วา่งใหเ้ปน็ประโยชน์ ในช่วงปดิเทอม

รวม 2 โครงการ  -  - 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000  -  -  -

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  การเสริมสร้างจังหวัดให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ บนฐานการพึง่ตนเองอย่างมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 


5. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
     5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการเสริมสร้างครอบครัว เพื่อใหค้วามรู้ความ เยาวชนและประชาชน 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ80ของ ท าใหค้รอบครัวมี กองสวัสดิการ

เข้มแข็ง เข้าใจในการสร้าง ในเขตเทศบาล ผู้ที่เข้าร่วม ความอบอุ่นและ สังคม

ครอบครัวใหเ้ข้มแข็ง เข้มแข็ง

2 โครงการส่งเสริมพฒันาศักยภาพ เพื่อส่งเสริมและพฒั เด็กและเยาวชน 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ80ของ ได้รับการพฒันา กองการศึกษา
เด็กและเยาวชน นาศักยภาพแก่เด็ก ในเขตเทศบาล ผู้ที่เข้าร่วม ในทกุๆด้านอย่าง

เยาวชนและประชาชน มีประสิทธภิาพ

3 โครงการกบนอกกะลา เพื่อส่งเสริมการเรียน เด็ก เยาวชนและ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ80ของ  เด็ก เยาวชนและ กองการศึกษา
รู้นอกสถานที่ พนักงาน ผู้ที่เข้าร่วม พนักงานมีความรู้

และประสบการณ์

4 โครงการคนรุ่นใหม่หา่งไกลยาเสพติด เพื่อปอูงกนัและแกไ้ข เยาวชนในชุมชน - - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ80ของ เยาวชนหา่งไกล ส านักปลัด

ปญัหายาเสพติด จ านวน 60 คน ผู้ที่เข้าร่วม ยาเสพติด

5 โครงการณรงค์ต่อต่านยาเสพติดใน ปลูกจิตส านกึนกัเรียน โรงเรียนในเขต - - 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ80ของ นักเรียนรู้ทนัภยั ส านักปลัด

โรงเรียน รู้ทนัภยัยาเสพติด เทศบาล ผู้ที่เข้าร่วม ยาเสพติด

รวม 5  โครงการ  -  - 220,000 220,000 300,000 300,000 300,000  -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๓ ด้านการเสริมจังหวัดให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ บนฐานการพึง่ตนเองอย่างมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที ่๒ ด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๕. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
     5.5 แผนงานสาธารณสุข  

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการพฒันาศักยภาพนักจัดการ เพื่อพฒันาศักยภาพ แกนน าสุขภาพ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๕ ได้ เปน็แกนน าในการ กองสาธารณสุข

สุขภาพเชิงรุก แกนน าสุขภาพใหเ้ปน็ จ านวน ๔๐ คน เข้ารับการ ดูแลสุขภาพของ
นักจัด การสุขภาพ อบรม ตนเองและประชา

ชนในพื้นที่
2 โครงการคีตานตามแบบฉบบัซุนนะห์ เพื่อลดความเส่ียงต่อ เด็กชายและเยาชน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ๘๕ของ ผู้เข้าร่วมโครงการ กองสาธารณสุข

การเกิดโรคในระบบ จ านวน ๕๐ คน กลุ่มเปาูหมาย ได้รับการส่งเสริม
อวยัวะสืบพนัธุเ์พศ และลดภาวะการ
ชาย เกิดโรค

3 โครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติด เพื่อลดอัตราการปวุย ประชาชนในพื้นที่ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ร้อยละ๘๕ของ อุบติัการณ์กรเกิด กองสาธารณสุข

ต่อในพื้นที่ ด้วยโรคติดต่อและไม่ ๘,๕๐๐ คน โรคติดต่อและ โรคติดต่อและไม่
ติดต่อ ไมติ่ดต่อมอีตัรา ติดต่อในพื้นที่มี

ปวุยลดลง อัตราปวุยลดลง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

งบประมาณ

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๓ ด้านการเสริมจังหวัดให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ บนฐานการพึง่ตนเองอย่างมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที ่๒ ด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๕. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
    5.5 แผนงานสาธารณสุข  

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการพฒันางานสาธารณสุขมูล เพื่อสนบัสนนุกจิกรรม ๑๒ ชุมชน ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ มีกิจกรรมงานสา กองสาธารณสุข

ฐานชุมชน งานสาธารณสุขมูลฐาน ของทกุชุมชนมี ธารณสุขมูลฐานใน
กิจกรรมงาน ชุมชนเกิดขึ้นอย่าง
สาธารณสุขมูล ต่อเนื่อง
ฐาน ๓ ด้าน

5 โครงการส่งเสริมผลิตภณัฑ์พชืสมุน ๑.เพื่อส่งเสริมการใช้ แกน าสุขภาพทกุชุมชน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑. ประชาชนมี ๑.ประชาชนมคีวาม กองสาธารณสุข
ไพรแกนน าด้านสมุน ไพรเทศบาล สมุนไพรในทอ้งถิ่นให้ จ านวน ๑๕๐ คน ความรู้ในเร่ือง รู้ในเร่ืองสมุนไพร
ต ามะรือโบตก ชุมชน การจัดการพชื ๒.ชุมชนมกีารใช้พชื

๒.เพื่อส่งเสริมการลด สมุนไพร สมุนไพรทอ้งถิ่น
ภาวะการใช้สารเคมี ๒.มผีลผลิตผลิต

ในชุมชนใหล้ดลง ภณัฑ์พชืสมุน
ไพรในชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

งบประมาณ

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๓ ด้านการเสริมจังหวัดให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ บนฐานการพึง่ตนเองอย่างมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที ่๒ ด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๕. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
    5.5 แผนงานสาธารณสุข  

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ประชาสัมพนัธ์
8 โครงการส่งเสริมอาสาสมัคร เพื่อพฒันาศักยภาพ อุดหนุนงบประมาณ - - 90,000 90,000 90,000 ร้อยละ๑๐๐ ประชาชนได้รับ

สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น การใหบ้ริการเชิงรุก ในการสาธารณสุข อสม.จัดท าแผน บริการขั้นพื้นฐาน
(อสม.)เชิงรุก แก่ อสม.ในพื้นที่ มูลฐานชุมชนแก่ งานพฒันาสุข จาก อสม.ได้ครอบ

12 ชุมชน ศสมช. ภาพภายใต้ 3 คลุมทกุหลังคาเรือน

กลุ่ม กิจกรรม
9 โครงการด าเนินงานตามแนวพระราช เพื่อส่งเสริมแนวพระ อบรม รณรงค์และปอูง - - 240,000 240,000 240,000 ร้อยละ๑๐๐ ประชาชนมีสุขภาพกองสาธารณสุข

ด าริด้านสาธารณสุข ราชด าริด้านสา
ธารณ

กันด้านสาธารณสุข
ดัชนชีี้วัดทางสุข

ดีขึ้น

สุขและเพื่อส่งเสริม ภาพของประ
สุขภาพอนามัยที่ดี ชาชนดีขึ้น

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐

โรงเรียนในเขต
รับผิดชอบ

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐

ร้อยละ95มี
ผลผลิตส่ือ

ประชาชนรับรู้
ข้อมูลข่าวสารได้

๓๐,๐๐๐

โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวยั
เรียนและเด็กวยัเรียน

เพื่อตรวจคัดกรอง 
และส่งเสริม

กอง
สาธารณสุข

๓๐,๐๐๐

เด็กก่อนวยัเรียน
และวยัวยัเรียนมี

กอง
สาธารณสุข

7 โครงการผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์ เพื่อผลิตส่ือ
ประชาสัมพนัธโ์รค 

ชุมชน ๑๒ แหง่
ประชาชนในพื้นที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

งบประมาณ

๓๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ร้อยละ๑๐๐ 
ของกลุ่มเปาู 

6

กอง
สาธารณสุข

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๓ ด้านการเสริมจังหวัดให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ บนฐานการพึง่ตนเองอย่างมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที ่๒ ด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๕. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
   5.5  แผนงานสาธารณสุข  

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 โครงการรณรงค์การใช้ไอโอดีน -เพื่อใหค้วามรู้เกี่ยว  หลังคาเรือนในเขต - - 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 100 ประชาชนในพื้นที่ กอง

กับการปรุงอาหารที่ เทศบาล ของครัวเรือน บริโภคเกลือไอโอ สาธารณสุขฯ

มีสารไอโอดีน ทตูไอโอดีน บริโภคเกลือ ดีนในทกุครัวเรือน

-เพื่อประชาสัมพนัธ์ 35 คน ไอโอดีน
โรคขาดสารอาหารไอ
โอดีนและปอูงกัน
อันตรายที่จะเกิดขึ้น
-เพื่อส่งเสริมการใช้
เกลือเสริมไอโอดีน
ในครัวเรือน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

งบประมาณ

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๓ ด้านการเสริมจังหวัดให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ บนฐานการพึง่ตนเองอย่างมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที ่๒ ด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๕. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
     แผนงานสาธารณสุข  

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์

และขึ้นทะเบยีนสัตวต์ามโครงการ
เพื่อส ารวจข้อมูล
สัตวแ์ละขึ้นทะเบยีน

สุนัขและแมวที่อยู่ใน
พื้นที่

- 2,500 2,500 2,500 2,500 ร้อยละ100
ของสัตวไ์ด้รับ

มีฐานข้อมูลสัตว์
และสามารถ

กองสาธารณสุข

สัตวป์ลอดโรคคนปลอดภยัจากโรค สัตว ์ปลีะ 2 คร้ัง (ตัวละ3บาท) (ตัวละ3บาท) (ตัวละ3บาท) (ตัวละ3บาท) การขึ้น ประมาณ ค่าใช้
พษิสุนัขบา้ ตามประณิธาน ทะเบยีน จ่ายในการ
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิงพลเรือเอก ควบคุมโรค
หญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอเจ้าฟาูจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควฒันน วรขัตติยราชนารี

12 โครงการสัตวป์ลอดโรคคนปลอดภยั เพื่อปอูงกันและควบ ชุมชน 12 ชุมชน - 24,000 24,000 24,000 24,000 ร้อยละ90ของ สามารถลดความเส่ียงกองสาธารณสุข

จากโรคพษิสุนัขบา้ ตามประณิธาน คุมการแพร่ระบาด จ านวนสุนัข ต่อการเกิดโรคพษิ

ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอก โรคพษิสุนัขบา้ลด แมวได้รับการ สุนัขบา้ สุนัขและ
หญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระ อัตราเส่ียงของการ ฉีดวัคซีนปอูง แมวในพื้นที่ได้รับ
เจ้าน้องนางเธอเจ้าฟาูจุฬาภรณวลัย เจ็บปวุยและตายของ กันโรคปอูงกัน วคัซีนตามเปาู

พษิสุนัขบา้ไม่

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)
เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๓ ด้านการเสริมจังหวัดให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ บนฐานการพึง่ตนเองอย่างมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที ่๒ ด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๕. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
     แผนงานสาธารณสุข  

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควฒันน วรขัตติยราชนารี

ประชาชน  เพื่อ
สร้างความรู้

นอ้ยกว่าร้อยละ
 80

หมาย และ
ประชาชนต่ืนตัว

สร้างความตระหนัก -ประชาชนที่

และกระตุ้นใหป้ระชา เข้าร่วมโครงการ

ชนมีส่วนร่วมเล็งเหน็ มคีวามรู้เข้าใจ

ความส าคัญในการน า บทบาทหนา้ที่

สุนัขและแมวไปรับ ของตนเองต่อการ

วคัซีน ปอูงกนัและควบ

คุมโรคพษิสุนขั

บา้ไมน่อ้ยกว่า

ร้อยละ 80
13 โครงการรณงค์การใช้ไฟฟาูและ เพื่อส่งเสริมใหป้ระชา เด็กและเยาวชน - - 20,000 20,000 20,000 มีกิจกรรมการ ประชาชนใหค้วาม กองสาธารณสุข

พลังงานอย่างมีประสิทธภิาพ ชนรู้จักการใช้ไฟฟาู จ านวน 50 คน รณรงค์การใช้ ส าคัญกับการใช้
และพลังงานอย่าง ไฟฟาูและพลัง ไฟฟาูและพลังงาน
ประหยัด งาน อย่างประหยัด

รวม 13 โครงการ - - 660,000 686,500 1,025,000 1,025,000 1,025,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

งบประมาณ

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๓ ด้านการเสริมจังหวัดให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ บนฐานการพึง่ตนเองอย่างมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที ่๒ ด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๕. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
     แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการพฒันาศักยภาพผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มพนูความรู้ ผู้สูงอายุในเขต - 30,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ80ของ มีความรู้ความ กอง

ความเข้าใจ พฒันา เทศบาล ผู้เข้าร่วมโครง เข้าใจและทกัษะ สวสัดิการสังคม

ทกัษะการด าเนิน การมีความรู้ ชีวติ

ชีวติในสังคม เพิ่มขึ้น

รวม 1 โครงการ - - - 30,000 40,000 40,000 40,000 - - -

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  การเสริมสร้างจังหวัดให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ บนฐานการพึง่ตนเองอย่างมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 


5. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
     5.6 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏบิติัการร่วม

ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นอ าเภอระแงะ
จังหวดันราธวิาส

เพื่อเปน็สถานที่
กลางในการติดต่อ
ประสานงาน และ
การใหบ้ริการ
ประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อน
จากสาธารภยั การ
เยียวยาและฟื้นฟู
หลังเกิดภยั การ
ส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวติ การ
ปอูงกันและ ระงับ
โรคติดต่อ

จัดต้ังศูนย์ปฏบิติั 
การร่วม ในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นในเขต
พื้นที่อ าเภอระแงะ

28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 ร้อยละ 70
ของ ศูนย์
ปฏบิติัการ 
ร่วมในการ
ช่วย เหลือ
ประชา ชน
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นและ
สามาร
ปฏบิติังานเมื่อ
เกิดสาธารภยั
ทนัที

มีศูนย์ปฏบิติัการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น 
อ าเภอระแงะ 
จังหวดันราธวิาส
 ท าหน้าที่เปน็
ส่ือกลางการ
ประสานงานให้
ความช่วยเหลือ

ส านักปลัด

รวม 1  โครงการ  -  - 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000  -  -  -

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  การเสริมสร้างจังหวัดให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ บนฐานการพึง่ตนเองอย่างมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 


5. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
     5.7 แผนงานงบกลาง

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการเสริมสร้างสวสัดิการทาง เพื่อส่งเสริมคุณภาพ ผู้พกิารในเขตเทศบาล 2,496,000 2,880,000 3,264,000 3,648,000 3,648,000 ร้อยละ90ของ ผู้พกิารมีคุณภาพ กองสวสัดิการ

สังคมใหแ้กค่นพิการหรือทุพพลภาพ ชีวติผู้พกิาร จ านวนของ ชีวติที่ดีขึ้น สังคม
คนพกิาร

2 โครงการส่งเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้ปวุย เพื่อส่งเสริมคุณภาพ ผู้ปวุยเอสด์ใน 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ร้อยละ90ของ ผู้ปวุยเอสด์มี กองสวสัดิการ
เอสด์ ชีวติผู้ปวยเอสด์ เขตเทศบาล จ านวนของ คุณภาพที่ดีขึ้น สังคม

ผู้ปวุยเอสด์
3 โครงการสร้างหลักประกันด้าน เพื่อส่งเสริมคุณภาพ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 5,950,800 6,022,800 6,098,400 6,169,200 6,169,200 ร้อยละ90ของ ผู้สูงอายุมคุีณภาพ กองสวสัดิการ

รายได้แก่ผู่สูงอายุ ชีวติผู้สูงอายุ จ านวนของ ชีวติที่ดีขึ้น สังคม
ผู้สูงอายุ

4 สมทบเงินงบประมาณกองทนุหลัก เพื่อสมทบเงินงบประ สมทบเงินงบประมาณ 280,000      280,000      280,000      280,000     280,000      ร้อยละ90ของ ประชาชนมี กองสาธารณสุข
ประกันสุขภาพ มาณกองทนุหลัก กองทนุประกันสุขภาพ สมทบเงิน คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ประกันสุขภาพ กองทนุฯ

รวม 4  โครงการ  -  - 8,816,800 9,272,800 9,732,400 10,187,200 10,187,200  -  -  -

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  การเสริมสร้างจังหวัดให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ บนฐานการพึง่ตนเองอย่าง
มั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่4. ด้านการบริการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม


     6.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์รอบ เพื่อลดการแพร่ สถานที่ทิ้งขยะ 500,000       500,000       500,000       500,000       500,000       ร้อยละ90ของ ที่ทิ้งขยะของ กองสาธารณสุข

บริเวณที่ทิ้งขยะเทศบาลต าบล ระบาดของโรคติดต่อ 1 แห่ง จ านวนที่ได้รับ เทศบาลมีภมูิทศัน์

มะรือโบตก การปรับปรุง ที่ดี

2 โครงการจัดซ้ือที่ทิ้งขยะมูลฝอย เพื่อเปน็ที่ทิ้งขยะ 1 แหง่ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ90ของ สะดวกในการรับ กองสาธารณสุข

ของเทศบาล ของเทศบาล ประชาชนที่ บริการพื้นฐาน
ได้ประโยชน์ สาธารณสุข

3 โครงการก่อสร้างร้ัวกั้นสถานที่ทิ้งขยะ เพื่อลดการแผร่ระบาด 1 แหง่ - - 850,000 - - ร้อยละ90ของ ที่ทิ้งขยะของ กองสาธารณสุข

พร้อมประตูเปดิ-ปดิ ของโรคและปอูงกัน ครัวเรือนที่ เทศบาล
การฟุูงกระจายของ ได้ประโยชน์

ขยะมูลฝอย

รวม 3  โครงการ  -  - 2,500,000 2,500,000 3,350,000 2,500,000 2,500,000  -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

งบประมาณ

6. ด้านการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม


เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  การเสริมสร้างจังหวัดให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ บนฐานการพึง่ตนเองอย่าง
มั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่4. ด้านการบริการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม


6. ด้านการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

     6.2 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริมจัดการสุขาภบิาล เพื่อกระตุ้นใหชุ้มชน ชุมชนในเขตพื้นที่ 60,000      60,000      60,000      60,000      60,000      ร้อยละ 80 ชุมชนต่ืนตัวในการ กองสาธารณสุข

ที่พกัอาศัยในชุมชน ได้จัดการสภาพแวด ผู้เข้าร่วม จัดการสภาพแวด

ล้อมที่พกัอาศัยของ ล้อมที่พกัอาศัย

ตนเองใหถู้กหลัก

สุขาภบิาล
2 โครงการธนาคารขยะชุมชน เพื่อปลูกจิตส านึกให้ ชุมชน/โรงเรียน 30,000      30,000      30,000      30,000      30,000      ร้อยละ 80 ลดปริมาณขยะได้ กองสาธารณสุข

ความรู้เร่ืองลดปริ- ในเขตพื้นที่ จ านวนชุมชน อย่างน้อย  

มาณและคัดแยกขยะ รร.ที่เข้าร่วม ร้อยละ 30
3 โครงการต าบลสะอาด ประชาชนมี เพื่อใหชุ้มชนลดแหล่ง ชุมชนในเขตพื้นที่ 70,000      70,000      70,000      70,000      70,000      ร้อยละ 80 ลดปริมาณขยะได้ กองสาธารณสุข

สุขภาพดี ก่อโรคและมีความ จ านวนชุมชน อย่างน้อย  
สะอาดถูกสุขลักษณะ ที่เข้าร่วม ร้อยละ 30

กิจกรรม
4 โครงการประชาชนแลกไข่ อสม.แลก เพื่อลดขยะอันตราย อสม./แกนน าสุขภาพชุมชน 60,000      60,000      60,000      60,000      60,000      ร้อยละ 80 มจีุดรวบรวมขยะ กองสาธารณสุข

แต้ม ในชุมชน และประชาชนในเขตพื้นที่ จ านวนผู้ที่เข้า อันตรายอย่างน้อย
ร่วมกิจกรรม ชุมชนละ 1 จุด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

งบประมาณ

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  การเสริมสร้างจังหวัดให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ บนฐานการพึง่ตนเองอย่าง
มั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่4. ด้านการบริการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม


6. ด้านการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

     6.2 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการธนาคารขยะ เพื่อใหเ้กิดกระบวน

 การจัดการขยะใน
ชุมชน

ชุมชน/โรงเรียนใน
พื้นที่

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จัดต้ังธนาคาร
ขยะ ร้อยละ 

๕๐

ลดปริมาณขยะ
ในชุมชน ร้อยละ

 ๓๐

กอง
สาธารณสุข

ร้อยละ๑๐๐ 
ของชุมชน

ลดปริมาณขยะ
ในชุมชน ร้อยละ

 ๓๐

กอง
สาธารณสุข

ร้อยละ ๕๐ 
ของกิจกรรม

ลดปริมาณขยะ
ในชุมชน ร้อยละ

 ๓๐

กอง
สาธารณสุข

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

6 โครงการซาเล้งเคล่ือนที่ เพื่อใหป้ระชาชน
รู้จักการสร้างมูลค่า 
เพิ่มจากวสัดุที่เหลือ
ใช้ในชีวติประจ าวนั

ชุมชนทั้ง ๑๒ ชุมชน ๕๐,๐๐๐

7 โครงการมหกรรมการน า เสนอการ
จัดการส่ิงแวดล้อมแบบบรูณาการ

เพื่อเปน็การ
น าเสนอ และเชิดชู
เกียรติ ในการ
จัดการขยะ

ประชาชนในพื้นที่ ๒๐๐,๐๐๐

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  การเสริมสร้างจังหวัดให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ บนฐานการพึง่ตนเองอย่าง
มั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่4. ด้านการบริการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม


6. ด้านการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

     6.2 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการจัดท า MOU เร่ือง ลด เพื่อเปน็การสร้าง โรงเรียน 7 แหง่ - - 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ100ของ ภาคีเครือข่ายมี กอง

ละ เลิกโฟม และเร่ือง การจัดการ เครือข่ายในการจัด ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก มีการท า MOU การด าเนินกิจกรรม สาธารณสุขฯ
ขยะ การขยะ ตาดีกา 12 แหง่ ครบกลุ่มเปาู ด้านการจัดการขยะ

จ านวน 30 คน หมาย

9 จัดต้ังศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะ เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ พื้นที่ในเขตเทษบาล - - 7,000 7,000 7,000 ร้อยละ100ของ เกิดแหล่งเรียนรู้การ กอง
ของชุมชน การจัดการขยะของ มีแหล่งเรียนรู้ จัดการขยะในชุมชน สาธารณสุขฯ

ชุมชน อย่างนอ้ย1แหง่

10 โครงการตลาดนัดขยะ เพื่อใหส้ร้างจิตส านึก ประชาชน - - 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ100ของ ประชาชนใหค้วาม กอง
ในการคัดแยกขยะ จ านวน 100 คน เกิดกิจกรรม ส าคัญกับการคัดแยก สาธารณสุขฯ
ตามหลัก 3 RS การรับซ้ือขยะ ขยะที่ต้นทาง

11 การบริหารจัดการขยะต้นทาง เพื่อเปน็การจัดการ ประชาชนและชุมชน - - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ100ของ ชุมชนมีความ กอง
ขยะที่ต้นทางตามหลัก ในเขตเทศบาล ลดปริมาณขยะ สะอาด สาธารณสุขฯ

3 RS อย่างน้อย 5%

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

งบประมาณ

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  การเสริมสร้างจังหวัดให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ บนฐานการพึง่ตนเองอย่าง
มั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่4. ด้านการบริการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม


6. ด้านการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

     6.2 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
12 โครงการรณรงค์ท าความดีด้วยหวัใจ เปน็การรณรงค์ลดใช้ ประชาชนในพื้นที่ - - 30,000 30,000 30,000 มีกิจกรรมการ สามารถลดการใช้ กอง

ลดรับ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม ถุงพลาสติกและโฟม จ านวน 50 คน รณรงค์การลด พลาสติกและโฟม สาธารณสุขฯ
ใช้พลาดติก
ร้อยละ 30

13 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ -เพื่อลดปริมาณขยะใน ประชาชนในเขต - - 395,000 395,000 395,000 จ านวนขยะใน -เกิดชุมชนต้นแบบ กอง
ชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง พื้นที่ส่งเสริมใหชุ้มชน รับผิดชอบของเทศบาล พื้นที่ลดลง การจัดการขยะใน สาธารณสุขฯ

มีจิตส านึกในการคัด ร้อยละ 30 พื้นที่
แยกขยะ -ขยะต้นทางจาก
-เพื่อส่งเสริมใหค้วาม บา้นเรือนลดลง
รู้แก่กลุ่มเปาูหมายใน
การคัดแยกขยะที่ถูก
ต้องเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่
-เพื่อสร้างรูปแบบการ

จัดการชยะโดยชุมชน

มีส่วนร่วม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

งบประมาณ

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  การเสริมสร้างจังหวัดให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ บนฐานการพึง่ตนเองอย่าง
มั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่4. ด้านการบริการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม


6. ด้านการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

     6.2 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
14 โครงการส่งเสริมอนุรักษป์าุ และการ เพื่อเปน็การอนุรักษ์ พื้นที่มนเขตเทศบาล - - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 เกิดพื้นที่ปาุและ กอง

เพิ่มพื้นที่สีเขียว ปาุไม่และการเพิ่มพื้น มีกิจกรรมที่ ปะชาชนมีจิตส านึก สาธารณสุขฯ
ที่สีเขียว ส่งเสริมการ การอนุรักษป์าุไม้

อนุรักษป์าุ
15 โครงการอนุรักษท์รัพยากรน้ า เพื่อส่งเสริมใหป้ระ อถล.และแกนน า - - 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีจติส านึก กอง

ชาชนอนุรักษแ์หล่งน้ า ชุมชน 50 คน มีกิจกรรมที่ส่ง ในการดูแลแหล่งน้ า สาธารณสุขฯ
เสริมการอนรัุกษ์ ชุมชน

แหล่งน้ า
16 โครงการเครือข่ายส่ิงแวดล้อม เพื่อสร้างเครือข่าย อถล.และแกนน าชุมชน - - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 มีเครือข่ายที่ร่วม กอง

ร่วมอนุรักษส่ิ์งแวด จ านวน 50 คน มีกิจกรรมเครือ ท างานด้านอนุรักษ์ สาธารณสุขฯ
ล้อมชุมชน ข่ายอย่างน้อย ส่ิงแวดล้อม

6 กิจกรรม
17 โครงการส่งเสริมการผลิตการบริโภค เพื่อรณรงค์ส่งเสริม เด็กและเยาวชน - - 20,000 20,000 20,000 มกีจิกรรมที่ ประชาชนใหค้วาม กอง

และการบริการที่เปน็มติรกบัส่ิงแวดล้อม การผลิตการบริโภค แกนน าสตรีในชุมชน ส่งเสริมการผลิต ส าคัญกบัการบริโค สาธารณสุขฯ
และการบริการที่เปน็ จ านวน 50 คน การบริโภคและ และการบริการที่เป็น

มิตรกับส่ิงแวดล้อม การบริการที่เป็น มติรกบัส่ิงแวดล้อม

มิตรกับส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

งบประมาณ

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  การเสริมสร้างจังหวัดให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ บนฐานการพึง่ตนเองอย่าง
มั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่4. ด้านการบริการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม


6. ด้านการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

     6.2 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
18 โครงการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ เพื่อเปน็การส่งเสริม สมาชิด อถล. และ - - 19,200 19,200 19,200 ร้อยละ 80 กลุ่มเปาูหมายมจีิต กอง

และส่ิงแวดล้อม(พรุโต๊ะแดง ปาุเดียว สร้างจิตส านึกในการ แกนน าประชาชน เกดิกจิกรรม ส านกึในการ สาธารณสุขฯ
น้ าเดียวในดินแดน) อนุรักษส่ิ์งแวดล้อม เพื่อการสร้าง อนรัุกษป์าุพรุ

จิตส านกึ

19 โครงการรักษป์าุชายเลน(ศูนย์ศึกษา เพื่อใหผู้้เข้าร่วมโครง สมาชิก อถล. และ - - 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมโครงการ กอง
ธรรมชาติปาุชายเลนยะหร่ิง) การมีความรู้และให้ แกนน าประชาชน ผู้เข้าร่วมโครง มคีวามตระหนกัและ สาธารณสุขฯ

ความส าคัญของปาุ การมคีวามรู้ เกดิจิตส านกึในการ

ชายเลน เร่ืองปาุชายเลน อนรัุกษป์าุชายเลน

เพิ่มขึ้น 

20 โครงการขนส่งขยะสู่ Cluster เพื่อใหม้ีการจัดการ ขยะที่เกิดจากประชาชน - - 800,000 800,000 800,000 ร้อยละ80ของ ขยะในชุมชนถูกก าจัด กอง
เทศบาลเมืองนราธวิาส ขยะที่ถูกหลักสุขาภิ ในชุมชนได้รับการก าจัด ขยะในพื้นที่ถูก ตามหลักสุขาภบิาล สาธารณสุขฯ

บาลส่ิงแวดล้อม อย่างถูกต้อง ก าจัดตามหลัก ลดการเทกอง

สุขาภบิาล

21 โรงเรือนคัดแยกขยะ เพื่อใช้ในการคัดแยก สถานที่คัดแยกขยะ - - 158,000 - - เกดิโรงเรือนที่ เกดิกระบวนการคัด กอง
ขยะสร้างมูลค่าและ ของเทศบาล 1 แหง่ ใช้ในการคัดแยก แยกขยะที่ต้นทาง สาธารณสุขฯ
รายได้จากขยะ ขยะ  1 หลัง และสร้างรายได้

รวม 21  โครงการ  -  - 510,000 510,000 2,251,200 2,251,200 2,251,200  -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

งบประมาณ

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  การเสริมสร้างจังหวัดให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ บนฐานการพึง่ตนเองอย่าง
มั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่4. ด้านการบริการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม


6. ด้านการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

     6.3 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการน าร่องเยาวชนอนุรักษ์ เพื่อปลูกฝังจิตส านึก เยาวชนในเขตเทศบาล 100,000    100,000    100,000    100,000   100,000    ร้อยละ 90 เยาวชนมีความรู้ กองสาธารณสุข

และฟื้นฟส่ิูงแวดล้อม การอนุรักษแ์ละฟื้นฟู จ านวนโครง ความเข้าใจและ และส่ิงแวดล้อม
ส่ิงแวดล้อมในชุมชน การที่ด าเนิน หวงแหนทรัพยากร

การ ธรรมชาติและส่ิง

แวดล้อมในชุมชน

2 โครงการรักน้ า รักปาุ รักษาแผ่นดิน เพื่ออนุรักษท์รัพยากร ปลูกปาุ ปล่อยปลา 50,000      50,000      50,000      50,000      50,000      ร้อยละ 90 มีผืนปาุที่อุดม ส านักปลัด
น้ าและทรัพยากรปาุ และบ ารุงรักษาต้นไม้ จ านวนต้นไม้ที่ สมบรูณ์เปน็แหล่ง

ไม้ใหค้งอยู่ และพนัธุป์ลา อาหาร

3 โครงการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ เพื่ออนุรักษท์รัพยากร - - 22,400 22,400 22,400 ร้อยละ 90 มีผืนปาุที่อุดม กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม น้ าและทรัพยากรปาุ สมบรูณ์เปน็แหล่ง และส่ิงแวดล้อม

ไม้ใหค้งอยู่ อาหาร

รวม 3 โครงการ  -  - 150,000 150,000 172,400 172,400 172,400  -  -  -

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  การเสริมสร้างจังหวัดให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ บนฐานการพึง่ตนเองอย่างมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่7  ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

7. ด้านการบริหารจัดการทีดี่
   7.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดซ้ือที่ดินเพื่อก่อสร้าง เพื่อก่อสร้างเปน็โรง 1 แหง่ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละ 90 จัดระเบยีบของ กองสาธารณสุข

โรงฆ่าสัตว์ ฆ่าสัตวข์องเทศบาล ประชาชนที่ได้ เทศบาล
ประโยชน์

2 โครงการก่อสร้างอาคารโรงฆ่า เพื่อก่อสร้างเปน็โรง 1 แหง่ 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ร้อยละ 90 จัดระเบยีบของ กองช่าง
สัตวข์นาดเล็ก ฆ่าสัตวข์องเทศบาล ประชาชนที่ได้ เทศบาล

ประโยชน์
3 โครงการปรับภมูิทศัน์หลังอาคาร เพื่อเพิ่มทศันียภาพ พื้นที่ 7 ไร่ 3 งาน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ 90 เพื่อความสวยงาม กองช่าง

ส านักงานเทศบาลฯ และน่าอยู่ 03 ตารางเมตร จ านวนผู้เข้า
ใช้บริการ

4 โครงการปรับปรุงอาคารดับเพลิง เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ 1 แหง่ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 90 มีอาคารที่ได้ ส านักปลัด
ใหม้ีมาตรฐาน ในการปฎบิติังาน จ านวนผู้เข้า มาตรฐาน

ใช้บริการ
5 โครงการจ้างเหมายาม/กู้ชีพ เพื่อดูแลและรักษา งานในเขตเทศบาล 256,320 256,320 256,320 256,320 256,320 ร้อยละ 90 ดูแล รักษาความ ส านักปลัด

ความปลอดภยั ดูแลงานที่ ปลอดภยัภายใน
จัดหา เขตเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

งบประมาณ

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  การเสริมสร้างจังหวัดให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ บนฐานการพึง่ตนเองอย่างมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่7  ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

7. ด้านการบริหารจัดการทีดี่
   7.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการจ้างเหมาบคุคลทั่วไป เพื่อเพิ่มประสิทธิ งานในเขตเทศบาล 448,560 448,560 448,560 448,560 448,560 ร้อยละ 90 งานมปีระสิทธิภาพ ทกุกอง

ภาพของงานต่างๆ ดูแลงานที่ และเปน็ระเบยีบ
จัดหา เรียบร้อย

7 โครงการปรับปรุง ต่อเติมอาคาร เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ 1 หลัง 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ร้อยละ 90 เพิ่มประสิทธภิาพ ส านักปลัด
ส านักงาน ในการปฎบิติังาน สถานที่ ในการปฏบิติังาน

ด าเนินการ
8 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ เพื่อเปน็สถานที่พกั ขนาดกวา้ง 3*3 เมตร 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 90 ประชาชนมีสถาน กองการศึกษา

ใหก้ับประชาชนที่มา จ านวน 2 หลัง สถานที่ ที่พกัคอยขณะมา

ติดต่อ ด าเนินการ ติดต่อราชการ

9 โครงการปรับปรุง ต่อเติมหอ้ง เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ 1 แหง่ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 90 เพิ่มประสิทธภิาพ ส านักปลัด
ประชุม ในการปฎบิติังาน สถานที่ ในการปฏบิติังาน

ด าเนินการ
10 โครงการก่อสร้างอาคาร อปพร. เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ 1 หลัง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ 90 เพิ่มประสิทธภิาพ ส านักปลัด

ในการปฎบิติังาน สถานที่ ในการปฏบิติังาน
ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

งบประมาณ

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  การเสริมสร้างจังหวัดให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ บนฐานการพึง่ตนเองอย่างมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่7  ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

7. ด้านการบริหารจัดการทีดี่
   7.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11 โครงการเทลานคอนกรีตโรงจอด เพื่อปรับสถานที่ให้ 1 แหง่ 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 ร้อยละ 90 เปน็ระเบยีบเรียบ กองช่าง

รถจักรยานยนต์ เรียบร้อยและมีประ สถานที่ ร้อยและมปีระสิทธิ

สิทธภิาพ ด าเนินการ ภาพ

12 โครงการเปาุล้างบอ่บาดาล บอ่บาดาล มีเศษดิน 9 จุด 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 ร้อยละ 90 มีน้ าเพยีงพอและ กองช่าง
มีตะกอน สถานที่ มีคุณภาพใช้อุป

ด าเนินการ โภคและบริโภค
13 โครงการปรับภมูิทศัน์บริเวณ เพื่อเพิ่มทศันียภาพ พื้นที่ 50 ตารางเมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 90 เพื่อความสวยงาม กองช่าง

รอบส านักงานเทศบาลฯ สถานที่
ด าเนิการ

14 โครงการซ่อมแซมไฟอักษร เพื่อเพิ่มทศันียภาพให้ ปาูยส านักงาน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 90 เพื่อความสวยงาม กองช่าง
ดีขึ้น จ านวนที่

จัดหา
15 โครงการก่อสร้างอาคารอเนก เพื่อเปน็สถานที่ใน 1 แหง่ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละ 90 มีอาคารที่ได้ กองการศึกษา

ประสงค์ (ด้านหลังอาคารส านกังานฯ) การจัดอบรมฝึก สถานที่ มาตรฐาน
วชิาชีพ ด าเนินการ

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  การเสริมสร้างจังหวัดให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ บนฐานการพึง่ตนเองอย่างมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่7  ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

7. ด้านการบริหารจัดการทีดี่
   7.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
16 โครงการก่อสร้างปาูยชื่อส านักงาน เพื่อรองรับประชาคม 1 แหง่ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 90 เพื่อความสวยงาม ส านักปลัด

เทศบาลฯ อาเชียน 1 แหง่

17 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ าภายใน เพื่อเปน็จุดกักเก็บน้ า 1 แหง่ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 90 มีถังกักเก็บน้ า ส านักปลัด
บริเวณเทศบาล ใส่ในรถดับเพลิงช่วง สถานที่

ฤดูแล้ง ด าเนินการ

18 โครงการทาสีอาคารส านักงาน เพิ่มทศันียภาพใหดี้ อาคาร ร้ัว ปอูมยาม 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 90 เพื่อความสวยงาม ส านักปลัด
งานปอูงกัน ปอูมยาม ร้ัวเทศบาล ขึ้น อาคารปอูงกันฯ สถานที่ และดูเปน็ระเบยีบ

ด าเนินการ เรียบร้อย
19 โครงการก่อสร้างหอประชุม เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ หอประชุม 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ร้อยละ 90 เพิ่มประสิทธภิาพ ส านักปลัด

ในการปฎบิติังาน ร้อยละ 90 ในการปฏบิติังาน
ด าเนินการ

20 โครงการติดต้ังกระจกโค้งบริเวณ เพื่อรักษาความปลอด ภายในเขตเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 90 สามารถสังเกตุ ส านักปลัด
ภายในเขตเทศบาล ภยัในการสัญจร สถานที่

ด าเนิการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

งบประมาณ

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  การเสริมสร้างจังหวัดให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ บนฐานการพึง่ตนเองอย่างมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่7  ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

7. ด้านการบริหารจัดการทีดี่
   7.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
21 ปาูยเตือนความเร็วตามจุดเส่ียง เพื่อความปลอดภยั 24 จุด 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 90 เพื่อความปลอดภยั ส านักปลัด

แก่ประชาชนในพื้นที่ จ านวนที่ ใหก้ับประชาชน
จัดหา

22 ปาูยสัญลักษณ์จราจรทกุชุมชน เพื่อความปลอดภยัใน 24 จุด 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 ร้อยละ 90 ลดอุบติัเหตุทาง ส านักปลัด
การใช้ถนนปฎบิติังาน จ านวนที่ ถนนปฏบิติังาน

จัดหา
23 โครงการปรับปรุงอาคารปอูมยาม เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ 1 แหง่ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 90 มีอาคารที่ได้ ส านักปลัด

ในการฎบิติังาน จ านวนผู้เข้า มาตรฐาน

ใช้บริการ
24 โครงการจัดท าปาูยชื่อส านักงาน เพื่อแสดงเขตของ 4 แหง่ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 90 เพื่อบง่บอกและ ส านักปลัด

เทศบาลฯ เทศบาลมีอาคาร จ านวนที่ ชี้เขตของเทศบาล
จัดท า

25 โครงการปรับปรุงพื้นปกูระเบื้อง ที่ได้มาตรฐาน 1 แหง่ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 90 มีอาคารที่ได้ ส านักปลัด
อาคารงานปอูงกันฯ จ านวนผู้เข้า มาตรฐาน

ใช้บริการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

งบประมาณ

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  การเสริมสร้างจังหวัดให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ บนฐานการพึง่ตนเองอย่างมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่7  ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

7. ด้านการบริหารจัดการทีดี่
   7.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
26 โครงการจัดซ้ือถังเคมีแหง้ติดต้ังตาม เพื่อความปลอดภยั 24 จุด 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 ร้อยละ 90 เพื่อความปลอด ส านักปลัด

ชุมชน แก่ประชาชนในพื้นที่ จ านวนที่ ภยัใหก้บัประชาชน

จัดหา
27 โครงการก่อสร้างหอ้งน้ าคอนกรีต ขนาดกวา้ง 3.15 ม. 1 หลัง - - 132,000 132,000 132,000 ร้อยละ80ของ ประชาชนที่มาติดต่อ กอง

เสริมเหล็ก จ านวน 1 หลัง ยาว 3.50 ม. ประชาชนที่ได้ ราชการได้รับความ สาธารณสุขฯ
รับประโยชน์ สะดวก

รวม 27   โครงการ  -  - 42,835,685 42,835,690 42,967,695 42,967,695 42,967,695  -  -  -

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  การเสริมสร้างจังหวัดให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ บนฐานการพึง่ตนเองอย่างมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่7  ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

7. ด้านการบริหารจัดการทีดี่
   7.2 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอบรมสัมมนาและทศันศึกษา พฒันาวสัิยทศัน์และ บคุลากรของเทศบาล 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ80ของ องค์กรได้รับการ ส านักปลัด

ดูงานของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น ประสบการณ์ใหม่ ผู้เข้าร่วม พฒันาอย่างต่อ
เนื่อง

2 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการ เพิ่มศักยภาพและ บคุลากรของเทศบาล 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ80ของ พฒันางานบริการ ส านักปลัด
ปฎบิติังานของบคุลากรเทศบาล พฒันาคุณธรรม ผู้เข้าร่วม ประชาชนได้รับ

จริยธรรม ความสะดวก
3 โครงการประเมินผลการปฎบิติั เพื่อใหก้ารปฎบิติังาน ทกุหน่วยงานของ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ80ของ เพื่อความถูกต้อง ส านักปลัด

งานของเทศบาล เปน็ไปตามวตัถุ เทศบาล ผู้เข้าร่วม ของการปฎบิติังาน
ประสงค์

4 โครงการจ้างเหมาบคุคลทั่วไป เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ งานในเขตเทศบาล 448,560 448,560 448,560 448,560 448,560 ร้อยละ80ของ งานมีประสิทธภิาพ ทกุกอง
ของงานต่างๆ ดูแลงานที่จัดหา และเปน็ระเบยีบ

เรียบร้อย
5 โครงการปรับปรุงงานแผนที่ภาษี เพื่อใหก้ารจัดเก็บเพิ่ม งานในเขตเทศบาล 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ80ของ งานมีประสิทธิ กองคลัง

และทะเบยีนทรัพย์สิน ประสิทธภิาพมากขึ้น ระบบที่ ภาพและเปน็
ด าเนินการ ระบบมากขึ้น

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  การเสริมสร้างจังหวัดให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ บนฐานการพึง่ตนเองอย่างมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่7  ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

7. ด้านการบริหารจัดการทีดี่
   7.2 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการพฒันาองค์ความรู้ของ เพิ่มศักยภาพและ บคุลากรของเทศบาล 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ70ของ มีประสิทธภิาพ ส านักปลัด

บคุลากร วสัิยทศัน์ใหก้ับ ผู้เข้าร่วม และเปน็ระเบยีบ
บคุลากร เรียบร้อย

7 โครงการฝึกอบรมสัมมนาคุณธรรม เพื่อใหก้ารปฎบิติังาน บคุลากรในเทศบาล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ70ของ เพิ่มวนิัยและความ ส านักปลัด
จริยธรรมของพนักงานและลูกจ้าง มีความเปน็ระเบยีบ ผู้ที่เข้าร่วม เปน็ระเบยีบเรียบ

ร้อย
8 โครงการจัดท าวารสารและรายงาน เผยแพร่กิจกรรมต่างๆ จัดท าส่ือรายงาน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ70ของประชาชนในพื้นที่และ ส านักปลัด

กิจการของเทศบาล ที่ได้ด าเนินการ ประจ าปี จ านวนที่ หน่วยงานอื่นได้

จัดท า รับรู้ข่าวสาร
9 โครงการจัดต้ังศูนย์วทิยุชุมชน เพื่อประชาสัมพนัธ์ ศูนย์วทิยุเทศบาล 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ70ของ ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัด

กิจกรรมและข้อมูล จ านวนผู้ และหน่วยงานอื่น

ข่าวสาร เข้าใช้บริการ ได้รับรู้ ข่าวสาร
10 โครงการจัดการเลือกต้ังต่างๆ เพื่อใหก้ารเลือกต้ัง กรณีครบวาระ ยุบสภา 300,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ70ของ เพื่อใหก้ารเลือกต้ัง ส านักปลัด

ราบร่ืนและมีประ และแทนต าแหนง่ที่ว่าง จ านวนคร้ัง เปน็ไปด้วยความ
สิทธภิาพ ที่ด าเนินการ เรียบร้อย

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  การเสริมสร้างจังหวัดให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ บนฐานการพึง่ตนเองอย่างมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่7  ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

7. ด้านการบริหารจัดการทีดี่
   7.2 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11 โครงการติดต้ังระบบไวไฟความเร็ว เพิ่มประสิทธภิาพใน บคุลากรในส านักงาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ70ของ งานมีประสิทธภิาพ ส านักปลัด

สูงในส านักงาน การปฏบิติังาน ระบบที่ และเปน็ระบบ

ด าเนินการ มากขึ้น

12 โครงการเทศบาลสัญจร
เพื่อใหบ้ริการ
ประชาชน และ
พบปะประชาชน

ชุมชนทั้ง ๑๒ ชุมชน ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐
ร้อยละ๘๕ 

ของ
กลุ่มเปาูหมาย

สร้างความเข้าใจ
อันดีระหวา่ง
เทศบาลและ
ประชาชน

ส านักปลัด

13 โครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเฉลิมพระชนม 1 ซุ้ม - - ๒๕๐,๐๐๐ - - ร้อยละ๘๕ แสดงความจงรัก
ส านักปลัด

พรรษาและแสดง ของกลุ่ม ภกัดีต่อพระมหา
ความจงรักภกัดี เปาูหมาย กษตัริย์

รวม 13 โครงการ  -  - 2,954,560 2,954,560 2,954,560 2,954,560 2,954,560  -  -  -

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  การเสริมสร้างจังหวัดให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ บนฐานการพึง่ตนเองอย่างมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่7  ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

7. ด้านการบริหารจัดการทีดี่
 7.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดท าประชาคมเมือง เพื่อใหป้ระชาชนมี ประชาชน 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 ร้อยละ70ของ เพื่อใหก้ารท า ส านักปลัด

ส่วนร่วมในการจัด ในเขตเทศบาล ผู้ที่เข้าร่วม ประชาคมมีประ
ท าแผน สิทธภิาพ

2 โครงการส ารวจข้อมูลพื้นฐานและ เพื่อใหไ้ด้ข้อมูลที่ครบ ส ารวจข้อมูลทกุครัว 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ70ของ ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง กองสวสัดิการ
ข้อมูลอื่นๆ ถ้วนทกุครัวเรือนใน  เรือนในเขตเทศบาล จ านวนผู้ที่ และน าไปใช้ประ สังคม

พื้นที่ ที่ได้ส ารวจ โยชน์ได้
3 โครงการอบรมและทศันศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพและ องค์กรชุมชน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ70ของ เพิ่มความรู้และ กองสวสัดิการ

ขององค์กรชุมชน วสัิยทศัน์ใหอ้งค์กร ในเขตเทศบาล ผู้ที่เข้าร่วม วสัิยทศัน์ สังคม
ชุมชน

4 โครงการเพิ่มศักยภาพของ เพื่อใหม้ีบทบาทและ องค์กรชุมชนใน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ70ของ มีบทบาทและมี กองสวสัดิการ
องค์กรชุมชน หน้าที่ในการพฒันา เขตเทศบาล ผู้ที่เข้าร่วม ส่วนร่วมในการ สังคม

พฒันาชุมชน
5 โครงการจัดท าประชาคมเกี่ยว เพื่อใหป้ระชาชนมี ประชาชนใน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ70ของ ท าใหข้้อบญัญัติมี ส านักปลัด

กับข้อบญัญัติของเทศบาลต่างๆ ส่วนร่วมในการจัดท า เขตเทศบาล ผู้ที่เข้าร่วม ประสิทธภาพมาก

ข้อบญัญัติ ขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

งบประมาณ

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  การเสริมสร้างจังหวัดให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ บนฐานการพึง่ตนเองอย่างมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่7  ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

7. ด้านการบริหารจัดการทีดี่
 7.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการสนับสนุนการจัดท า เพื่อใหป้ระชาชนมี ประชาชนใน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ70ของ ท าใหแ้ผนมีประ ส านักปลัด

แผนเทศบาล ส่วนร่วมในการจัด เขตเทศบาล ผู้ที่เข้าร่วม สิทธภิาพมากขึ้น
ท าแผน

7 โครงการเสริมสร้างความรู้ความ เพื่อใหป้ระชาชนมี ประชาชนใน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ70ของ มีความรู้ความเข้า ส านักปลัด
เข้าใจกับประชาคมอาเซียน ความรู้ เข้าใจเกี่ยวกับ เขตเทศบาล ผู้ที่เข้าร่วม ใจประชาคมอาเซ่ียน

ประชาคมอาเซ่ียน มากขึ้น

8 โครงการอบรม ใหค้วามรู้กับ เพื่อใหป้ระชาชนมีความ ประชาชนใน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ70ของ ประชาชนเข้าใจ ส านักปลัด
ประชาชนในด้านกฏหมายต่างๆ รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ เขตเทศบาล ผู้ที่เข้าร่วม ในข้อกฏหมาย

ข้อกฏหมาย มากขึ้น

9 โครงการจัดงานวนัเทศบาล เพื่อประชาสัมพนัธ์ ประชาชนใน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ70ของ ท ากิจกรรมและ ส านักปลัด
งานวนัเทศบาลและ เขตเทศบาล ผู้ที่เข้าร่วม รับรู้ข่าวสาร

ทอ้งถิ่นไทย

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  การเสริมสร้างจังหวัดให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ บนฐานการพึง่ตนเองอย่างมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่7  ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

7. ด้านการบริหารจัดการทีดี่
 7.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 โครงการส่งเสริมประชาธปิไตยสู่ เพื่อใหม้ีความรู้ความ ประชาชนใน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ70ของ ประชาชนมีความ ส านักปลัด

ชุมชน เข้าใจในระบอบ เขตเทศบาล ผู้ที่เข้าร่วม เข้าใจในระบอบ

ประชาธปิไตย ประชาธปิไตย

รวม 10  โครงการ  -  - 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000  -  -  -

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

งบประมาณ

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดให้มีสันติสุขทีย่ั่งยืน


ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

8. ด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข
    8.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดอบรมใหค้วามรู้ใน เพื่อถ่ายทอดความรู้ จัดอบรมจ านวน 1 คร้ัง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ70ของ มีความรู้ในเร่ือง ส านักปลัด

การปอูงกันสาธารณภยัต่างๆ ในการปูองกนัสาธารณ จ านวนผู้เข้า ปอูงกันสาธารณ
ภยัใหแ้ก่เด็กนักเรียน อบรม ภยัต่างๆ

2 โครงการฝึกทบทวน อปพร. เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ จัดอบรมจ านวน 1 คร้ัง 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ70ของ อปพร. มีประสิทธิ ส านักปลัด
การในท างานของ จ านวนผู้เข้า ภาพในการท างาน
อปพร. อบรม มากยิ่งขึ้น

3 โครงการจัดงานวนั อปพร. จัดกิจกรรมใหค้วามรู้ จัดอบรมจ านวน 1 คร้ัง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ70ของ การเกิดอุบติัเหตุ ส านักปลัด
จ านวนผู้เข้า ในพื้นที่ลดลง

อบรม
4 โครงการฝึกซ้อมแผนปอูงกันภยั เตรียมความพร้อมใน จัดอบรมจ านวน 1 คร้ัง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ70ของ อปพร. มีประสิทธิ ส านักปลัด

ฝุายพลเรือน การปฏบิติังาน จ านวนผู้เข้า ภาพในการท างาน
อบรม มากยิ่งขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

งบประมาณ

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดให้มีสันติสุขทีย่ั่งยืน


ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

8. ด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข
    8.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการพฒันาศักยภาพและศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิ จัดอบรมจ านวน 1 คร้ัง 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ70ของ อปพร.มีความ ส านักปลัด

ดูงาน อปพร. ภาพการในท างาน จ านวนผู้เข้า พร้อมในการปฏิ
อบรม บติัหน้าที่

6 โครงการปอูงกันและลดอุบติัเหตุ ต้ังจุดบริการ วนัหยุดนักขัตฤกษ์ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ70ของ การเกิดอุบติัเหตุ ส านักปลัด
ในวนัส าคัญต่างๆ ประชาชน วนัขึ้นปใีหม่ การเกดิอบุติัเหตุ ในพื้นที่ลดลง

วนัสงกรานต์

7 โครงการจ้างเหมายาม/กู้ชีพ เพื่อดูแลและรักษา งานในเขตเทศบาล 256,320 256,320 256,320 256,320 256,320 ร้อยละ70ของ ดูแล รักษาความ ส านักปลัด
ความปลอดภยั ดูแลงานที่ ปลอดภยัภายใน
ปลอดภยั จัดหา เขตเทศบาล

8 โครงการอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับ เพื่อใหค้วามรู้เกี่ยว ประชาชนใน - - 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ70ของ มีความปลอดภยั ส านักปลัด

ความปลอดภยัทางถนน กับความปลอดภยั เขตเทศบาล ผู้เข้าร่วมอบรม ในการใช้รถใช้

ทางถนน ถนน

รวม 8 โครงการ  -  - 626,320 626,320 656,320 656,320 656,320  -  -  -

เทศบาลต าบลมะรอืโบตก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     



เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แผนงานการรักษาความสงบ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพิ่มประสิทธใินการ จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้้าเคร่ืองยนต์ 16,000       16,000       16,000       16,000        - ส้านักปลัด
ภายใน ปฏบิติังาน เบนซิน  จ้านวน 1 เคร่ือง

2 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพิ่มประสิทธใินการ เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ (เล่ือยยนต์) 40,000       40,000       40,000       40,000        - กองสาธาฯ
ปฏบิติังาน จ้านวน 1 เคร่ือง

3 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพิ่มประสิทธใินการ เคร่ืองพน่วชัพชืสะพายหลัง 15,000       15,000       15,000       15,000        - กองสาธาฯ
ปฏบิติังาน จ้านวน 1 เคร่ือง

4 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ เพิ่มประสิทธใินการ จอรับภาพจากโปรเจ็กเตอร์ 5,000         5,000          5,000         5,000          - กองการศึกษา
เผยแพร่ ปฏบิติังาน จ้านวน 1 ชุด

5 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ เพิ่มประสิทธใินการ จัดซ้ือกล้องถ่ายรูป 13,000       13,000       13,000       13,000        - กองช่าง
เผยแพร่ ปฏบิติังาน จ้านวน 1 ตัว

6 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ เพิ่มประสิทธใินการ จัดซ้ือเคร่ืองโทรทศัน์สี (LED TV) 30,000       30,000       30,000       30,000        - กองการศึกษา
เผยแพร่ ปฏบิติังาน จ้านวน 1 เคร่ือง

7 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้น เพิ่มประสิทธใินการ โครงการติดต้ังผ้าม่าน 200,000     200,000     200,000     200,000      - ส้านักปลัด
แผนงานการศึกษา งานครัว ปฏบิติังาน กองการศึกา
แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง

บัญชีครุภณัฑ์

หมวดแผนงานที่

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลมะรือโบตก

ประเภท
                งบประมาณและที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์



เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภณัฑ์

หมวดแผนงานที่

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลมะรือโบตก

ประเภท
                งบประมาณและที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์

8 แผนงานการรักษาความสงบภายในครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้น เพิ่มประสิทธใินการ จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าสายสะพาย 9,500         9,500          9,500         9,500          - ส้านักปลัด
แผนงานสาธารณสุข งานครัว ปฏบิติังาน แบบข้อแข็ง  จ้านวน 1 เคร่ือง กองสาธาฯ

9 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และ เพิ่มประสิทธใินการ จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียงภายใน 50,000       50,000       50,000       50,000        - กองการศึกษา
วทิยุ ปฏบิติังาน อาคาร  จ้านวน 1 ชุด

10 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และ เพิ่มประสิทธใินการ จัดซ้ือเคร่ืองเล่นซีดี 3,000         3,000          3,000         3,000          - กองการศึกษา
วทิยุ ปฏบิติังาน จ้านวน 1 เคร่ือง

11 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และ เพิ่มประสิทธใินการ จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียงเคล่ือนที่ 50,000       50,000       50,000       50,000        - ส้านักปลัด
วทิยุ ปฏบิติังาน จ้านวน 1 ตัว

12 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และ เพิ่มประสิทธใินการ จัดซ้ือเคร่ืองรับส่งวทิยุ 30,500       30,500       30,500       30,500        - กองสาธาฯ
วทิยุ ปฏบิติังาน ระบบVHF/FM  จ้านวน 4 ตัว

13 แผนงานสวสัดิการสังคม ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพิ่มประสิทธใินการ จัดซ้ือรถบรรทกุแบบดับเบิ้ลแค็บ 821,000     821,000     821,000     821,000      - กองสวสัดิการฯ
และขนส่ง ปฏบิติังาน จ้านวน 1 คัน

14 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพิ่มประสิทธใินการ จัดซ้ือรถบรรทกุขยะ 2,400,000    2,400,000     2,400,000    2,400,000     - กองสาธาฯ
และขนส่ง ปฏบิติังาน จ้านวน 1 คัน
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15 แผนงานการรักษาความสงบ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพิ่มประสิทธใินการ จัดซ้ือรถบรรทกุน้้า 2,500,000    2,500,000     2,500,000    2,500,000     - ส้านักปลัด
ภายใน และขนส่ง ปฏบิติังาน จ้านวน 1 คัน

16 แผนงานการรักษาความสงบ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพิ่มประสิทธใินการ จัดซ้ือรถกู้ภยัเคล่ือนที่ 1,500,000    1,500,000     1,500,000    1,500,000     - ส้านักปลัด
ภายใน และขนส่ง ปฏบิติังาน จ้านวน 1 คัน

17 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สานักงาน เพิ่มประสิทธใินการ จัดซ้ือพดัลมติดผนัง 50,000       50,000       50,000       50,000        - กองช่าง
แผนงานการศึกษา ปฏบิติังาน จ้านวน 17 ตัว ส้านักปลัด
แผนงานบริหารงานทั่วไป กองการศึกษา
แผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน

18 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สานักงาน เพิ่มประสิทธใินการ จัดซ้ือโต๊ะเก้าอี้ท้างาน 39,000       39,000       39,000       39,000        - ส้านักปลัด
แผนงานการศึกษา ปฏบิติังาน จ้านวน 13 ชุด กองการศึกษา
แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง

แผนงานสวสัดิการสังคม กองสวสัดิการฯ

19 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สานักงาน เพิ่มประสิทธใินการ จัดซ้ือตู้เหล็ก เก็บเอกสาร 120,000     120,000     120,000     120,000      - ส้านักปลัด
แผนงานการศึกษา ปฏบิติังาน จ้านวน 16 ตู้ กองการศึกษา
แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง

แผนงานสวสัดิการสังคม กองสวสัดิการฯ
แผนงานสาธารณสุข กองสาธาฯ
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20 แผนงานสวสัดิการสังคม ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สานักงาน เพิ่มประสิทธใินการ จัดซ้ือตู้เก็บงานบา้นครัว 10,000       10,000       10,000       10,000        - กองสวสัดิการฯ
ปฏบิติังาน จ้านวน 1 ตู้

21 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สานักงาน เพิ่มประสิทธใินการ จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 190,000     190,000     190,000     190,000      - ส้านักปลัด
แผนงานการศึกษา ปฏบิติังาน จ้านวน 7 ตัว กองการศึกษา
แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง

22 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สานักงาน เพิ่มประสิทธใินการ จัดซ้ือโพเดียม 60,000       60,000       60,000       60,000        - ส้านักปลัด
ปฏบิติังาน จ้านวน 2 ตัว

23 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์เคร่ืองเล่น เพิ่มประสิทธใินการ จัดซ้ือเคร่ืองเล่นกลางแจ้ง 100,000     100,000     100,000     100,000      - กองการศึกษา

สนาม ปฏบิติังาน จ้านวน 4 ชุด

24 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ออกก้าลัง เพิ่มประสิทธใินการ เคร่ืองออกก้าลังกายกลางแจ้ง 250,000     250,000     250,000     250,000      - กองการศึกษา
กายกลางแจ้ง ปฏบิติังาน จ้านวน 10 ชุด

25 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กีฬา เพิ่มประสิทธใินการ จัดซ้ือโต๊ะเทเบลิเทนนิส 40,000       40,000       40,000       40,000        - กองการศึกษา
ปฏบิติังาน จ้านวน 2 ชุด

26 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กีฬา เพิ่มประสิทธใินการ จัดซ้ือประตูฟตุบอล 15,000       15,000       15,000       15,000        - กองการศึกษา
ปฏบิติังาน จ้านวน 1 ชุด
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27 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กีฬา เพิ่มประสิทธใินการ จัดซ้ือลูกเปตอง 5,000         5,000          5,000         5,000          - กองการศึกษา
ปฏบิติังาน จ้านวน 2 ชุด

28 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพิ่มประสิทธใินการ จัดซ้ือคอมพวิเตอร์โน้ตบุ้ค 150,000     150,000     150,000     150,000      - ส้านักปลัด
แผนงานเคหะและชุมชน ปฏบิติังาน จ้านวน 5 เคร่ือง กองช่าง

แผนงานสวสัดิการสังคม กองสวสัดิการฯ

29 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพิ่มประสิทธใินการ จัดซ้ือคอมพวิเตอร์ 200,000     200,000     200,000     200,000      - ส้านักปลัด
แผนงานการศึกษา ปฏบิติังาน จ้านวน 8 ตัว กองการศึกษา
แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง

แผนงานสวสัดิการสังคม กองสวสัดิการฯ
แผนงานสาธารณสุข กองสาธาฯ
แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน

30 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพิ่มประสิทธใินการ จัดซ้ือเคร่ืองส้ารองไฟฟา้ 24,000       24,000       24,000       24,000        - ส้านักปลัด
แผนงานการศึกษา ปฏบิติังาน จ้านวน 8 ตัว กองการศึกษา
แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง

แผนงานสวสัดิการสังคม กองสวสัดิการฯ
แผนงานสาธารณสุข กองสาธาฯ
แผนงานการรักษาความ ส้านักปลัด
สงบภายใน
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31 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพิ่มประสิทธใินการ จัดซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ 33,600       33,600       33,600       33,600        -
แผนงานการศึกษา ปฏบิติังาน จ้านวน 8 ตัว กองการศึกษา
แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง

แผนงานสวสัดิการสังคม กองสวสัดิการฯ
แผนงานสาธารณสุข กองสาธาฯ
แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน

32 แผนงานการรักษาความ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์ เพิ่มประสิทธใินการ  จัดซ้ือถังน้้ายาดับเพลิง  150,000     150,000     150,000     150,000      - ส้านักปลัด
สงบภายใน และการแพทย ์ ปฏบิติังาน จ้านวน 12 ถัง

33 แผนงานการรักษาความ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์เคร่ือง เพิ่มประสิทธใินการ จัดซ้ือรถดับเพลิง 2,500,000    2,500,000     2,500,000    2,500,000     - ส้านักปลัด
สงบภายใน ดับเพลิง ปฏบิติังาน จ้านวน 1 คัน

เพิ่มประสิทธใินการ

34 แผนงานการรักษาความ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์เคร่ือง ปฏบิติังาน จัดซ้ือสายส่งน้้าดับเพลิง 100,000     100,000     100,000     100,000      - ส้านักปลัด
สงบภายใน ดับเพลิง จ้านวน 11 เส้น

35 แผนงานการรักษาความ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์เคร่ือง เพิ่มประสิทธใินการ จัดซ้ือปนืฉีดน้้า 30,000       30,000       30,000       30,000        - ส้านักปลัด
สงบภายใน ดับเพลิง ปฏบิติังาน จ้านวน 1 อัน

36 แผนงานการรักษาความ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์เคร่ือง เพิ่มประสิทธใินการ จัดซ้ือถังเคมีแหง้ 250,000     250,000     250,000     250,000      - ส้านักปลัด
สงบภายใน ดับเพลิง ปฏบิติังาน จ้านวน 12 ถัง
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37 แผนงานการรักษาความ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์เคร่ือง เพิ่มประสิทธใินการ จัดซ้ืออุปกรณ์กู้ชีพ (ชุดถากถาง) 300,000     300,000     300,000     300,000      - ส้านักปลัด
สงบภายใน ดับเพลิง ปฏบิติังาน จ้านวน 12 ถัง

38 แผนงานการรักษาความ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์เคร่ือง เพิ่มประสิทธใินการ จัดซ้ือแทน่ปนืประจ้ารถดับเพลิง 40,000       40,000       40,000       40,000        - ส้านักปลัด
สงบภายใน ดับเพลิง ปฏบิติังาน และรถบรรทกุน้้า จ้านวน 1 อัน

39 แผนงานเคหะชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส้ารวจ เพิ่มประสิทธใินการ จัดซ้ือกล้องระดับ - - 35,000 35,000 35,000 กองช่าง
ปฏบิติังาน จ้านวน 1 ตัว

40 แผนงานเคหะชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส้ารวจ เพิ่มประสิทธใินการ จัดซ้ือเคร่ืองหาพกิัดด้วย - - 30,000 30,000 30,000 กองช่าง
ปฏบิติังาน สัญญาณดาวเทยีมแบบพกพา

จ้านวน 1 ตัว

41 แผนงานเคหะชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส้ารวจ เพิ่มประสิทธใินการ จัดซ้ือเคร่ืองพมิพส้์าหรับ - - 30,000 30,000 30,000 กองช่าง
ปฏบิติังาน กระดาษขนาด A3

จ้านวน 1 ตัว

42 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพิ่มประสิทธใินการ จัดซ้ือเล่ือนยนต์ - - 27,000 - - กองสาธารณสุข
ปฏบิติังาน จ้านวน 1 เคร่ือง

43 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพิ่มประสิทธใินการ จัดซ้ือเคร่ือพน่หมอกควนั - - 47,500 - - กองสาธารณสุข
ปฏบิติังาน จ้านวน 2 เคร่ือง
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลมะรือโบตก

ประเภท
                งบประมาณและที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์

44 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้น เพิ่มประสิทธใินการ จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าสาย 118,000 กองสาธารณสุข

งานครัว ปฏบิติังาน สะพาย จ้านวน 5 เคร่ือง

45 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพิ่มประสิทธใินการ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ - - 16,000 - - กองสาธารณสุข
ปฏบิติังาน แบบพกพา จ้านวน 1 เคร่ือง

46 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพิ่มประสิทธใินการ จัดซ้ือรถบรรทกุขยะแบบเปดิ - - 950,000 - - กองสาธารณสุข

และขนส่ง ปฏบิติังาน ข้างเททา้ยเคร่ืองยนต์ไม่น้อย - -

กวา่ 2,400 ซีซี

47 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพิ่มประสิทธใินการ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ - - 30,000 - - กองคลัง
ปฏบิติังาน ส้าหรับงานประมวลผล

แบบที่ 2 จ้านวน 1 เคร่ือง

48 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพิ่มประสิทธใินการ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ - - 22,000 - - กองคลัง
ปฏบิติังาน โน้ตบคุส้าหรับงานประมวลผล 

จ้านวน 1 เคร่ือง

49 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพิ่มประสิทธใินการ จัดซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ - - 8,600 - - กองคลัง
ปฏบิติังาน จ้านวน 1 เคร่ือง
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ประเภท
                งบประมาณและที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์

50 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพิ่มประสิทธใินการ จัดซ้ือเคร่ืองส้ารองไฟ - - 2,500 - - กองคลัง
ปฏบิติังาน จ้านวน 1เคร่ือง

51 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส้านักงาน เพิ่มประสิทธใินการ จัดซ้ือเก้าอี้ - - 7,500 - - กองคลัง
ปฏบิติังาน จ้านวน 1 ตัว

52 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพิ่มประสิทธใินการ ติดต้ังเคร่ืองวงจรปดิ - 30,000 30,000 - - กองการศึกษา
ปฏบิติังาน 4 จุด

53 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส้านักงาน เพิ่มประสิทธใินการ จัดซ้ือล้ินชักแบบเหล็ก - - 3,500 - - กองการศึกษา
ปฏบิติังาน 1 ใบ - -

54 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส้านักงาน เพิ่มประสิทธใินการ จัดซ้ือตู้ล็อกเกอร์ 3 ชั้น - - 3,200 3,200 - กองการศึกษา
ปฏบิติังาน มีกุญแจ  4  ใบ

55 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส้านักงาน เพิ่มประสิทธใินการ จัดซ้ือพดัลมเพดาน ขนาด - - 9,000 - - กองการศึกษา
ปฏบิติังาน 48 นิ้ว  จ้านวน 6 ตัว

56 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และ เพิ่มประสิทธใินการ จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียงภายใน - - 40,000 - - กองการศึกษา

วทิยุ ปฏบิติังาน หอ้งเรียน ศพด.พร้อมติดต้ัง



เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภณัฑ์

หมวดแผนงานที่

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลมะรือโบตก
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วัตถุประสงค์

57 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส้านักงาน เพิ่มประสิทธใินการ จัดซ้ือเคร่ืองท้าลายเอกสาร - - 20,000 - - ส้านักปลัด
ปฏบิติังาน

58 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส้านักงาน เพิ่มประสิทธใินการ จัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร - - 18,000 - - ส้านักปลัด
ปฏบิติังาน

59 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้ เพิ่มประสิทธใินการ จัดซ้ือมอเตอร์ประตูบานเล่ือน - - 30,000 - - กองการศึกษา

และวทิยุ ปฏบิติังาน

60 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส้านักงาน เพิ่มประสิทธใินการ จัดซ้ือโต๊ะพบัเอนกประสงค์ - - 2,500 - - กองสวสัดิการฯ
ปฏบิติังาน

61 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส้านักงาน เพิ่มประสิทธใินการ จัดซ้ือโต๊ะเสริมข้าง - - 3,500 - - กองสวสัดิการฯ
ปฏบิติังาน

62 แผนงานเคหะชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส้ารวจ เพิ่มประสิทธใินการ จัดซ้ือเทปวดัระยะ - - 3,600 - - กองช่าง
ปฏบิติังาน

12,339,600  12,369,600   13,827,000  12,437,800   รวม
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ส่วนที่ 4  
การติดตามและประเมินผล 

 
  4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้นจึงต้องมีการ
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจาก
ประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดท า  
ทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้
ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่าง
แท้จริงเป็นเครื่องมอืในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้นองค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ 
๔.๐  และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  จะต้องมีการติดตามและติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่  ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการ
ให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายรายละเอียดแนวทางการพิจารณาตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้     
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้น ฐาน
ขององค์กรปก ครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของ
หมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะ
ของแหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้าน
การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง
การเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง 
เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ ง  ฯลฯ 
ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  



เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 217 
 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

(๓)  ข้อมูล เกี่ยวกับสภาพทางสั งคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด 
การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพ้ืนฐาน เช่น 
การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา 
โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕)  ข้อมูล เกี่ ยวกับระบบเศรษฐกิจ  เช่น 
การเกษตร การประมง การประศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
เช่น การนับถือศาสนาประเพณี และงาน
ประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้า
พ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า 
ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 
วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  

๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง 
ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 

๒๐ 
(๕) 

 



เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 218 
 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand ๔.๐ 
(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับ
ใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน 
ก า ร ศึ ก ษ า  ส า ธ า รณ สุ ข  ค ว า ม ย า ก จ น 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน
รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป 
เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สี เขียว 
ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ
หรือสิ่ งที่ เ กิ ดขึ้ น  การประดิษฐ์ที่ มี ผลต่ อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน
ได้ แก่  S-Strengit ( จุ ด แข็ ง )  W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับ
สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชา
รัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

 สอดคล้องและ เชื่ อมโยงกับสภาพสั งคม 
เศรษฐกิจ  สิ่ งแวดล้อมของท้องถิ่ น  และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 
๔.๐ 

(๑๐)  

ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น พั ฒ น า ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด 
ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และ
น โ ย บ า ย รั ฐ บ า ล  ห ลั ก ป ร ะช า รั ฐ  แ ผ น
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

๓.๔ วิสัยทัศน ์
 

วิสัยทัศน์  ซึ่ งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็น
หรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
โอกาสและศักยภาพที่ เป็นลักษณะเฉพาะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับ
โครงการพัฒนา 

(๕)  

๓.๕ กลยุทธ ์
 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่
ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น 
มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(๕)  

๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning) 
 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(๕)  

๓.๘ แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาใน
อนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
หรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของ

(๕)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน 
น า ไปสู่ การท า โครงการพัฒนาท้องถิ่น ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว 

๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นที่ เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /
แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 

  4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทาง
การพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  
๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
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ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

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

(๕) 

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

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 

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

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. การสรุปสถาน -
การณ์การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิ เคราะห์  SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ ปี ไปปฏิบั ติ ใน เชิ ง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น 
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่า
เป็นไปตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามท่ีได้
ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการ
ในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ ปี ไปปฏิบั ติ ใน เชิ ง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน 
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุ
วัตถุประสงค์  และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการ
ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔ .  แ ผ น ง า น แ ล ะ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้  SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการ บูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการ
มีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนา
อะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

๕ . ๒  ก า ห น ด วั ต ถุ  
ประสงค์สอดคล้องกับ
โครงการ 

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

(๕)  

๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มี
ผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินงาน และระยะเวลา
ด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วง
เวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก

(๕)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย
หลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

๕.๔ โครงการมีความ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาส
ความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(๕)  

๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ) มีความ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น 
พัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) 
ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) 
การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕)  
 
 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า 
โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็ม
ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  

๕ .๗  โ คร งการสอด 
คล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผน 
พัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วน
หนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้ โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น

(๕)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

๕.๘ โครงการแก้ ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่
จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วย
การพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(๕)  

๕ .๙  งบประมาณมี
ความสอดคล้ อ งกั บ
เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการใน
การจัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 
(๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕)  

๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
ห ลั ก วิ ธี ก า ร ง บ 
ประมาณ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงกานถูก 
ต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้อง ถิ่น 
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕)  

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และสอด 
คล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่ ค าด ว่ า จ ะ
ได้รับ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ 
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) 
ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดที่
สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(๕)  

๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้ รั บสอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้น
จะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์ควรค านึ งถึง  (๑)  มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผล
ดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล 
สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น  
      จ านวนโครงการพัฒนาและรายการครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564),แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ และการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1  มี
เป้าหมายในการด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖1 และจ านวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนโครงการ จ านวนงบประมาณ 

ปรากฏอยู่ในแผน
ปี พ.ศ.2561 

บรรจุใน 
เทศบัญญัติ 

ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 93 15 116,908,650 6,542,000 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว   8 1 22,107,000 30,000 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 6 6 470,000 390,000 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น 

 

53 20 
 

22,354,305 7,537,708 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสังคมและพฒันาคุณภาพชีวิต 44 19 38,471,800 9,510,800 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

12 4 
 

4,070,000 620,000 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการที่ดี 48 10 46,591,440 2,482,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข 7 4 626,320 230,000 

รวม 269 79 251,599,515 27,342,508 
 

 
ครุภัณฑส์ าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการ 

ตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

จ านวนครภุณัฑ์
ปรากฏอยู่ในแผนป ี

พ.ศ.2561 

บรรจุใน 
เทศบัญญัติ 

 

ตามรายการบัญชี
ครุภัณฑ ์

ที่ได้รับงบประมาณ 

ครุภณัฑ ์ 68 56 12,712,700 1,527,300 
รวม 68 56 12,712,700 1,527,300 

 
  4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
    4.4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

 ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้ว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือ
องค์กรภาคเอกชนจะพัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมภายนอก 4 ประการ (PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย 

1) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment)  
2) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
3) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ 
4) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology)  



เทศบาลต าบลมะรือโบตก  แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 226 
 

 

 
 

จากแผนภาพ เทศบาลต าบลมะรือโบตก มีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมี
ความจ าเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ 4 ประการ
ดังที่กล่าวมาแล้ว เพ่ือให้องค์กรพัฒนา เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องวิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้ 

1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง (Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 

ระดับ ได้แก่ การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาล
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้
เป็นหลายประเภท เช่น การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมู่บ้านที่
จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดยราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น 

ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องต่างชี้ว่าการเมืองใน
ระดับชาติ ยังมีอิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้อง
อาศัยภาพลักษณ์ของพรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจาก
ส่วนกลางมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการ
ส่วนกลาง เป็นต้น 

ในอนาคต อ านาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่น
จะเป็นอย่างไรนั้น ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมือง
ระดับชาติซึ่งถ่ายทอดออกมาเป็นนโยบายของรัฐที่มีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี กล่าวคือ 
การรวมอ านาจการปกครอง (Centralization) หรือ การกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) 
ดังนั้น ผู้ทีจะปฏิบัติงานในเทศบาล จึงจ าเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพ่ือ
บริหารจัดการ อปท.ให้เข้ากับสภาวการณ์ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้อง
เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝ่าย
การเมืองท้องถิ่น ทุกฝ่ายควรต้องรู้ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้ง

 

องค์การ 
(Organization) 

พัฒนา เติบโต อยู่รอด 

การเมือง 
(Political) 

เศรษฐกิจ 
(Economic) 

สังคม 
(Social) 

วิทยาการ 
(Technology

) 
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ระดับ อบจ. เทศบาล อบต.และระดับหมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและ
จะต้องมีผลกระทบต่อ อปท.ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้
เข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการของคนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าที่ของข้าราชการท้องถิ่น ที่จะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริง
ตามสภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ จึงจะได้ชื่อว่าเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Agent) 
อย่างแท้จริง 

2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ท าให้ประชาชนยากจนเพ่ิมขึ้นเป็น

สาเหตุของปัญหาอ่ืนๆที่กระทบต่อ อปท.ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาประชาชนเรียกร้องในสิ่ง
ที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่าง ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการ
ตรวจสอบอย่างเข้มข้นของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยายามจ ากัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการแจกของให้แก่ราษฎร  

อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้อง
เอาเวลาไปท างานหาเงินเพ่ือปากท้องของตนเองก่อน หรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไป
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง รวมตลอดถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบาย
ประชานิยมไปโดยปริยายซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริม
ลักษณะนิสัยการพ่ึงพิงรัฐอยู่ตลอดเวลาของประชาชน เป็นต้น 

ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก 
“ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งส าคัญที่นักบริหารงาน อปท. ควรให้ความ
สนใจที่จะส่งเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้ 

3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การ

ปฏิบัติงานในแต่ละพ้ืนที่ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น  บางพ้ืนที่เป็นสังคม
ปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพ้ืนที่เป็นสังคมทุติยภูมิ (ชุมชนในเมือง) บางพ้ืนที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับ
กิจกรรมของ อปท. เป็นอย่างดี บางพ้ืนที่ประชาชนขาดความร่วมมือ บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมที่ประกอบด้วย
กลุม่/ชนเผ่าต่างๆมากมาย เป็นต้น  

สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสิน
ก าหนดนโยบายไปตอบสนองต่อกลุ่มญาติพ่ีน้องของตน กลุ่มอ่ืนที่แพ้การเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็
หาทางโจมตี ก่อให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังนั้น บุคลากรในเทศบาล
ต าบลมะรือโบตก จึงจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจผลกระทบที่มาจากสาเหตุการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นที่ส่งผล
โดยตรงต่อความสามัคคีในสังคมท้องถิ่นยุคปัจจุบัน ต้องมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม 
เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่เหมือนๆกันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการ
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้าน และไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคมประชาธิปไตยเสมอ ส าคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลด
ระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งที่รุนแรงนั้นได้อย่างไร  

4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง 
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดย

การฝึกอบรมอยู่เป็นประจ า เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดท า
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เว็บไซต์องค์กร เป็นต้น ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่างๆผ่านช่อง
ทางการสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์ เป็นต้น หากพนักงานท้องถิ่นให้ความส าคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของ
กรมส่งเสริมฯทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจ า ก็จะน ามาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา 
    4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
        เทศบาลต าบลมะรือโบตก  มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการ
คาดการณ์การพัฒนาต่างๆอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
     1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาล 
      - รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
      - แนวโน้มการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
      - แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      - การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
    2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาล 
    AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 
ประเทศ โดยมี ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มี
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์ 
อ านาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบาง
ชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 
   Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่  31  
ธันวาคม  2558  ณ วันนั้นจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือ
แนวทางท่ีจะให้ AEC เป็นไปคือ 
    1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
    2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
    3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
    4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
   จากการที่เทศบาลต าบลมะรือโบตกได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จ านวน 8 
ยุทธศาสตร์ ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อ
เทศบาลต าบลมะรือโบตก ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลต าบลมะรือโบตก ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการ
หลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนท างาน หรือการอ่ืนใด 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่จ าเป็น 
เป็นต้น 
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   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
   เทศบาลต าบลมะรือโบตก ต้องเร่งบูรณาการร่วมกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่  ไม่ว่าจะเป็น        
เศรษฐกิจพอเพียง แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ รวมทั้งร่วมบูรณาการในพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของ
แหล่งท่องเที่ยวต่อไป 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแก้ไขปัญหาความยากจน 
  ปัญหาเรื่องการว่างงานและผลผลิตตตกต่ า ท าให้ประชาชนไม่มีงาน และงานส่วนใหญ่ของคน
ในพ้ืนที่ของเทศบาลมะรือโบตก คือ ตัดยาง ท าไร่ ผลผลิตที่ได้ ไม่พอกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน จึงท าให้ต้อง
ไปท างานในต่างถ่ินหรือต่างประเทศ เพราะไม่มีงานรองรับ 
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
  การศึกษา 
  ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอ่ืนๆ ใน
อาเซียน ดังนั้น เทศบาลต าบลมะรือโบตก จึงได้สนับสนุน ส่งเสริมให้กับเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ โดยจัด
กิจกรรม โครงการต่างๆ ในการเร่งรัดพัฒนาให้ประชาชนในพ้ืนที่มีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ิมมาก
ขึ้น 
  ศาสนา 
  อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยมากขึ้น 
อาจมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่แตกต่างกัน เช่น นักท่องเที่ยวในที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและ
มีการลบหลู่อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นต้น 
  วัฒนธรรม 
  ประชาสั งคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มี
แผนปฏิบัติการด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ที่ส าคัญ คือ การพัฒนา
มนุษย์และการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทางวัฒนธรรม เช่น 
มุสลิมมีอาหารที่เป็นข้อห้าม ตามธรรมเนียมบรูไนไม่มีการจับมือกับเพศตรงข้าม การใช้มือซ้ายในการส่งของ
หรือนามบัตรให้แก่ชาวมุสลิมถือเป็นสิ่งไม่สุภาพ เป็นต้น 
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
  ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจ านวนมากมากขึ้น 
ปัญหาการแบ่งชนชั้น ถ้าคนไทยท างานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้ จะมีชุมชนสลัม
เกิดขึ้น และอาจมี ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรมจะเพ่ิมขึ้นอย่างมากจากชนนั้นที่มี
ปัญหา คนจะท าผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย ปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส าคัญคงหนีไม่พ้น 
โรคติดต่อที่ส าคัญ ไม่ว่าจะเป็น โรคเอดส์ ไข้เลือดออก SARs ไข้หวัดนกและโรคอ่ืนๆที่มีผลมาจากการ
เคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์และการท่องเที่ยว มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาด
ของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ 
  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  การบุกรุกพ้ืนที่ป่าอาจมีมากขึ้น ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุที่เกิด
จากคนไทยคือการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรท าให้ที่ท ากินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขายที่ดินให้
นายทุนต่างๆชาติแล้วไม่มีที่ท ากินจึงต้องไปเปิดป่าใหม่ ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติ อาจมีนายทุนเข้ามาท าลาย
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การเข้าสัมปทานเหมืองแร่
หรือทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญอ่ืนๆ มลพิษจากข้อเสียข้ามแดน เช่น อาจมีขยะข้ามแดน 
  7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
  การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ให้บริการในด้านการอนุญาต อนุมัติ ต่ างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ มลายู เป็นต้น เพ่ือสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติที่ต้องการท านิติกรรมต่างๆ ซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบ ารุงท้องที่ การเสียภาษีป้าย เป็นต้น 
อีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐจ าต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริกา รที่เป็น
ชาวต่างชาติ 
  8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข 
  การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลต าบลมะรือโบตกต้องให้ความส าคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบ
เรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการ
ฝ่าฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปัญหา
อาชญากรรม ยาเสพติด เพ่ิมมากข้ึนจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในไทยมากข้ึน 
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