แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป
(พ.ศ. 2561 – 2564)
ขององคการบริหารส$วนตําบลโต*ะเด็ง อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
ส$วนที่ 1 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
1. ดานกายภาพ
1.1 ที่ตั้งและขนาด
ตําบลโตะเด็ง เปนตําบลหนึ่งใน 6 ตําบลของอําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส มี
พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 56.20 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 35,130 ไร1 มีอาณาเขตติดต1อ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต1อตําบลบูกิต บ4านไอสะเตีย
อําเภอเจาะไอร4อง
ทิศใต4
ติดต1อตําบลปะลุรู และตําบลริโก7
อําเภอสุไหงปาดี
ทิศตะวันออก ติดต1อตําบลสุไหงปาดี
อําเภอสุไหงปาดี
ทิศตะวันตก ติดต1อภูเขา และอําเภอจะแนะ
1.2 สภาพภูมิประเทศ
ตําบลโตะเด็ง พื้นที่ส1วนใหญ1ครอบคลุมไปด4วยป:าไม4 อุดมสมบูรณ;ไปด4วยพันธุ;ไม4 และ
สัตว;ป:านานาชนิด มีภูเขา ห4วย และหนองน้ํา เหมาะในการตั้งถิ่นฐานในการดํารงชีวิต และในป?จจุบันนี้ ป:า
ไม4ก็ยังคงอุดมสมบูรณ;อยู1
1.3 สภาพภูมิอากาศ
ตําบลโตะเด็ง มีสภาพภูมิอากาศเปนแบบอากาศชื้น และมีฝนตกชุกตลอดทั้งปA ๒ ฤดู คือ
- ฤดูร4อน ระหว1างเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน
- ฤดูฝน ระหว1างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกุมภาพันธ;ของปAถัดไป
ฝนตกมากที่สุดคือระหว1างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมของทุกปA
1.4 แหล$งน้ํา
แหล1งน้ําธรรมชาติของตําบลโตะเด็ง มีแหล1งน้ําที่สามารถนํามาใช4ประโยชน; เพื่ออุปโภค
บริโภค และเพื่อการเกษตร มีดังนี้
1) ฝายกักเก็บน้ํา จํานวน 2 แห1ง เกษตรกรสามารถใช4ประโยชน;ในการปลูกข4าวนาปAและทําสวน
2) บ1อโยก จํานวน 1 แห1ง

2. การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
ตําบลโตะเด็ง แบ1งการปกครองออกเปน 5 หมู1บ4าน คือ
หมู$ที่
หมู1ที่ 1
หมู1ที่ 2
หมู1ที่ 3
หมู1ที่ 4
หมู1ที่ 5

บาน
บ4านโตะเด็ง
บ4านโคกโก
บ4านบือราแง
บ4านไอบาตู
บ4านโผลง

ตําแหน$ง
กํานัน
ผู4ใหญ1บ4าน
ผู4ใหญ1บ4าน
ผู4ใหญ1บ4าน
ผู4ใหญ1บ4าน

ชื่อ – สกุล
นายใหญ1ดี
ดือราแม
นายกมล
จุลเทพ
นายสุกรี
ยูโซะ
นายมะสาอารี บือราเฮ็ง
นายสุกรี
ยาการียา

3. ประชากร
3.1 จํานวนประชากร
ประชากร ณ เดือนกันยายน 2559 จํานวนทั้งหมด 7,128 คน เปนชายจํานวน
3,529 คน และเปนหญิงจํานวน 3,599 คน จํานวนครัวเรือน 1,710 ครัวเรือน ความหนาแน1นเฉลี่ย
125.72 คน / ตารางกิโลเมตร
แสดงจํานวนประชากรจํานวนครัวเรือนจําแนกตามรายหมู$บาน
หมู$ที่
1
2
3
4
5

ชื่อหมู$บาน
บ4านโตะเด็ง
บ4านโคกโก
บ4านบือราแง
บ4านไอบาตู
บ4านโผลง
รวม

งานวิเคราะหนโยบายและแผน/ อบต.โตะเด็ง

ชาย
924
242
420
899
1,044

ประชากร
หญิง
1,006
268
407
887
1,031

รวม
1,930
510
827
1,786
2,075

จํานวน
ครัวเรือน
539
175
186
351
459

3,529

3,599

7,128

1,710
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3.2 ช$วงอายุและจํานวนประชากร
แบ$งตามช$วง
อายุ
0-3 ปA
4-6 ปA
7-10 ปA
11-13 ปA
14-16 ปA
17-20 ปA
21-30 ปA
31-40 ปA
41-50 ปA
51-60 ปA
60 ปAขึ้นไป
รวม

จํานวน
374
321
523
411
358
402
1,208
1,035
977
737
782
7,128

4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
ตําบลโต*ะเด็ง มีสถานศึกษา ดังนี้
โรงเรียนระดับประถมศึกษา มีจํานวน 5 แห$ง ไดแก$
1 โรงเรียนบ4านโตะเด็ง
ตั้งอยู1 หมู1ที่ 1
2 โรงเรียนบ4านโคกโก
ตั้งอยู1 หมู1ที่ 2
3 โรงเรียนบ4านบือราแง
ตั้งอยู1 หมู1ที่ 3
4 โรงเรียนบ4านไอบาตู
ตั้งอยู1 หมู1ที่ 4
5 โรงเรียนบ4านโผลง
ตั้งอยู1 หมู1ที่ 5
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีจํานวน 2 แห$ง ไดแก$
1 ศูนย;พัฒนาเด็กเล็กบ4านไอบาตู ตั้งอยู1 หมู1ที่ 4
2 ศูนย;พัฒนาเด็กเล็กบ4านโผลง ตั้งอยู1 หมู1ที่ 5
โรงเรียนปอเนาะ มีจํานวน 1 แห$ง ไดแก$
1 โรงเรียนมิฟตาฮูลอิสลาม
ตั้งอยู1 หมู1ที่ 1

งานวิเคราะหนโยบายและแผน/ อบต.โตะเด็ง
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ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) มีจํานวน
ไดแก$
1 ศูนย;การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด ตั้งอยู1 หมู1ท่ี 1
(ตาดีกาตีฟลียะห;)
2 ศูนย;การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด ตั้งอยู1 หมู1ท่ี 1
(ตาดีกาอาซาซุดดีน)
3 ศูนย;การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด ตั้งอยู1 หมู1ท่ี 3
(ตาดีกาฟTกรียาตุลอิสลามียะห;)
4 ศูนย;การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด ตั้งอยู1 หมู1ท่ี 3
(ตาดีกาอัลการอมะห;)
5 ศูนย;การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด ตั้งอยู1 หมู1ท่ี 4
(ตาดีกาอิสลามียะห;)
6 ศูนย;การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด ตั้งอยู1 หมู1ท่ี 5
(ตาดีกาอิศฮานุซุนนะห;)
7 ศูนย;การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด ตั้งอยู1 หมู1ที่ 5
(ตาดีกานูรุดดีน)

7 แห$ง
บ4านโตะเด็ง
บ4านโตะเด็ง
บ4านบือราแง
บ4านบือราแง
บ4านไอบาตู
บ4านโผลง
บ4านโผลง

4.2 การสาธารณสุข
ตําบลโตะเด็ง มีโรงพยาบาลส1งเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 1 แห1ง ตั้งอยู1หมู1ที่ 1 ตําบล
โตะเด็ง และมีศูนย;สาธารณสุขมูลฐาน(ศสมช.) ประจําหมู1บ4าน จํานวน 5 แห1ง โดยมี อสม. ประจํา
หมู1บ4าน
5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส$ง
การคมนาคมของตํ าบลโตะเด็ง มีการคมนาคมทางบก โดยมีเส4นทางที่สําคัญ คือ ทาง
รถยนต; ใช4ทางหลวงแผ1นดินสายนราธิวาส – สุไหงโก-ลก ระยะทาง 62 กิโลเมตร เส4นทางดังกล1าวเปน
เส4นทางลาดยางและภายในหมู1บ4านมีถ นนเชื่อมติด ต1อ กั นได4ทุก หมู1บ4าน โดยเปนเส4นทางลาดยาง ถนน
คอนกรีตและถนนลูกรัง
5.2 การไฟฟGา
ไฟฟVาเปนป?จจัยสําคัญที่ทําให4เกิดการพัฒนาในด4านต1าง ๆ ขณะนี้ครัวเรือนในตําบลโตะเด็ง
มีไฟฟVาใช4ประมาณ 100 %
5.3 การประปา

งานวิเคราะหนโยบายและแผน/ อบต.โตะเด็ง
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การระบบประปาเปนระบบประปาภูเขา มีจํานวน 2 แห1ง ระบบประปาใช4การได4ดี และ
ราษฎรบางส1วนอาศัยบ1อน้ําตื้นที่ขุดขึ้นใช4เองภายในครัวเรือน มีการใช4นํ้าประปา 1,623 ครัวเรือน คิดเปน
ร4อยละ 94.92
5.4 การสื่อสาร
การบริการด4านการสื่อสารภายในตําบลโตะเด็ง มีการบริการด4านไปรษณีย;โทรเลข โดยมี
พนักงานไปรษณีย;อําเภอสุไหงปาดี เปนผู4ส1งจดหมาย และป?จจุบันมีการบริการโทรศัพท;มือถือใช4ได4เพียง
บางระบบในบางพื้นที่
6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
ประชากรตําบลโตะเด็ง ส1วนใหญ1มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมาณร4อยละ 75
ขอมูลพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ
พื้นที่ทั้งหมด จํานวน 24,236 ไร1 แยกเปน
1. พื้นที่ปลูกยางพารา จํานวน 10,821 ไร1
2. พื้นที่ปลูกลองกอง จํานวน 2,712 ไร1
3. พื้นที่ปลูกเงาะ
จํานวน 1,350 ไร1
4. พื้นที่ปลูกทุกเรียน จํานวน 1,356 ไร1
5. พื้นที่นาทั้งหมด จํานวน 633 ไร1
6.2 การปศุสัตว
เปนการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช1น การ
เลี้ยงไก1 เปด โค สุกร แพะ จํานวนสัตว;ในพื้นที่โดยประมาณ ดังนี้
โค
106 ตัว
แพะ ๑41 ตัว
สุกร 3
ตัว
เปด 239 ตัว
ไก1 1,323 ตัว
อื่นๆ ที่มา : สํานักงานปศุสัตว;อําเภอสุไหงปาดี ข4อมูล ณ ตุลาคม 2559

6.3 การท$องเที่ยว
ตําบลโตะเด็ง มีสถานที่ท1องเที่ยวในตําบล จํานวน 1 แห1ง ได4แก1 วณอุทยานน้ําตกฉัตรวา
ริน ตั้งอยู1หมู1ที่ 5 บ4านโผลง
6.4 อุตสาหกรรม
ภายในตําบลโตะเด็ง ไม1มีอุตสาหกรรมขนาดใหญ1 จะมีเพียงอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
เท1านั้น เช1น อุตสาหกรรมประเภทแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ได4แก1 โรงสีข4าว กลุ1มแปรรูปผลิตภัณฑ;
ไม4ผล เปนต4น
6.5 การพาณิชย
งานวิเคราะหนโยบายและแผน/ อบต.โตะเด็ง
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ภายในตําบลโตะเด็ง มีร4านจําหน1ายสินค4าอุปโภคบริโภค เนื่องจากร4านค4าขายของชําและ
สินค4าเบ็ดเตล็ดขนาดเล็ก ซึ่งตั้งอยู1ตามหมู1บ4านต1าง ๆ ส1วนสินค4าอุปโภคบริโภคที่ไม1สามารถซื้อได4ภายใน
ตําบล ตลอดจนอุปกรณ;การผลิตทางการเกษตร จะหาซื้อในเขตอําเภอสุไหงปาดี อําเภอสุไหงโก-ลก
และตัวจังหวัดนราธิวาส สําหรับการจําหน1ายผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญของตําบล ได4แก1 ยางพารา
และไม4ผล จะมีพ1อค4าจากภายนอกมารับซื้อจากชาวบ4านภายในตําบล
6.6 แรงงาน
ในวัยแรงงานของตําบลโตะเด็ง ร4อยละ 75 เปนแรงงานในภาคเกษตรกรรม ส1วนใหญ1
เปนแรงงานในครัวเรือน เปนแรงงานในการทําสวนยางพารา สวนไม4ผล ทํานา ส1วนแรงงานที่เหลือ
ร4อยละ 25 เปนแรงงานประเภทต1าง ๆ เช1น รับจ4าง ค4าขาย รับราชการ เปนต4น
7. เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหล$งน้ํา)
7.1 ขอมูลดานการเกษตร/ขอมูลดานแหล$งน้ําทางการเกษตร/ขอมูลดานแหล$งน้ํากิน น้ําใช
(หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค
หมู$ที่

ประเภทของการทําการเกษตร

ทําส1วน

ทําไร1
หมูที่ 1
บ4านโตะเด็ง

อื่นๆ

ลองกอง
เงาะ
มังคุด
ทุกเรียนพื้นเมือง
ยางพารา
อ4อย
สละ
สับปะรด

แหล$งน้ําทางการเกษตร

จํานวน
ครัวเรือน

จํานวนไร$

250
680
190
240
145
288
107
380
480
4,860
10
8
5
4
8
6
ความเพียงพอของน้ํา
เพื่อการเกษตรตลอดทั้ง
ป
เพียงพอ

แหล1งน้ํา
ธรรมชาติ

ตนทุนการ
ผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร$)
1,800
1,500
2,200
3,000
3,400
5,500
6,000
2,700

ราคาขายโดย
เฉลี่ย(บาท/ไร$)
1,000
3,700
2,800
4,000
5,100
19,600
15,000
15,000

การเขาถึงแหล$งน้ําการเกษตร
ทั่วถึง

ไม$ทั่วถึง

รอยละของ
ครัวเรือนที่เขาถึง

คลอง

แหล$งน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพื่อ
อุปโภค บริโภค
แหล1งน้ํา

ไม$เพียงพอ

ผลผลิต
เฉลี่ย
(กก./ไร$)
100
370
280
400
170
2,800
300
2,500

100
มี
เพียงพอ

ไม$เพียงพอ

ประปาหมู1บ4าน
(ของอปท.)

งานวิเคราะหนโยบายและแผน/ อบต.โตะเด็ง

ทั่วถึงหรือไม$
ทั่วถึง

ไม$ทั่วถึง

รอยละของ
ครัวเรือนที่เขาถึง
100

6

แผนพัฒนาทองถิน่ 4 ป# (พ.ศ. 2561 - 2564)

หมู$ที่

ประเภทของการทําการเกษตร

ทําส1วน

ทําไร1
หมูที่ 2
บ4านโคกโก

อื่นๆ

ลองกอง
เงาะ
มังคุด
ทุกเรียนบ4าน
ยางพารา
มันสําปะหลัง
พืชผัก
มันเทศ

แหล$งน้ําทางการเกษตร

จํานวน
ครัวเรือน

จํานวนไร$

70
210
55
248
90
205
67
110
130
798
5
1
152
94
10
13
ความเพียงพอของน้ํา
เพื่อการเกษตรตลอดทั้ง
ป
เพียงพอ

มนุษย;สร4าง

ไม$เพียงพอ

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร$)
100
370
280
400
170
2,500
1,053
1,500

ทั่วถึง

ไม$ทั่วถึง

ฝาย

แหล$งน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพื่อ
อุปโภค บริโภค

เพียงพอ

1,000
3,700
2,800
4,000
5,100
10,000
23,166
9,000

รอยละของ
ครัวเรือนที่
เขาถึง
100

ทั่วถึงหรือไม$
ไม$เพียงพอ

ประปาหมู1บ4าน
(ของอปท.)

งานวิเคราะหนโยบายและแผน/ อบต.โตะเด็ง

ราคาขายโดย
เฉลี่ย(บาท/ไร$)

การเขาถึงแหล$งน้ําการเกษตร

มี

แหล1งน้ํา

ตนทุนการ
ผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร$)
1,800
1,500
2,200
3,000
3,400
3,300
3,000
2,800

ทั่วถึง

ไม$ทั่วถึง

รอยละของ
ครัวเรือนที่
เขาถึง
100

7

แผนพัฒนาทองถิน่ 4 ป# (พ.ศ. 2561 - 2564)

หมู$ที่

ประเภทของการทํา
การเกษตร

ทําส1วน

ทําไร1
หมูที่ 3
บ4านบือราแง

ลองกอง
เงาะ
มังคุด
ทุกเรียนพื้นเมือง
ยางพารา
สละ
พืชผัก

แหล$งน้ําทางการเกษตร

จํานวน
ครัวเรือน

จํานวนไร$

100
187
40
248
210
100
60
181
145
1,242
4
2
20
4
ความเพียงพอของน้ํา
เพื่อการเกษตรตลอดทั้ง
ป
เพียงพอ

แหล1งน้ํา
ธรรมชาติ

ไม$เพียงพอ

ผลผลิต
เฉลี่ย
(กก./ไร$)
100
370
280
400
170
300
1,567

ทั่วถึง

ไม$ทั่วถึง

คลอง

แหล$งน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ํา
เพื่ออุปโภค บริโภค

1,000
3,700
2,800
4,000
5,100
15,000
25,072

รอยละของ
ครัวเรือนที่
เขาถึง
100

เพียงพอ

ทั่วถึงหรือไม$
ไม$เพียงพอ

ประปาหมู1บ4าน
(ของอปท.)

งานวิเคราะหนโยบายและแผน/ อบต.โตะเด็ง

ราคาขายโดย
เฉลี่ย(บาท/ไร$)

การเขาถึงแหล$งน้ําการเกษตร

มี

แหล1งน้ํา

ตนทุนการ
ผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร$)
1,800
1,500
2,200
3,000
3,400
6,000
3,000

ทั่วถึง

ไม$ทั่วถึง

รอยละของ
ครัวเรือนที่
เขาถึง
100
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แผนพัฒนาทองถิน่ 4 ป# (พ.ศ. 2561 - 2564)

หมู$ที่

ประเภทของการทําการเกษตร
ทํานา

ทําส1วน

หมูที่ 4
บ4านไอบาตู

ทําไร1

ในเขตชลประทาน
ลองกอง
เงาะ
มังคุด
ทุกเรียนพื้นเมือง
ยางพารา
สละ

แหล$งน้ําทางการเกษตร

จํานวน
ครัวเรือน

จํานวนไร$

88
250
200
310
49
175
70
231
72
102
3,293
1,101
7
2
ความเพียงพอของน้ํา
เพื่อการเกษตรตลอดทั้ง
ป
เพียงพอ

แหล1งน้ํา
ธรรมชาติ
มนุษย;สร4าง

ไม$เพียงพอ

ผลผลิต
เฉลี่ย
(กก./ไร$)
450
100
370
280
400
170
300

ราคาขายโดย
เฉลี่ย(บาท/ไร$)
6,750
1,000
3,700
2,800
4,000
5,100
15,000

การเขาถึงแหล$งน้ําการเกษตร

ทั่วถึง

ไม$ทั่วถึง

รอยละของ
ครัวเรือนที่
เขาถึง

คลอง

5.83

คลองชลประทาน

20.41
มี

แหล$งน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพื่อ
อุปโภค บริโภค

แหล1งน้ํา

ตนทุนการ
ผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร$)
2,610
1,800
1,500
2,200
3,000
3,400
6,000

เพียงพอ

บ1อบาดาล
สาธารณะ
ประปาหมู1บ4าน
(ของอปท.)

งานวิเคราะหนโยบายและแผน/ อบต.โตะเด็ง

ทั่วถึงหรือไม$
ไม$เพียงพอ

ทั่วถึง

ไม$ทั่วถึง

รอยละของ
ครัวเรือนที่
เขาถึง
14.58
85.42
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แผนพัฒนาทองถิน่ 4 ป# (พ.ศ. 2561 - 2564)

หมู$ที่

ประเภทของการทําการเกษตร

ทําส1วน

ทําไร1
หมูที่ 5
บ4านโผลง

ลองกอง
เงาะ
มังคุด
ทุกเรียนพื้นเมือง
ยางพารา
สละ
สับปะรด
อ4อย

แหล$งน้ําทางการเกษตร

แหล1งน้ํา
ธรรมชาติ
มนุษย;สร4าง

จํานวนไร$

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร$)

190
433
61
265
90
241
127
411
377
3,530
9
3
10
3
11
8
ความเพียงพอของน้ํา
เพื่อการเกษตรตลอดทั้ง
ป

100
370
280
400
170
300
2,500
2,800

เพียงพอ

ทั่วถึง

ไม$เพียงพอ

ตนทุนการ
ผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร$)
1,800
1,500
2,200
3,000
3,400
6,000
2,700
5,500

มี
เพียงพอ

ราคาขายโดย
เฉลี่ย(บาท/ไร$)
1,000
3,700
2,800
4,000
5,100
15,000
15,000
19,600

การเขาถึงแหล$งน้ําการเกษตร
ไม$ทั่วถึง

คลอง
น้ําตก
คลองชลประทาน

แหล$งน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพื่อ
อุปโภค บริโภค
แหล1งน้ํา

จํานวน
ครัวเรือน

รอยละของ
ครัวเรือนที่เขาถึง
100
100
100

ทั่วถึงหรือไม$
ไม$เพียงพอ

ประปาหมู1บ4าน
(ของอปท.)

ทั่วถึง

ไม$ทั่วถึง

รอยละของ
ครัวเรือนที่เขาถึง
100

ที่มา : สํานักงานเกษตรอําเภอสุไหงปาดี ข4อมูล ณ กุมภาพันธ; 2559

งานวิเคราะหนโยบายและแผน/ อบต.โตะเด็ง
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แผนพัฒนาทองถิน่ 4 ป# (พ.ศ. 2561 - 2564)

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
8.1 การนับถือศาสนา
ประชากรตําบลโตะเด็ง นับถือศาสนาอิสลามร4อยละ 89 และนับถือศาสนาพุทธร4อย
ละ 11 โดยมีมัสยิด และ วัด เปนศาสนสถานสําหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและงานบุญ ภายใน
ตําบลมีมัสยิด จํานวน 6 แห1ง และ วัด จํานวน 2 แห1ง ดังนี้
มัสยิด มีจํานวน 6 แห$งดังนี้
1
2
3
4
5
6

มัสยิดอาซามียะห;
มัสยิดฟTกรียาตุลอิสลามียะห;
มัสยิดอัลการอมะห;
มัสยิดอิสลามียะห;
มัสยิดปะลง (อาบีดีน)
มัสยิดนูรุดดีน (ไอปายง)

ตั้งอยู1
ตั้งอยู1
ตั้งอยู1
ตั้งอยู1
ตั้งอยู1
ตั้งอยู1

หมู1ท่ี 1
หมู1ท่ี 3
หมู1ท่ี 3
หมู1ท่ี 4
หมู1ท่ี 5
หมู1ท่ี 5

บ4านโตะเด็ง
บ4านบือราแง
บ4านบือราแง
บ4านไอบาตู
บ4านโผลง
บ4านโผลง

วัด มีจํานวน 2 แห$ง ดังนี้
1 วัดลอยประดิษฐ;
2 วัดรัตนานุภาพ

ตั้งอยู1 หมู1ท่ี 1 บ4านโตะเด็ง
ตั้งอยู1 หมู1ท่ี 2 บ4านโคกโก

8.2 ประเพณีและงานประจําป
8.2.1 ประเพณีของของชาวไทยมุสลิม ไดแก$
มาแกปูโละ “มาแกปูโละ” เปนภาษาท4องถิ่น แปลว1า “กินเหนียว” ประเพณีการกินเหนียว
ของชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม จะใช4ในหลายโอกาส เช1น แต1งงาน และเข4าสุหนัต คําว1า “กินเหนียว”
มิใช1ว1าเจ4าของจะบริการอาหารเฉพาะข4าวเหนียวเท1านั้น แต1เปนการเลี้ยงอาหารธรรมดาทั่วไปนั่นเอง
การเขาสุหนัต เปนหลักการของศาสนาอิสลาม อันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องความสะอาด คือ
การขลิบผิวหนังหุ4มส1วนปลายอวัยวะเพศชาย หรือเรียกตามภาษาท4องถิ่นว1า “มาโซะยาวี” ซึ่งจะกระทําแก1
เด็กชายที่มีอายุระหว1าง 2-10 ปA ส1วนการจัดเลี้ยงอาหารในวันเข4าสุหนัต ถือว1าเปนประเพณีอย1างหนึ่ง
พิธีถือศีลอด (ถือบวช) เมื่อถึงเดือน “รอมฎอน” หรือเดือนที่ 9 ของปAฮิจเราะห;ศักราช
ชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามทุกคนจะถือศีลอด นับเปนเวลา 1 เดือนเต็มในช1วงระยะเวลาดังกล1าวจะ
ไม1ให4อาหารและน้ําหรือน้ําลายล1วงล้ําเข4าไปในลําคอนับตั้งแต1ตะวันสางไปจนถึงตะวันลับขอบฟVา และจะ
เริมรับประทานอาหารเมื่อถึงเวลา(ประมาณ 6 โมงเย็นล1วงไปแล4ว) จนถึงก1อนสว1าง เหตุผลที่ศาสนา
อิสลามได4บัญญัติไว4เช1นนี้ก็เพื่อให4ชาวมุสลิมได4รู4สํานึกความอดอยากและความยากจนว1าในยามที่คนเรา
ต4องอดอาหารนั้น จะมีความทุกข;ทรมานเพียงใดเพื่อคนร่ํารวยจะได4เกิดจิตสํานึกมีความเอื้อเฟ^_อเผื่อแผ1แล4ว
ให4การช1วยเหลือหรือบริจาคทาน(ซากัด) แก1คนยากจน เมื่อครบกําหนด 1 เดือน จะเปนวันออกบวชหรือที่
เรียกว1า “วันฮารีรายอ”หรือ “อิฎิลฟTตรี” เพื่อฉลองการกลับมาสู1การดําเนินชีวิตตามปกติของมวลมุสลิมทั่ว
งานวิเคราะหนโยบายและแผน/ อบต.โตะเด็ง
แผนพัฒนาทองถิน่ 4 ป# (พ.ศ. 2561 - 2564)
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โลก หลังจากที่ได4ประสบความสําเร็จในการถือศีลอดอย1างเคร1งครัดตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลามใน
วันนี้ยังจัดให4มีการบริจาคทานแก1บุคคล 8 ประเภท เช1น คนยากจน คนอนาถา และคนพิการทั่วไป ฯลฯ
วันฮารีรายอ มีอยู1 2 วันคือ
1) วันอิฏิลฟMตรี หรือที่เรียกว1า วันฮารีรายอ เปนวันรื่นเริงเนื่องจากการสิ้นสุดการถือศีล
อดในเดือนรอมฎอน เปนการกลับเข4าสู1สภาพเดิมคือ สภาพที่ไม1ต4องอดอาหาร ไม1ต4องอดน้ํา ฯลฯ อีกต1อไป
วั น อิ ฏิ ล ฟT ต รี ตรงกั บ วั น ที่ ห นึ่ ง ของเดื อ นเซาวาล ซึ่ ง เปนเดื อ นที่ 10 ทางจั น ทรคติ และทางราชการ
กําหนดให4เปนวันหยุดราชการใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต4 (ยกเว4นสงขลา) 1 วัน
2) วันอิฎิลอัตฮา หรือที่เรียกว1า วันฮารีรายอหัจญี หมายถึงวันรื่นเริงเนื่องในวันเชือด
สัตว;พลีเปนทานบริจาคอาหารแก1คนยากจนและประชาชนทั่วไป ตรงกั บวันที่ 10 ของเดือนซุลอิจญะ
เปนเวลาเดียวกับการประกอบพิธีฮัจย; ณ นครเมกกะของมุสลิมทั่วโลก ดังนั้นชาวไทยมุสลิมจึงนิยมเรียก
วันตรุษนี้ว1า วันอีดใหญ1หรือวันรายอหัจญีและทางราชการกําหนดให4เปนวันหยุดราชการใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต4
(ยกเว4นสงขลา) 1 วัน
วันเมาลิด เมาลิด เปนภาษาอาหรับ แปลว1า เกิด ที่เกิด หรือวันเกิด ซึ่งหมายถึงวันสมภพ
ของนบีมูฮัมหมัด ตรงกับวันที่ 12 ของเดือนรอบีอุลอาวาล หรือเดือนที่ 3 ตามปฏิทินอาหรับ วันเมาลิด
นอกจากจะเปนวันเฉลิมฉลองเนื่องในวันสมภพของ นบีมูฮัมหมัด แล4ว ยังเปนการรําลึกถึงวันที่ท1านลี้ภัย
จากนครเมกกะไปสู1นครมาดีนะห; และเปนวันมรณกรรมของท1านอีกด4วย กิจกรรมต1างๆในวันเมาลิด ได4แก1
การอัญเชิญคัมภีร; อัน-กุรอ1าน การแสดงปาฐกถาธรรม การแสดงนิทรรศการ การเลี้ยงอาหาร ฯลฯ
วันอาซูรอ อาซูรอ เปนภาษาอาหรับ หมายถึง วันที่ 10 ของเดือนมุฮัรรอน ซึ่งเปนเดือน
ทางศั ก ราชอิส ลาม ในสมั ย ท1า น นบีนุ ฮ ได4 เ กิ ด น้ํ า ท1 ว มใหญ1ยั ง ความเสี ย หายแก1 ท รั พ ย;สิ น ไร1น าของ
ประชาชนทั่วไป ทําให4เกิดการขาดอาหารบริโภค จึงประกาศให4ผู4ที่มีสิ่งของที่เหลือพอจะรับประทานได4 ให4
เอามากองรวมกัน เนื่องจากต1างคนต1างมีของคนละอย1างไม1เหมือนกัน ท1าน นบีนุฮ ให4เอาของเหล1านั้นมากวนเข4า
ด4วยกัน สาวกของท1านก็ได4รับประทานอาหารโดยทั่วกันและเหมือนกัน ในสมัย ท1าน นบีมูฮัมหมัด (ศ็อล) ได4เกิด
เหตุการณ;ทํานองเดียวกันขณะที่กองทหารของท1านกลับจากการรบที่ บาดัร ปรากฏว1าทหารมีอาหารไม1
พอกิน ท1าน นบีมูฮัมหมัด(ศ็อล) จึงใช4วิธีการของท1าน นบีนุฮ โดยให4ทุกคนเอาข4าวของที่รับประทานได4มากวนเข4า
ด4วยกัน แล4วแบ1งกันรับประทานในหมู1ทหาร
ขนบธรรมเนียมการเคารพ ชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม เมื่อพบปะกันก็จะกล1าวว1า
“อัสลามูอาลัยกูม”(ขอความสันติสุขจงมีแต1ท1าน) และมีการตอบรับว1า “วาอาลัยกูมมุสลาม”(ความสันติจน
มีแก1ท1านเช1นกัน) และยื่นมือสัมผัสกัน และยกมาลูบหน4า ผู4ชายให4สัมผัสระหว1างชายด4วยกันและผู4หญิงให4
สัมผัสมือระหว1างผู4หญิงด4วยกัน ส1วนบุคคลอื่นๆ โดยทั่วไปให4ใช4การไหว4 หรือจับมือกัน
8.2.2 ประเพณีของของชาวไทยพุทธ ไดแก$
ประเพณีชิงเปรต การชิงเปรตเปนประเพณีเนื่องในเทศกาลเดือนสิบของชาวไทยที่นับถือ
ศาสนาพุทธ โดยจัดในวัดทุกวัด ในวันแรม 14 ค่ํา หรือ 15 ค่ํา เดือน 10 โดยทําร4านจัดสํารับอาหารคาว
หวาน ไปวางเพื่ออุทิศส1วนกุศลไปให4เปรตชน (ปู: ย1า ตา ยาย และบรรพบุรุษ ที่ล1วงลับไปแล4ว) ร4านที่วาง
งานวิเคราะหนโยบายและแผน/ อบต.โตะเด็ง
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อาหารเรียกว1า รานเปรต สร4างไว4กลางวัด ยกเสาสูง 4 เสาบ4าง เสาเดียวบ4าง และนิยมจัดทําร4านเปรต 2
ร4าน โดยแบ1งออกเปนร4านเสาสูง สําหรับคนหนุ1มที่มีกําลังวังชาในการปAนป:าย อีกร4านเปนเสาเตี้ยสูงแค1เอว
สําหรับให4เด็กและผู4หญิง ได4แย1งชิงเพื่อความสนุกสนาน บนร4านเปรตจะมีสายสิญจน;วงล4อมไว4รอบและต1อ
ยาวไปจนถึงที่พ ระสงฆ;นั่งทําพิธีกรรม เมื่อทํ าพิธีเสร็จแล4ว จะมีผู4ตีระฆังให4สัญ ญาณ บรรดาผู4มาร1ว ม
ทําบุญ ก็จะเข4าไปรุมแย1งสิ่งของอาหารคาวหวานที่อยู1บนร4านเปรตอย1างสนุกสนาน ซึ่งเรียกกันว1า ชิงเปรต
ประเพณีลากพระ ลากพระหรือชักพระ จะกระทํากันหลังจากวันมหาปวารณาหรือวัน
ออกพรรษา 1 วัน คือตรงกับวันแรม 1 ค่ํา เดือน 11 พุทธศาสนิกชนจะพร4อมใจกันอาราธนาพระพุทธรูป
ขึ้นประดิษฐานบนบุษบกที่วางอยู1เหนือรถหรือล4อเลื่อน แล4วแห1แหนชักลากไปตามถนนไปรวมกัน ณ จุดที่
นัดหมายอาจจะเปนวัดใดวัดหนึ่งหรือสถานที่ท่ีผู4จัดงานกําหนดไว4 รถหรือล4อเลื่อนนั้น ชาวบ4านมักเรียกว1า
เรือพระ ปกติจะตกแต1งเปนรูปเรือ โดยใช4คนลากเชือกเปน 2 สาย บนเรือพระจะมีคนตีโพน การตีโพนนั้น
เพื่อปลุกใจให4ชาวบ4านกระตือรือร4นมาร1วมพิธีลากพระ และเรียกให4ชาวบ4านที่อยู1แนวถนนได4มาร1วมพิธี
เท1าที่มีเวลา อาจจะเพียงช1วงระยะทาง 10-20 เมตร และร1วมทําบุญตามศรัทธา เมื่อเรือพระแต1ละลํา
เดินทางไปถึงจุดนัดหมาย ก็จะมีพิธีกรรมและกิจกรรม โดยชาวบ4านจะนําอาหารถวายพระสงฆ;ที่มาพร4อม
กับเรือพระ หรือพระสงฆ;ที่ชาวบ4านนิมนต;มาเพื่อร1วมงานลากพระ เพื่อพระฉันเสร็จแล4ว ชาวบ4านก็จะร1วม
รับประทานอาหาร และร1วมกิจกรรมเพื่อความสนุกสนานและความสามัคคี กิจกรรมที่จัดในงานประเพณี
ลากพระ ได4แก1 การประกวดเรือพระ การแข1งขันตีโพนหรือกลองใหญ1 แข1งขันซัดต4ม แข1งขันกีฬาพื้นบ4าน
8.3 ภูมิปPญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิป?ญญาชาวบ4านในพื้นที่ตําบลโตะเด็ง มีการเรียนรู4ภูมิป?ญญาว1าวบุหลัน และการเรียนรู4
ภูมิป?ญญาการทํากริช
8.4 สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก
9. ทรัพยากรธรรมชาติ
9.1 น้ํา
แหล1งน้ําธรรมชาติของตําบลโตะเด็ง มีแหล1งน้ําที่สามารถนํามาใช4ประโยชน; เพื่ออุปโภคบริโภค
และเพื่อการเกษตร มีดังนี้
1) ฝายกักเก็บน้ํา จํานวน 2 แห1ง เกษตรกรสามารถใช4ประโยชน;ในการปลูกข4าวนาปAและทําสวน
2) บ1อโยก จํานวน 1 แห1ง
9.2 ปาไม
ตําบลโตะเด็ง มีป:าไม4ที่อุดมสมบูรณ;ไปด4วยพันธุไ; ม4 และสัตว;ป:านานาชนิด
9.3 ภูเขา
ตําบลโตะเด็ง มีภูเขาที่อุดมสมบูรณ;ไปด4วยพันธุไ; ม4 และสัตว;ป:านานาชนิด
9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ตําบลโตะเด็ง มีทรัพยากรธรรมชาติป:าไม4ท่อี ุดมสมบูรณ;
งานวิเคราะหนโยบายและแผน/ อบต.โตะเด็ง
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ส$วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2557-2560)
1. สรุ ป ผลการดํ า เนิ นงานตามงบประมาณที่ ไ ดรั บ และการเบิ ก จ$ า ยงบประมาณใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560
1.1 สรุปสถานการณการพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ$ายงบประมาณ
ปงบประมาณ 2557
ยุทธศาสตรการ
พัฒนา

การตั้ง
งบประมาณ

1.การพัฒนา
โครงสร4างพื้นฐาน
2. การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
ส1งเสริมคุณภาพชีวิต
3. การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบ
เรียบร4อย
4. การบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ;
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล4อม
5. การบริการ
จัดการตามหลักธรร
มาภิบาล
รวม

ปงบประมาณ 2558

การเบิกจ$าย
งบประมาณ

ปงบประมาณ 2559

การตั้ง
งบประมาณ

การเบิกจ$าย
งบประมาณ

การตั้ง
งบประมาณ

การเบิกจ$าย
งบประมาณ

ปงบประมาณ 2560
การ
การตั้ง
เบิกจ$าย
งบประมาณ
งบประมาณ

12,261,200

9,518,300

9,217,100

3,332,200

15,574,728

14,725,528

7,689,200

-

8,445,520

3,431,430

10,776,980

7,006,930

7,194,402

5,066,584

13,717,464

-

1,653,000

952,790

2,081,000

961,560

2,152,500

1,768,440

1,342,500

-

-

-

80,000

-

20,000

-

130,000

-

940,000

19,250

906,000

814,175

240,000

204,750

832,000

-

23,061,080 12,114,865

25,181,630

21,765,302

23,711,164

-

23,299,720 13,921,770

1.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัตใิ นเชิงปริมาณ
ยุทธศาสตรการพัฒนา
1.การพัฒนาโครงสร4าง
พื้นฐาน
2. การพัฒนาเศรษฐกิจ
และส1งเสริมคุณภาพชีวิต
3. การจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร4อย

ปงบประมาณ 2557
จํานวน
จํานวน
โครงการ
โครงการ
ในแผน
ที่ดําเนินการ

ปงบประมาณ 2558
จํานวน
จํานวน
โครงการ
โครงการ
ในแผน
ที่ดําเนินการ

ปงบประมาณ 2559
จํานวน
จํานวน
โครงการ
โครงการ
ในแผน
ที่ดําเนินการ

ปงบประมาณ 2560
จํานวน
จํานวน
โครงการ
โครงการ
ในแผน
ที่ดําเนินการ

35

13

38

17

57

30

54

-

28

13

40

23

36

14

38

-

24

12

32

16

31

16

26

-
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ยุทธศาสตรการพัฒนา
4. การบริหารจัดการและ
การอนุรักษ;
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล4อม
5. การบริการจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล
รวม
คิดเปRนรอยละ

ปงบประมาณ 2557
จํานวน
จํานวน
โครงการ
โครงการ
ในแผน
ที่ดําเนินการ

ปงบประมาณ 2558
จํานวน
จํานวน
โครงการ
โครงการ
ในแผน
ที่ดําเนินการ

ปงบประมาณ 2559
จํานวน
จํานวน
โครงการ
โครงการ
ในแผน
ที่ดําเนินการ

ปงบประมาณ 2560
จํานวน
จํานวน
โครงการ
โครงการ
ในแผน
ที่ดําเนินการ

2

-

3

-

3

-

3

-

17

2

12

8

12

4

13

-

106

40
37.74

125

64
51.20

139

64
46.05

134

0

1.3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัตใิ นเชิงคุณภาพ สรุปไดดังนี้
1. การดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐาน
องค;การบริหารส1วนตําบลโตะเด็ง ได4ดําเนินการก1อสร4างปรับปรุงและซ1อมแซมถนนสาย
ต1างๆโดยจะครอบคลุมพื้นที่ในเขตตําบลโตะเด็งให4มีสภาพใช4งานได4ดี เพื่อให4ประชาชนสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญ จรไปมา รวมทั้งได4ดําเนินการสนับสนุ นงบประมาณขยายเขตบริการไฟฟVาสาธารณะภายใน
หมู1บ4านให4มีแสงสว1างอย1างเพียงพอในเวลากลางคืน และขยายเขตประปาหมู1บ4านให4ประชาชนมีน้ําใช4อย1าง
ทั่วถึง
2. การดําเนินงานดานสังคม
มีการส1งเสริมกิจกรรมนันทนาการอย1างต1อเนื่อง ได4แก1 การสนับสนุนอุปกรณ;กีฬาให4กับ
หมู1บ4าน การจัดการแข1งขันกีฬาในระดับตําบลและกีฬาเยาวชน เพื่อให4เยาชนและประชาชนทั่วไปได4รู4จักใช4
เวลาว1างให4เปนประโยชน;ห1างไกลยาเสพติด และสร4างความสามัคคีสมานฉันท;ในตําบล
มี ก ารส1 ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให4 ร าษฎรในตํ า บลตระหนั ก ถึ ง พิ ษ ภั ย ยาเสพติ ด รวมถึ ง
สนับสนุนงบประมาณให4กับหน1วยงานในการดําเนินการด4านการปVองกันและปราบปรามยาเสพติด ได4จัด
อบรมและสร4างเครือข1ายพลังแผ1นดิน อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนเยาวชน สนับสนุนการดําเนินงาน
ศตส.องค;การบริหารส1วนตําบลโตะเด็ง
มี ก ารส1 ง เสริ ม และสนั บ สนุ น สวั ส ดิ ก ารสั ง คมแก1 ผู4 สู ง อายุ คนพิ ก าร ผู4 ป: ว ยเอดส; และ
ผู4ด4อยโอกาส ทําให4บุคคลดังกล1าวมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน
3. การดําเนินงานดานเศรษฐกิจ
มีการส1งเสริมและสนับสนุนงบประมาณให4มีการจัดอบรมอาชีพให4กับกลุ1มแม1บ4านในตําบล
เพื่อเพิ่มทักษะ ซึ่งสามารถแก4ไขป?ญหาการว1างงานและส1งเสริมรายได4แก1ชุมชนได4ระดับหนึ่ง
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4. การดําเนินงานดานสาธารณสุข
มีการดําเนินการโครงการปVองกันการแพร1ระบาดของโรคไขเลือดออก โดยการพ1นหมอก
ควันกําจัดแหล1งเพาะพันธุ;ยุงในตําบล โดยความร1วมมือกับภาคส1วนที่เกี่ยวข4องได4แก1 อสม.โรงพยาบาล
ส1งเสริมสุขภาพตําบลโตะเด็ง และสาธารณสุขอําเภอสุไหงปาดี
มีการสนับสนุนงบประมาณและจัดหาอุปกรณ;การแพทย;ในการดําเนินงาน ศูนย; ศสมช.ทุก
หมู1บ4าน และจัดอบรมให4ความรู4แก1 อสม. ประชาชน ด4านสาธารณสุขต1างๆ
มีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานแก1กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ
ระดับตําบล
5. การดําเนินงานดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มีการจัดบริการศูนย;พัฒนาเด็ กเล็ก สนับสนุนอุปกรณ;การเรียนการสอนแก1โรงเรียนใน
พื้นที่เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการเรียนการสอน อีกทั้งสนับสนุนอาหารเสริมนมและอาหารกลางวันให4กับเด็กใน
วัยเรียนอย1างทั่วถึง
มี ก ารส1 ง เสริ ม และสนั บ สนุ น งบประมาณจั ด งานพิ ธี ก รรมทางศาสนา งานรั ฐ พิ ธี แ ละ
ประเพณี วัฒนธรรมท4องถิ่น โดยเน4นการมีส1วนร1วมของประชาชนในท4องถิ่น เช1น การจัดงานวันผู4สูงอายุ วัน
สงกรานต; วันเข4าพรรษา วันเมาลิด ฯลฯ ส1งเสริมและสนับสนุนภูมิป?ญญาชาวบ4านให4คงอยู1กับชุมชนและ
สังคมตลอดไป
6. การดําเนินงานดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
มีการดําเนินการรณรงค;ให4ราษฎรรักษาความสะอาดในหมู1บ4าน ส1งเสริมการปลูกต4นไม4ทํา
ความสะอาดพื้นที่ถนนในหมู1บ4าน และให4ความสําคัญกับการอนุรักษ;ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม
เช1น อนุรักษ;ป:าไม4 อนุรักษ;แหล1งน้ํา อนุรักษ;สัตว;นํ้า อนุรักษ;สัตว;ป:า เปนต4น และส1งเสริมการท1องเที่ยวเชิง
อนุรักษ;
7. การดําเนินงานดานการเมือง การบริหาร
มี ก ารส1 ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให4 ค ณะผู4 บ ริ ห าร สมาชิ ก สภาองค; ก ารบริ ห ารส1 ว นตํ า บล
พนั ก งานส1 ว นตํ า บล และ ลู ก จ4 า ง ทุ ก คน ได4 รั บ การฝd ก อบรมสั ม มนาและศึ ก ษาดู ง านเพื่ อ ส1 ง เสริ ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน และส1งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย และจัดอบรมให4ความรู4กับผู4นํา
ชุมชนทุกลุ1ม เพื่อเสริมสร4างความเข4มแข็งของผู4นําชุมชนให4มีบทบาทในการเข4ามามีส1วนร1วมในการพัฒนา
ชุมชนท4องถิ่นมากยิ่งขึ้น
มีการจัดประชุมเวทีประชาคมหมู1บ4านเพื่อส1งเสริมให4ประชาชนได4เข4ามามีส1วนร1วมในการ
จัดทําแผนพัฒนาท4องถิ่น โดยเชิญตัวแทนจากภาคส1วนต1างๆ ทั้งชุมชน ผู4นําชุมชน นักวิชาการ ผู4ทรงคุณวุฒิ
สมาชิกสภา อบต. ตัวแทนจากหน1วยงานราชการ และภาคเอกชน เพื่อร1วมกันระดมความคิดในการกําหนด
ประเด็นป?ญหา ความต4องการ และทิศทางการพัฒนาที่คาดหวังไปสู1วิสัยทัศน;อันพึงปรารถนาร1วมกันใน
อนาคต
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มีการจัดหาวัสดุ เครื่องเมือ อุปกรณ;ต1างๆ ที่ทันสมัย เพื่อการบริหารงานภายในสํานักงาน
อย1างเหมาะสมกับความจําเปน
8. การดําเนินงานดานแหล$งน้ํา
มีการขุดลอกคลอง คูระบายน้ํา สระน้ํา ทางระบายน้ํา ทําให4สามารถแก4ไขป?ญหาการขาด
แคลนน้ําเพื่อการเกษตร และลดป?ญหาน้ําท1วมขังได4ระดับหนึ่ง
2. ผลที่ไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560
2.1 ผลที่ไดรับหรือผลที่สําคัญ
1. ดานโครงสรางพื้นฐาน
1. การคมนาคมในพื้นที่มีความสะดวกสบายมากขึ้น
2. ประชาชนมีน้ําใช4 เพื่อการเกษตรจากการขุดลอกคูระบายน้ํา
2. ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๑. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนจากการดําเนินงานที่ผ1านมา เช1น โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู4พิการ โครงการวันผู4สูงอายุ เปนต4น
๒. ประชาชนมีรายได4เพิ่มขึ้น สืบเนื่องจากทาง อบต. ได4มีการจัดโครงการส1งเสริมอาชีพให4กับ
ผู4มีรายได4น4อย
๓. ประชาชนได4 น4อ มนํ าหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปปรั บ ใช4ใ นชี วิต ประจํ า วั น ทํ า ให4
สามารถลดรายจ1ายในครัวเรือน จากการเข4าร1วมโครงการ สนับสนุนหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
3. ดานส$งเสริมความเขมแข็งใหชุมชน
1. เด็ ก เยาวชน ประชาชน มีค วามตระหนั ก ถึ งพิษ ภั ย ของยาเสพติ ด สามารถปVอ งกั นใน
เบื้องต4น
2. ประชาชนมีความรัก ความสามัคคีเพิ่มขึ้นจากการเข4าร1วมโครงการอาซูรอสัมพันธ;
3. ประชาขนตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการมี “จิ ต อาสา” ทํ า ให4 ก ารพั ฒ นาประสบ
ความสําเร็จ
4. ดานการศึกษา
1. เด็กนักเรียนมีโภชนาการที่ดีจากการสนับสนุนอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม
2. เด็ก เยาวชน สามารถนําความรู4ต1าง ๆ จากการเข4าร1วมโครงการที่ อบต. จัดขึ้นไปใช4ใน
ชีวิตประจําวัน
5. ดานศาสนา
1. ประชาชนมีความรู4เพิ่มขึ้นจากการเข4าร1วมอบรมจริยธรรมศาสนาอิสลาม
2. ประชาชนได4ทํากิจกรรมร1วมกัน ส1งผลให4เกิดความยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักศาสนา
งานวิเคราะหนโยบายและแผน/ อบต.โตะเด็ง
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6. ดานกีฬาและนันทนาการ
1. เยาวชน ได4มีโอกาส เข4าร1วมการแข1งขันกีฬาประเภทต1าง ๆ ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่
2. เยาวชนได4ใช4เวลาว1างให4เกิดประโยชน;
7. ดานการปGองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1. ประชาชนได4รับความช1วยเหลือเบื้องต4นเมื่อประสบเหตุ เช1น เกิดเหตุอุทกภัย ทาง อบต. ได4
มีการแจกถุงยังชีพกรณีเกิดเหตุวาตภัย บ4านเรือนราษฎรเสียหาย กระเบื้องแตกเสียหาย ทาง
อบต. ก็มีการทดแทนให4เปนต4น
2. ประชาชนมีความรู4เพิ่มขึ้น กรณีเกิดเหตุสามารถแก4ป?ญหาเบื้องต4นได4
8. ดานการประชาสัมพันธ
1. อบต. ได4 มี ก ารจั ด ทํ า ปV า ยประชาสั ม พั น ธ; ทุ ก ครั้ ง ที่ มี ก ารจั ด โครงการ ทํ า ให4 ป ระชาชน
สามารถรับรู4ข4อมูลข1าวสารได4อย1างทั่วถึง
2. เมื่อมีนโยบายใหม1 ๆ ทาง อบต.ก็จะมีการประชาสัมพันธ;เพื่อให4รับทราบโดยทั่วกัน เช1น
การขึ้นทะเบียนผู4สูงอายุ ผู4พิการ เด็กแรกเกิด เปนต4น ทําให4ประชาชนในพื้นที่ได4รับสิทธิ์อย1าง
ทั่วถึง
9. ดานสิ่งแวดลอม
1. ประชาชนมีจิตสํานึก ในการอนุรักษ;ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อมในพื้นที่
2. ประชาชนมีส1วนร1วมในการพัฒนาพื้นที่จากการเข4าร1วมโครงการถางป:าพัฒนาชุมชน ทําให4
หมู1บ4านชุมชนน1าอยู1 มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา
2.2 ผลกระทบ
ประชาชนในเขตองค;การบริหารส1วนตําบลโตะเด็ง ไม1ได4รับผลกระทบจากการให4บริการ
สาธารณะจากองค;การบริหารส1วนตําบลโตะเด็ง
3. สรุปปPญหาอุปสรรคการดําเนินงานที่ผ$านมาและแนวทางการแกไข ปงบประมาณ พ.ศ.2557–
2560
ปPญหาอุปสรรค
1. ดานงบประมาณ
งบประมาณมีจํ านวนจํ า กั ด เมื่อ เที ย บกั บ อํ านาจหน4 าที่ ที่ อบต. ต4 อ งบริ ก ารสาธารณะ
ภารกิจถ1ายโอน รวมทั้งความต4องการของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะด4านโครงสร4างพื้นฐานที่จะต4อ ง
ดําเนินการมีอีกมาก แต1งบประมาณที่ได4รับการอุดหนุนให4แต1ละปA มีไม1เพียงพอต1อการพัฒนาท4องถิ่น
2. ดานประชาชน
1. ประชาชนยั งขาดความรู4 ความเข4าใจและไม1ใ ห4ความสํ าคั ญ ในการจั ดทํ าแผนพัฒนา
ท4องถิ่นเท1าที่ควร ทําให4การปฏิบัติงานยังไม1สามารถแก4ไขป?ญหาความต4องการของประชาชนได4อย1างเปน
รูปธรรม
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2. ในการดํ า เนิน งานของ อบต. ประชาชนไม1ค1 อ ยให4ค วามร1 ว มมื อ เท1า ที่ ค วร ทํ า ให4 ผ ล
ดําเนินงานไม1ค1อยประสบความสําเร็จเท1าที่ควร
3. ดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
1. การนําแผนไปปฏิบัติ จากการติดตามและประเมินผลแผนในแต1ละปA ปรากฏว1ามีจํานวน
โครงการที่ได4นําไปบรรจุในข4อบัญญัติงบประมาณรายจ1ายประจําปAมีจํานวนน4อยมากเมื่อเทียบกับโครงการ
ที่บรรจุในแผนพัฒนาท4องถิ่น
2. การจัดทําแผนพัฒนาท4องถิ่นไม1สอดคล4องกับสถานะการคลังของ อบต. เนื่องจากเมื่อ
เทียบจํานวนโครงการ กับงบประมาณแล4ว ปรากฏว1างบประมาณที่ตั้งในแผนพัฒนา มีจํานวนสูงเกินความ
เปนจริง
แนวทางแกไข
1. ดานงบประมาณ
ควรมีการขอรับการสนับสนุนหางบประมาณในการดําเนินงานเพื่อตอบสนองความต4องการ
ของประชาชนจากหน1วยงานอื่น ๆ เช1น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท1องเที่ยวและกีฬา กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม เปนต4น
2. ดานประชาชน
ในการจัดทําเวทีประชาคมหมู1บ4านหรือตําบลควรมีการชี้แจง ทําความเข4าใจให4ประชาชน
เห็นความสําคัญในการจัดทําแผนพัฒนาท4องถิ่น เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานให4บรรลุตามเปVาหมายที่
ได4กําหนดไว4 หากประชาชนไม1มีส1ว นร1วมในการดําเนินงาน การขับเคลื่อนกระบวนการต1าง ๆ ก็ จะไม1มี
ประสิทธิภาพเท1าที่ควร
3. ดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
การจัดทําแผนพัฒนาท4องถิ่นในแต1ละปAงบประมาณ จะต4องมีการติดตามและประเมินผลว1า
มีการดําเนินการอะไรบ4างในแต1ละปA เพื่อให4ประชาชนในพื้นที่ได4รับทราบอย1างทั่วถึง ฉะนั้น คณะกรรมการ
ที่มีหน4าที่เกี่ยวข4องในการจัดทําแผน ควรศึกษารายละเอียดให4เข4าใจอย1างถ1องแท4ก1อนที่จะเสนอให4ผู4บริหาร
พิ จ ารณาถึ ง ความจํ า เปนเร1 ง ด1 ว นของประชาชน เพื่ อ จะได4 กํ า หนดจํ า นวนโครงการให4 ส อดคล4 อ งกั บ
งบประมาณที่จะสามารถดําเนินการได4แต1ละปA กล1าวคือ จํานวนโครงการในแต1ละปAให4มีจํานวนเหมาะสม
ไม1มากจนเกินไป ประกอบกับให4สอดคล4องกับสถานะการคลังของ อบต.เปนหลัก
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ส$วนที่ 3 ยุทธศาสตรองคกรปกครองส$วนทองถิ่น
1. ความสัมพันธระหว$างแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
วิสัยทัศน
วิสัยทัศน; “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแล4วด4วยการพัฒนา
ตามหลั ก ปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง” หรือ เปนคติ พ จน;ป ระจํ า ชาติ ว1า “มั่ นคง มั่ น คั่ ง ยั่ งยืน” ทั้ง นี้
วิสัยทัศน;ดังกล1าวจะต4องสนองตอบต1อผลประโยชน;แห1งชาติ อันได4แก1 การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณ
ภาพแห1งเขตอํานาจรัฐ การดํารงอยู1อย1างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยู1อย1างมั่นคง
ของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การร1วมอยู1กันในชาติอย1างสันติสุขเปนปdกแผ1นมีความ
มั่นคงทางสังคมท1ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย; ความเจริญเติบโต
ของชาติ ความเปนธรรมและความอยู1 ดีมี สุ ข ของประชาชน ความยั่ ง ยืน ของฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล4อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามรถในการรักษาผลประโยชน;ของชาติภายใต4การ
เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล4อมและการอยู1ร1วมกันอย1างสันติและประสานสอดคล4องกัน ด4านความมั่นคงใน
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย1างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม1เปนภาระของโลกและสามารถเกื้อกูล
ประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด4อยกว1า
ลําดับที่
ยุทธศาสตร
๑
ยุทธศาสตรความมั่นคง

งานวิเคราะหนโยบายและแผน/ อบต.โตะเด็ง

แนวทาง
๑. การเสริมสร4างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย;ทรงเปนประมุข
๒.ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัด
คอร;รัปชั่น สร4างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
๓.การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร4อยภายใน ตลอดจนการ
บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝ?gงทะเล
๔.การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร1วมมือระหว1างประเทศทุก
ระดับ และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ;กับประเทศมหาอํานาจ เพื่อปVองกัน
และแก4ไขป?ญหาความมั่นคงรูปแบบใหม1
๕.การพัฒนาเสริมสร4างศักยภาพการผนึกกําลังปVองกันประเทศ การรักษา
ความสงบเรียบร4อยภายในประเทศ สร4างความร1วมมือกับประเทศเพื่อนบ4าน
และมิตรประเทศ
๖.การพัฒนาระบบการเตรียมพร4อมแห1งชาติและระบบบริหารจัดการภัย
พิบัติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล4อม
๗.การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข4องจากแนวดิ่งสู1แนวระนาบ
มากขึ้น
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ลําดับที่
ยุทธศาสตร
๒
ยุทธศาสตรการสรางความสามารถ
ในการแข$งขัน

๓

๔

๕

แนวทาง
๑.การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส1งเสริมการค4า การลงทุน พัฒนาสู1
ชาติการค4า
๒.การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร4างฐานการผลิตเข4มแข็งยั่งยืน
และส1งเสริมเกษตรกรรายย1อยสู1เกษตรยั่งยืนเปนมิตรกับสิ่งแวดล4อม
๓.การพัฒนาผู4ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู4ประกอบการ
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู1สากล
๔.การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศูนย;กลางความเจริญ
๕.การลงทุนพัฒนาโครงสร4างพื้นฐาน ด4านการขนส1ง ความมั่นคงและ
พลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา
๖.การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร4างความเปนหุ4นส1วนการ
พัฒนากับนานาประเทศ ส1งเสริมให4ไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ
๑.พัฒนาศักยภาพคนตลอดช1วงชีวิต
ยุทธศาสตรการพัฒนาและ
๒.การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู4ให4มีคุณภาพเท1าเทียมและทั่วถึง
เสริมสรางศักยภาพคน
๓.ปลูกฝ?งระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค1านิยมที่พึงประสงค;
๔.การสร4างเสริมให4คนมีสุขภาวะที่ดี
๕.การสร4างความอยู1ดีมีสุขของครอบครัวไทย
๑.สร4างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล4าทางเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตรการสรางโอกาสความ
เสมอภาคและเท$าเทียมกันทางสังคม ๒.พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
๓.มีสภาพแวดล4อมและนวัตกรรมที่เอื้อต1อการดารงชีวิตในสังคม สูงวัย
๔.สร4างความเข4มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความ
เข4มแข็งของชุมชน
๕.พัฒนาการสื่อสารมวลชนให4เปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
ยุทธศาสตรการสรางการเติบโตบน ๑.จัดระบบอนุรักษ; ฟ^_นฟูและปVองกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
๒.วางระบบบริหารจัดการน4าให4มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ1มน4า เน4นการปรับ
คุณภาพชีวิตที่เปRนมิตรต$อ
ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย1างบูรณาการ
สิ่งแวดลอม
๓.การพัฒนาและใช4พลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดล4อม
๔.การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดล4อม
๕.การร1วมลดป?ญหาโลกร4อนและปรับตัวให4พร4อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
๖.การใช4เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร;และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล4อม

งานวิเคราะหนโยบายและแผน/ อบต.โตะเด็ง

21

แผนพัฒนาทองถิน่ 4 ป# (พ.ศ. 2561 - 2564)

ลําดับที่
ยุทธศาสตร
๖
ยุทธศาสตรการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ

แนวทาง
๑.การปรับปรุงโครงสร4าง บทบาท ภารกิจของหน1วยงานภาครัฐ ให4มีขนาดที่
เหมาะสม
๒.การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
๓.การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
๔.การต1อต4านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๕.การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต1าง ๆ
๖.ให4ทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล
๗.พัฒนาระบบการให4บริการประชาชนของหน1วยงานภาครัฐ
๘.ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได4และรายจ1ายของภาครัฐ

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาสําคัญ
สาหรับยุทธศาสตร;และแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒
ถูกกําหนดจากยุทธศาสตร;ทั้ง ๖ ด4านภายใต4ยุทธศาสตร;ชาติ ๒๐ ปA และกําหนดเปนแนวทางในรายละเอียด
ที่แสดงให4เห็นถึงความสอดคล4องและการตอบสนองต1อเปVาหมายที่ต4องบรรลุในระยะ ๕ ปA ที่จะเปนการวาง
พื้นฐานที่สามารถสานต1อการพัฒนาในประเด็นสําคัญของประเทศในระยะต1อไปที่สนับสนุนเปVาหมายการ
พัฒนาให4เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยใช4หลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนาทาง ทั้งนี้
ภายใต4ยุทธศาสตร;ทั้ง ๑๐ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได4กําหนดแนวทางการพัฒนาครอบคลุมรายละเอียด
ที่ตอบสนองต1อจุดเน4นประเด็นหลักของการพัฒนาในระยะ ๕ ปA และมุ1งต1อยอดผลสัมฤทธิ์ในแผนพัฒนาฯ
ฉบับต1อ ๆ ไปโดยจะต4องต1อยอดให4เกิดความต1อเนื่องของการขับเคลื่อนการพัฒนาป?จจัยพื้นฐานและการ
แก4ป?ญหาสําคัญที่เปนรากเหง4าของป?ญหาต1างๆ และประเด็นปฏิรูปประเทศให4ลุล1วง รวมทั้งประเด็นร1วมที่มี
ความเชื่อมโยงกับหลากหลายประเด็นการพัฒนาที่จะนาไปสู1การพัฒนาที่ยั่งยืนต1อเนื่องกันไปตลอด ๒๐ ปA
ยุทธศาสตร;ที่กําหนดในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีจานวน ๑๐ ยุทธศาสตร;ซึ่งมี
รายละเอียดมากกว1าในยุทธศาสตร;ชาติ ๒๐ ปA ทั้งนี้ส1วนหนึ่งเปนเพราะภายใต4สถานการณ;ที่มีการ
เปลี่ย นแปลงอย1า งต1อ เนื่ อ งนั้ นเปนการยากในการที่ จะกํ าหนดยุ ท ธศาสตร; แ ละแนวทางการพั ฒ นาใน
รายละเอียดที่ชัดเจนในแผนพัฒนาระยะยาวเช1นยุทธศาสตร;ชาติได4 ยุทธศาสตร;และแนวทางการพัฒนาจา
เปนต4องมีการกําหนดและปรับปรุงให4สอดคล4องกับเงื่อนไขและป?จจัยแวดล4อมในช1วงเวลานั้น ๆ จึงจะ
สามารถนาไปปฏิบัติได4อย1างมีประสิทธิภาพ ด4วยเหตุดังกล1าวยุทธศาสตร;ชาติจึงเปนการกาหนดกรอบที่
เปนประเด็นหลักของการพัฒนาประเทศที่ครอบคลุมมิติต1างๆ ซึ่งสะท4อนทั้งในเรื่องการพัฒนาฐานการผลิต
และบริการ การพัฒนากลุ1มเปVาหมาย และการพัฒนาในเรื่องกลไกและกฎระเบียบ รวมทั้งการพัฒนาทุน
มนุษย; ภายใต4การกําหนดและการยึดหลักการสําคัญของการพัฒนา ดังนั้น ยุทธศาสตร;การพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงประกอบด4วยยุทธศาสตร;ชาติทั้ง ๖ ยุทธศาสตร; ได4แก1 (๑) ยุทธศาสตร;การ
เสริมสร4างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย; (๒) ยุทธศาสตร;การสร4างความเปนธรรมลดความเหลื่อมล4าใน
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สังคม (๓) ยุทธศาสตร;การสร4างความเข4มแข็งทางเศรษฐกิจและแข1งขันได4อย1างยั่งยืน (๔) ยุทธศาสตร;การ
เติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดล4อมเพื่อการพัฒนาอย1างยั่งยืน (๕) ยุทธศาสตร;การเสริมสร4างความมั่นคง
แห1งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู1ความมั่งคั่งและยั่งยืน และ (๖) ยุทธศาสตร;การบริหารจัดการในภาครัฐ
การปVองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย และประกอบกับอีก ๔ ยุทธศาสตร;ที่
มุ1งเน4นการพัฒนาพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร;และกลไกสนับสนุนให4การดาเนินยุทธศาสตร;ทั้ง ๖ ด4านให4สัมฤทธิ์
ผล ประกอบด4วย (๗) ยุทธศาสตร;การพัฒนาโครงสร4างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส; (๘) ยุทธศาสตร;การ
พัฒนาวิทยาศาสตร; เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม (๙) ยุทธศาสตร;การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ และ (๑๐) ยุทธศาสตร;ความร1วมมือระหว1างประเทศเพื่อการพัฒนา
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ นับว1าเปนจุดเปลี่ยนที่สําคัญอีกก4าวหนึ่งสาหรับการเชื่อมต1อกับ
การแปลงแผนสู1การปฏิบัติ นั่นคือ แผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ได4กําหนดแนวทางการพัฒนาในรายละเอียดที่จะ
เชื่อมต1อถึงการปฏิบัติโดยได4กําหนดแผนงาน/โครงการกลุ1มสําคัญๆ ที่ต4องดาเนินการในระดับแผนงานและ
โครงการสําคัญ(Flagship Program) ในช1วง ๕ ปAแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร;ชาติสู1การปฏิบัติ เพื่อให4
เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติโดยใช4กลไกแผนเฉพาะด4าน ยุทธศาสตร;กระทรวง แผนการพัฒนาภาค
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ1มจังหวัด และแผนปฏิบัติการประจาปAของหน1วยงานต1างๆ ในการขับเคลื่อนตาม
แนวยุทธศาสตร;นั้นๆ ให4บรรลุผล โดยจะต4องมีการจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการประเด็นการพัฒนา
และเชิงพื้นที่และมีการกําหนดตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินผลที่เปนระบบที่สามารถสะท4อนถึงผลลัพธ;
และผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาได4อย1างแท4จริง ซึ่งในช1วง ๕ ปAต1อจากนี้ระบบงบประมาณและการบริหาร
จัดการงบประมาณแผ1นดิน กฎระเบียบเรื่องวินัยการเงินการคลังภาครัฐ และระบบการติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร;การพัฒนาจะต4องมีการเปลี่ยนแปลงอย1างมากเพื่อการรองรับ
ความท4าทายในการพัฒนา ในขณะเดียวกันแนวทางการพัฒนาซึ่งเปนรายละเอียดภายใต4ยุทธศาสตร;ทั้ง
๑๐ ยุทธศาสตร;นั้นได4กําหนดให4ครอบคลุมในหลากหลายประเด็นและแนวทางการพัฒนาเฉพาะด4านซึ่ง
หน1วยงานรับผิดชอบได4กําหนดไว4แล4วภายใต4แผนเฉพาะด4านหรือกาลังดาเนินการ ทั้งนี้มีจุดประสงค;เพื่อ
การบูรณาการประเด็นการพัฒนาและเพื่อสนับสนุนให4เกิดการดาเนินการอย1างต1อเนื่องและเกิดการต1อยอด
ให4สามารถดาเนินการได4สัมฤทธิ์ผล นอกจากนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ก็ได4กําหนดประเด็นและแนวทางที่
สนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูปประเทศที่สภาปฏิรูปแห1งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปได4
เสนอ โดยมุ1งเน4นในเรื่องที่มีความชัดเจนและต4องเร1งดาเนินการให4แล4วเสร็จในช1วง ๕ ปAต1อจากนี้ไป ซึ่งนับว1า
เปนทั้งช1วงเวลาสําคัญของการปฏิรูปประเทศและวางรากฐานเพื่อการพัฒนาในระยะยาวให4มีความมั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืน

งานวิเคราะหนโยบายและแผน/ อบต.โตะเด็ง
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ลําดับที่
ยุทธศาสตร
๑
ยุทธศาสตรการเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย

๒

๓

๔

๕

แนวทาง
๑.ส1งเสริมให4เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่
เหมาะสม
๒.พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห; คิดสร4างสรรค; ทักษะการทํางานและการใช4
ชีวิตที่พร4อมเข4าสู1ตลาดงาน
๓.ลดป?จจัยเสี่ยงด4านสุขภาพและให4ทุกภาคส1วนคํานึงถึงผลกระทบต1อสุขภาพ
๔.ผลักดันให4สถาบันทางสังคมมีส1วนร1วมพัฒนาประเทศอย1างเข4มแข็ง
ยุทธศาสตรการสรางความเปRนธรรม ๑.เพิ่มโอกาสให4กับกลุ1มประชากรร4อยละ ๔๐ ที่มีรายได4ต่ําสุดให4เข4าถึงบริการ
ที่มีคุณภาพของรัฐ
ลดความเลื่อมล้ําในสังคม
๒.กระจายการให4บริการภาครัฐทั้งด4านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการ
ที่มีคุณภาพให4ครอบคลุ
ครอบคลุมและทัว่ ถึง
๓.การเสริ
มสร4างชุมชนเข4มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓.
ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็ง ๑.ยกระดับการผลิตสินค4าเกษตรและอาหารเข4าสู1ระบบมาตรฐาน
๒.ต1อยอดความเข4มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพป?จจุบันเพื่อยกระดับไปสู1
ทางเศรษฐกิจและแข$งขันไดอย$าง
อุตสาหกรรมที่ใช4เทคโนโลยีขั้นสูง
ยั่งยืน
๓.วางอนาคตรากฐานการพั
ฒนาอุตสาหกรรม
๓.
๔.เสริ
๔. มสร4างขีดความสามารถการแข1งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ.
๕.ปรับปรุงแก4ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อส1งเสริมการค4าที่เปนธรรมและอา
นวยความสะดวกการค4าการลงทุน
๖.เพิ
๖. ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและ
ตลาดทุนให4สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ลดต4นทุนในการ
ให4บริการ
ยุทธศาสตรการเติบโตทีเ่ ปRนมิตรกับ ๑.ปรับปรุงกฎหมายและพัฒนาโครงสร4างพื้นฐานเมืองเพื่อรองรับการเติบโตที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดล4อม
สิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอย$าง
๒.พั
๒. ฒนามาตรการและกลไกเพือ่ สนับสนุนการลดกาซเรือนกระจกในทุกภาค
ยั่งยืน
ส1วน
ยุทธศาสตรการเสริมสรางความ
มั่นคงแห$งชาติเพื่อการพัฒนา
ประเทศ สู$ความมั่งคั่ง และยั่งยืน

งานวิเคราะหนโยบายและแผน/ อบต.โตะเด็ง

๑.ประเทศไทยมีความสัมพันธ;และความร1วมมือด4านความมั่นคงในกลุ1ม
ประเทศนานาประเทศ
๒.ปกปVองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย;
๓.สังคมมีความสมานฉันท;
๔. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต4มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย;สิน
๕. ประเทศไทยมีความพร4อมต1อการรับมือภัยคุกคามทางทหาร
๖. อันดับความเสี่ยงจากการก1อการร4ายต่ํากว1าอันดับที่ ๒๐ ของโลก
๗. อันดับความเสี่ยงจากการโจมตีด4านไซเบอร;ในต่ํากว1าอันดับที่ 10 ของโลก
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ลําดับที่
ยุทธศาสตร
๖
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การปGองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย
๗

ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส

๘

ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

๙

ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง
และพื้นที่เศรษฐกิจ

๑๐

ยุทธศาสตรความร$วมมือระหว$าง
ประเทศเพื่อการพัฒนา

งานวิเคราะหนโยบายและแผน/ อบต.โตะเด็ง

แนวทาง
๑.ปรับปรุงโครงสร4าง หน1วยงาน
๒.ปรับปรุงกระบวนการ งบประมาณ สร4างกลไกในการติดตามตรวจสอบ
การเงินการคลังภาครัฐ
๓.ปVองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๔.ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๑.การพัฒนาโครงสร4างพื้นฐานคมนาคมขนส1ง
๒.การพัฒนาระบบโลจิสติกส
๓.การพัฒนาด4านพลังงาน
๔.การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
๑.ส1งเสริมการลงทุน R &D ผลักดันในเชิงพาณิชย;และเชิงสังคม ลงทุนวิจัยและ
พัฒนากลุ1มเทคโนโลยีที่ไทยมีศกั ยภาพ พัฒนาตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ไทย เสริมสร4างระบบการบริหารจัดการทรัพย;สินทางป?ญญา
๒. พัฒนาให4เปนผู4ประกอบการทางเทคโนโลยี ส1งเสริมการสร4างสรรค;
นวัตกรรมด4านการออกแบบและการจัดการธุรกิจ
๓. พัฒนาสภาวะแวดล4อมของ วทน. ทั้งด4านบุคลากร โครงสร4างพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร;และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ
พัฒนาภาค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญให4สอดคล4องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข4อจํากัดของพื้นที่รวมทั้งความต4องการของภาคี
การพัฒนาที่เกี่ยวข4อง สร4างฐานเศรษฐกิจใหม1เพื่อรองรับการเข4าสู1ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
๑.ส1งเสริมให4ไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุน
๒.การส1งเสริมการลงทุนไทยในต1างประเทศ
๓.การสร4างความเปนหุ4นส1วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และ
นานาประเทศ

25

แผนพัฒนาทองถิน่ 4 ป# (พ.ศ. 2561 - 2564)

๑.๓ แผนพัฒนากลุ$มจังหวัดภาคใตชายแดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
วิสัยทัศน “เมืองยางพารา การค4าชายแดน และการท1องเที่ยว เชื่อมโยงอาเซียน อย1างยั่งยืน”
ที่
1

ประเด็นยุทธศาสตร
ส$งเสริมและพัฒนาการท$องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม

2

ส$งเสริมการคา การลงทุน พัฒนาโครงข$าย
คมนาคม/ระบบโลจิสติกส อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม และ
วางระบบปGองกันสาธารณภัย

กลยุทธ
1.พัฒนาการบริหารจัดการการท1องเที่ยวอย1างเปนระบบและเปน
มิตรกับสิ่งแวดล4อม
2.พัฒนาระบบการตลาดและประชาสัมพันธ;เพื่อสร4างแรงจูงใจให4
เกิดการท1องเที่ยวในพื้นที่ และเชื่อมโยงสูอ1 าเซียน
3.พัฒนาแหล1งท1องเที่ยวที่มศี กั ยภาพสูง สินค4าและบริการที่เปนอัต
ลักษณ;ของกลุม1 จังหวัดภาคใต4ชายแดนให4ผา1 นการรับรองมาตรฐาน
เช1น อย. มผช. GMP HACCP HALAL เปนต4น เพื่อสร4างมูลค1าเพิ่ม
1.ปรับปรุงและพัฒนาโครงข1ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส; ระบบ
ปVองกันและบรรเทาอุทกภัย การแก4ไขป?ญหาภัยแล4ง (แหล1งน้ําเพื่อ
อุปโภคและบริโภค) เพื่อรองรับการพัฒนา
2.พัฒนาโครงสร4างพื้นฐาน และสิง่ อํานวยความสะดวกบริเวณด1าน
และเมืองชายแดน เมืองเศรษฐกิจที่สําคัญ เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ นิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรมให4สามารถรองรับการ
ขยายทางเศรษฐกิจ
3.วางระบบปVองกันและฟ^_นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม
ให4มีประสิทธิภาพเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศให4เกิดความ
ยั่งยืนและสนับสนุนการพัฒนา
4.ส1งเสริมอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industry) และ
อุตสาหกรรมต1อเนื่อง (Linkage Industry) ทุกสาขาการผลิต ให4มี
ความเข4มแข็งเพื่อสร4างมูลค1าเพิ่ม
5.ส1งเสริมและสนับสนุนป?จจัยการผลิต พัฒนาสินค4าและบริการทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพเพือ่ ยกระดับมาตรฐานและสร4างมูลค1าเพิ่ม
6.เสริมสร4างความเข4มแข็งแก1ผู4ประกอบการในพื้นที่ เพื่อเพิม่ ขีด
ความสามารถในการแข1งขัน
7.สนับสนุนลดการใช4พลังงานและส1งเสริมการใช4พลังงานทดแทน
เพื่อลดต4นทุนการผลิต
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ที่
3

ประเด็นยุทธศาสตร
กลยุทธ
พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ 1.ปรับปรุงและพัฒนาโครงข1ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส; ระบบ
กระบวนการสรางมูลค$าเพิม่ สินคายางพารา ปVองกันและบรรเทาอุทกภัย การแก4ไขป?ญหาภัยแล4ง (แหล1งน้ําเพื่อ
อุปโภคและบริโภค) เพื่อรองรับการพัฒนา
และตลาดอย$างเปRนระบบครบวงจร
2.พัฒนาโครงสร4างพื้นฐาน และสิง่ อํานวยความสะดวกบริเวณด1าน
และเมืองชายแดน เมืองเศรษฐกิจที่สําคัญ เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ นิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรมให4สามารถรองรับการ
ขยายทางเศรษฐกิจ
3.วางระบบปVองกันและฟ^_นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม
ให4มีประสิทธิภาพเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศให4เกิดความ
ยั่งยืนและสนับสนุนการพัฒนา
4.ส1งเสริมอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industry) และ
อุตสาหกรรมต1อเนื่อง (Linkage Industry) ทุกสาขาการผลิต ให4มี
ความเข4มแข็งเพื่อสร4างมูลค1าเพิ่ม
5.ส1งเสริมและสนับสนุนป?จจัยการผลิต พัฒนาสินค4าและบริการทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพเพือ่ ยกระดับมาตรฐานและสร4างมูลค1าเพิ่ม
6.เสริมสร4างความเข4มแข็งแก1ผู4ประกอบการในพื้นที่ เพื่อเพิม่ ขีด
ความสามารถในการแข1งขัน
7.สนับสนุนลดการใช4พลังงานและส1งเสริมการใช4พลังงานทดแทน
เพื่อลดต4นทุนการผลิต

1.4 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส ระยะ 4 ป ( พ.ศ. 2561-2564 )
วิสัยทัศน (Vision)

“ เมืองเศรษฐกิจมั่นคง การคาเฟefองฟู นราน$าอยู$ มุ$งสู$สันติสุขที่ยั่งยืน ”
เศรษฐกิจมั่นคง
1. ฐานการผลิตการเกษตรมีความเข4มและยั่งยืน
2. ความเติบโตของอุตสาหกรรมการท1องเที่ยวเชิงนิเวศน; เชิงวัฒนธรรมและศาสนา เชิงสันทนาการและ
กีฬา
3. เมืองเศรษฐกิจฐานการเกษตร อุตสาหกรรมและเปนมิตรกับสิ่งแวดล4อม
4. รายได4ต1อหัวของประชากรเพิ่มสูงขึ้นและทั่วถึง เศรษฐกิจในชุมชนดีข้ึน
5. คุณภาพของแรงงาน ผู4ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ความพร4อมในการสร4างสรรค;เศรษฐกิจจังหวัดให4
มีศักยภาพที่แข1งขันได4
การคาเฟefองฟู
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1. เมืองสุไหงโกลกเปนต4นแบบการค4าชายแดนระหว1างประเทศ
2. การค4าชายแดนทั้ง 3 ด1าน (ด1านตากใบ ด1านบูเกะตา ด1านสุไหงโกลก) มีมาตรฐานระดับสากล และ
เติบโตอย1างต1อเนื่อง
3. ธุรกิจเมืองชายแดน เติบโตอย1างมีประสิทธิภาพ
4. มีระบบบริการที่มีมาตรฐานการค4าชายแดน การคมนาคม การขนส1งและโลจิสติกส;เชื่อมโยงอย1างเปน
ระบบครบวงจร
5. โครงสร4างพื้นฐานเอื้อต1อการค4า และการพัฒนาจังหวัดให4เปนเมืองน1าอยู1 ลงทุนในระดับประเทศและ
นานาชาติ
6. เกิด ธุ รกิจขนาดใหญ1 ธุ รกิจท4อ งถิ่น ธุ รกิจรุ1นใหม1 และวิส าหกิจ ชุ มชนในทั่ ว ทุ ก พื้นที่ข องจั งหวั ด ที่
เชื่อมโยงการค4าชายแดนและสร4างรายได4และเงินหมุนเวียนในจังหวัด
นราน$าอยู$
1. ประชาชนมีคุณภาพ มีความตื่นรู4 พัฒนาตนเองอย1างต1อเนื่อง ก4าวทันความเปลี่ยนแปลง และคงไว4
ซึ่งอัตลักษณ;ที่ดีงามของนราธิวาส
2. เมืองแห1งการเรียนรู4 เมืองแห1งการศึกษา เมืองที่มีศักยภาพทางด4านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาชนมี
ทักษะสากล (ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ) และพร4อมสู1สังคมดิจิทัล
3. ระบบบริการของรัฐทุกระดับมีคุณภาพ ธรรมาภิบาลโดดเด1น และการพัฒนาโดยใช4พื้นที่เปนฐานอย1าง
เข4าใจ เข4าถึง และพัฒนาให4เกิดความยั่งยืนด4วยกลไกประชารัฐ
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพดี พึ่งตนเองได4 และยึดวิถีแห1งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใน
การดํารงชีวิต
5. มีความอุดมสมบูรณ;ของทรัพยากรทางธรรมชาติ ไม1มีภัยพิบัติ และเปนเมืองสิ่งแวดล4อมที่ดี อากาศ
บริสุทธิ์ บ4านเมืองสะอาด เปนระเบียบเรียบร4อย
มุ$งสู$สันติสุขที่ยั่งยืน
1. หมู1บ4านเข4มแข็ง จัดการตนเองให4มีความปลอดภัย สงบเรียบร4อย และมีความมั่นคงในพื้นที่
2. ประชาชนมีความเข4มแข็ง ปลอดภัย สงบสุข อยู1อย1างเข4าใจซึ่งกันและกัน และภาคภูมิใจในพื้นที่
3. ภั ย คุ ก คามต1 อ จั ง หวั ด ในทุ ก ประเภทได4 รั บ การจั ด การให4 ล ดลงในทั่ ว ทุ ก พื้ น ที่ อ ย1 า งเปนระบบมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน
4. ประชาชนมีหลักยึดและวิถีชีวิตบนฐานของหลักธรรมทางศาสนา และอยู1ร1วมกันบนความหลากหลาย
ของประเพณีและวัฒนธรรม
5. ความมีประสิทธิภาพในการบูรณาการ ภารกิจความมั่นคงในทุกระดับด4วยคุณภาพของบุคลากร และ
ระบบงานที่ทันสมัย ได4รับการยอมรับ เชื่อมั่นไว4วางใจจากประชาชน
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พันธกิจ
1. พัฒนาและเสริมสร4างศักยภาพเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร การค4า การลงทุน การบริการการ
ท1องเที่ยวและอุตสาหกรรมให4เข4มแข็งและยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงภายใต4กระแส
โลกาภิวัฒน;
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให4ได4มาตรฐานและเท1าเทียมกันภายใต4สังคมพหุวัฒนธรรม
3. เสริมสร4างความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม
4. สร4างความเชื่อมั่นด4านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย;สินแก1ประชาชนและเจ4าหน4าที่ของรัฐที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให4มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
เปGาประสงครวม
“ เศรษฐกิจเติบโตอย1างมีเสถียรภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความมั่นคงในชีวิตและเชื่อมั่นในอํานาจรัฐ ”
ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue)
1. เสริมสร4างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได4อย1างทั่วถึง
2. เสริมสร4างศักยภาพการค4าชายแดนระหว1างประเทศที่เข4มแข็ง
3. พัฒนาและเสริมสร4างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เสริมสร4างสันติสุขในพื้นที่
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ เสริมสรางความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายไดอย$างทั่วถึง
ประกอบดวย 8 กลยุทธ
กลยุทธตนทาง
1. ยกระดั บคุ ณภาพของแรงงาน รองรั บ การท1อ งเที่ย ว การค4า และการพัฒนาทางเศรษฐกิจของ
จังหวัด
2. พัฒนาผู4ประกอบการ ขนาดกลางและขนาดย1อม วิสาหกิจชุมชน และผู4ประกอบการใหม1มีความ
พร4อมในการสร4างสรรค;เศรษฐกิจจังหวัดให4มีศักยภาพที่แข1งขันได4
3. พั ฒนาและสร4 างสรรค; รูป แบบการบริหารจั ด การผลผลิต ทางการเกษตรที่ มีป ริ มาณ คุ ณ ภาพ
รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรของจังหวัดเพื่อการค4า และการส1งออก
กลยุทธกลางทาง
1. พัฒนา โครงสร4างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส;ให4มีคุณภาพและได4มาตรฐานรองรับเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ และจังหวัดได4อย1างมีประสิทธิภาพ
2. ยกระดั บ ศั ก ยภาพและเสริ มสร4 างความเติบ โตของอุ ตสาหกรรมการท1 อ งเที่ ย วเชิงนิเ วศน; การ
ท1องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท1องเที่ยวเชิงสันทนาการและกีฬา
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3. เสริมสร4างความเข4มแข็งในการเปนเมืองเศรษฐกิจฐานการเกษตร อุตสาหกรรมเพิ่มค1าที่มีคุณภาพ
มาตรฐานในระดับส1งออกและเปนมิตรกับสิ่งแวดล4อม
กลยุทธกลางทาง
1. สร4างงาน อาชีพ แก1ประชาชนจากฐานเกษตร ท1องเที่ยว และการบริการ เน4นการกระจายรายได4
เปนไปอย1างทั่วถึง เศรษฐกิจในชุมชนดีข้ึน
2. ยกระดั บคุ ณ ภาพการสร4างสรรค;เ ศรษฐกิจเพิ่มค1าจากฐานของการกีฬ า นั นทนาการ และการ
บริการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ เสริมสรางศักยภาพทางการคาระหว$างประเทศที่เขมแข็ง
ประกอบดวย 7 กลยุทธ
กลยุทธตนทาง
1. พัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจขนาดใหญ1 ธุรกิจท4องถิ่น ธุรกิจรุ1นใหม1 และวิสาหกิจชุมชนเชื่อมโยง
การค4าชายแดนให4มีขีดความสามารถในการแข1งขัน
กลยุทธกลางทาง
1. จัดระเบียบ และพัฒนาเมืองสุไหงโกลกเปนต4นแบบเมืองการค4าชายแดนระหว1างประเทศของประเทศ ที่
มีความพร4อม มาตรฐาน และการจัดการเมืองชายแดนที่เปนสากล
2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ การดูแลความปลอดภัย พัฒนาระบบบริการ พัฒนาสภาพแวดล4อม
ด1านชายแดนรองรับการค4าชายแดน
3. พัฒนาระบบการคมนาคม การขนส1ง และโลจิสติกส;เชื่อมโยงการค4าชายแดนอย1างเปนระบบครบวงจร
กลยุทธปลายทาง
1. สร4างพื้นที่การค4าเชื่อมโยงการค4าชายแดนและสร4างรายได4และเงินหมุนเวียนในพื้นที่และจังหวัด
2. เชื่อมโยงระบบการธุรกิจค4าส1ง ค4าปลีก เติบโตอย1างมีคุณภาพ มีระบบบริการที่มีมาตรฐานการค4า
ชายแดน ในระดับต4นแบบที่ดีของประเทศ
3. พัฒนาการค4าผ1านระบบอิเล็กทรอนิกส; เปTดตลาดสู1สังคมดิจิทัล เชื่อมโยงการค4ากับประเทศอาเซียน
และนานาชาติบนโลกออนไลน;
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ประกอบดวย 9 กลยุทธ
กลยุทธตนทาง
1. ส1งเสริมการขยายผลและประยุกต;ใช4แนวทางตามโครงการพระราชดําริและเสริมสร4างศักยภาพ
การพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาขีดความสามารถประชาชนในการพัฒนาตนเองให4มีคุณภาพ มีค วามตื่นรู4 พั ฒนาตนเอง
อย1างต1อเนื่อง ก4าวทันความเปลี่ยนแปลงอย1างเท1าทัน และคงไว4ซึ่งอัตลักษณ;ที่ดีงาม
งานวิเคราะหนโยบายและแผน/ อบต.โตะเด็ง
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3. พั ฒ นาศั ก ยภาพชุ ม ชน ประชาชนสู1 ค วามเปลี่ ย นแปลงด4 ว ยการเรี ย นรู4 และพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษา มุ1งสร4างผู4เรียนที่มีคุณภาพด4วยมาตรฐานการศึกษา
4. เสริมสร4างความพร4อมของเมือ งให4มีศักยภาพทางด4านเทคโนโลยี และทัก ษะด4านภาษาพร4อมสู1
สังคมดิจิทัล
5. เสริมสร4างศักยภาพในการพึ่งตนเองทางด4านพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน
กลยุทธกลางทาง
1. พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐให4มีคุณภาพ โดยการมีส1วนร1วมของประชาชน และใช4พ้ืนที่เปน
ฐานอย1างเข4าใจ เข4าถึง
2. เสริมสร4างความอุดมสมบูรณ;ของทรัพยากรทางธรรมชาติ การจัดการป?ญหาทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล4อม และพัฒนาให4เปนเมืองสิ่งแวดล4อมที่ดี อากาศบริสุทธิ์ บ4านเมืองสะอาด เปนระเบียบ
เรียบร4อย
กลยุทธปลายทาง
1. ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ด4วยการมีสุขภาพดีพ่ึงตนเองทางสุขภาพได4 และยึดวิถีแห1งปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. เสริมสร4างการพึ่งตนเองของประชาชน ชุมชน ด4วยงาน มีอาชีพ มีรายได4ท่มี ั่นคง
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ เสริมสรางสันติสุขในพื้นที่
ประกอบดวย 6 กลยุทธ
กลยุทธตนทาง
1. เสริมสร4างความเข4มแข็งของหมู1บ4านในการจัดการตนเองให4มีความปลอดภัย สงบเรียบร4อย และมี
ความมั่นคงในพื้นที่
2. เสริมสร4างวิธีการคิดประชาชน สร4างหลักยึดและวิถีชีวิตบนฐานของหลักธรรมทางศาสนา และอยู1
ร1วมกันบนความหลากหลายของประเพณี และวัฒนธรรม
3. เสริมสร4างการมีส1วนร1วมและเปTดโอกาสให4ประชาชนเข4ามามีส1วนร1วมในการแก4ไขป?ญหาและพัฒนา
พื้นที่
กลยุทธกลางทาง
1. ปฏิรูประบบการจัดการภัยคุกคามต1อจังหวัดในทุกประเภทได4รับการจัดการให4ลดลงในทั่วทุกพื้นที่
อย1างเปนระบบมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการบูรณาการภารกิจความมั่นคงในทุกระดับด4วยคุณภาพของบุคลากร และการ
พัฒนาระบบงานความมั่นคงที่ทันสมัยได4รับการยอมรับเชื่อมั่นไว4วางใจจากประชาชน
กลยุทธปลายทาง
1. สร4างพื้นที่ให4ประชาชนมีความปลอดภัย สงบสุข อยู1อย1างเข4าใจซึ่งกันและกัน และภาคภูมิใจในพื้นที่ ให4
กระจายทั่วทั้งจังหวัด
งานวิเคราะหนโยบายและแผน/ อบต.โตะเด็ง

31

แผนพัฒนาทองถิน่ 4 ป# (พ.ศ. 2561 - 2564)

1.5 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส$วนทองถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส
วิสัยทัศน “บริหารจัดการด4วยธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม เสริมสร4างคุณภาพชีวิต ด4วย
เศรษฐกิจก4าวหน4า นําพาสังคมสันติสุข สู1ประชาคมอาเซียน”
พันธกิจ
๑. พัฒนาด4านโครงสร4างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร ผังตําบล และผัง
เมืองรวมจังหวัด
๒. ส1งเสริมอาชีพ งานสวัสดิการสังคม การจัดการศึกษา การปฏิบัติงานของศูนย;ปฏิบัติการการ
ต1อสู4เพื่อเอาชนะยาเสพติด กีฬานันทนาการ และการสาธารณสุขตลอดทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อ
รองรับการเข4าสู1ประชาคมอาเซียน
3. ส1งเสริมประชาธิปไตย การมีส1วนร1วมของประชาขน การปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
การรักษาความสงบเรียบร4อยในท4องถิ่น
4. ส1งเสริมการตลาด การค4า การลงทุน เมืองชายแดน การท1องเที่ยว เพื่อรองรับประชาคม
อาเซียนตลอดทั้งสนับสนุนผลิตภัณฑ;ชุมชน โครงการตามแนวพระราชดําริ และหลักเศรษฐกิจพอเพียง
5. อนุรักษ; ฟ^_นฟู และสร4างจิตสํานึกในการอนุรักษ;ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม สนับสนุน
การปรับปรุงภูมิทัศน; การกําจัดขยะ สิ่งปฏิกูล บําบัดน้ําเสีย และการใช4พลังงานทดแทน
6. อนุรักษ; ฟ^_นฟู จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม โบราณวัตถุ โบราณสถาน ภูมิป?ญญาท4องถิ่น
ทํานุบํารุงศาสนา และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
7. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค;กรตามหลักธรรมาภิบาล
จุดมุ$งหมายเพื่อการพัฒนา
1. ระบบโครงสร4างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร ผังเมือง ผังตําบล และผัง
จังหวัดได4มาตรฐาน
2. ประชาชนมีอาชีพ รายได4 ที่มั่นคงและยั่งยืน บริการด4านสวัสดิการสังคม กีฬา นันทนาการ
การศึกษา และสาธารณสุขอย1างทั่วถึง การปฏิบัติงานของศูนย;ปฏิบัติการการต1อสู4เพื่อเอาชนะยาเสพติด
อย1างมีประสิทธิภาพ ตลอดทั้งประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีพร4อมเข4าสู1ประชาคมอาเซียน
3. ประชาชนมีส1วนร1วมตามระบอบประชาธิปไตย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย;สิน การ
ปฏิบัติงานด4านการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ
4. ส1งเสริมการตลาด การค4า การลงทุน เมืองชายแดน การท1องเที่ยว ผลิตภัณฑ;ชุมชน ในท4องถิ่น
และอย1างมั่นคงและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ
5. มีระบบการจัดการขยะ น้ําเสีย สิ่งปฏิกูล ตลอดทั้งอนุรักษ;ทรัพยากรธรรมชาติและการใช4
พลังงานทดแทนอย1างยั่งยืน
6. ทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษ;โบราณสถาน โบราณวัตถุ สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ป?ญญาท4องถิ่น ให4คงอยู1สืบไป
7. การบริหารจัดการองค;กรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
งานวิเคราะหนโยบายและแผน/ อบต.โตะเด็ง
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ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส$วนทองถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
1. บุกเบิก สร4าง ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ํา
2. สร4างและปรับปรุงแหล1งน้ําอุปโภค บริโภค
3. จัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังตําบล
4. พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร
5. จัดให4มีไฟฟVาและระบบโทรคมนาคมอย1างทั่วถึง
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานงานส$งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ส1งเสริมและสนับสนุนการสร4างงานสร4างอาชีพแบบยั่งยืนให4กับประชาชนในท4องถิ่น
2. ส1งเสริมงานด4านสังคมสงเคราะห;และสวัสดิการชุมชนแก1ผู4ด4วยโอกาสทางสังคม
3. ส1งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให4ประชาชนมีส1วน
ร1วมในการจัดการศึกษา
4. ส1งเสริมศักยภาพศูนย;ปฏิบัติการการต1อสู4เพื่อเอาชนะยาเสพติด
5. ส1งเสริมด4านออกกําลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
6. ส1งเสริมด4านการปVองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด4านการสาธารณสุข
7 ส1งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อรองรับการเข4าสู1ประชาคม
อาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
1. ส1งเสริมให4ความรู4 ความเข4าใจ แก1ประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบ
ประชาธิปไตย
2. พัฒนาศักยภาพของท4องถิ่นในการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษา
ความสงบเรียบร4อยในท4องถิ่น
3. เสริมสร4างความเข4มแข็งของชุมชนให4มีส1วนร1วมในการรักษาความสงบเรียบร4อยใน
ท4องถิ่น
4. ส1งเสริมให4ผู4นําศาสนาเข4ามามีบทบาทและศักยภาพในการแก4ป?ญหาความมั่นคง
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการวางแผน การส$งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการ
ท$องเที่ยวดาน
1. ส1งเสริมการตลาด การค4า การลงทุนในท4องถิ่น และเมืองชายแดนเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน
2. ส1งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑ;ในท4องถิ่น
3. ส1งเสริมให4ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาส1งเสริมการท1องเที่ยวและแหล1งท1องเที่ยวเชิงอนุรักษ;เพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน
งานวิเคราะหนโยบายและแผน/ อบต.โตะเด็ง
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5. ส1งเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริ
ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
1. อนุรักษ;และฟ^_นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม
2. ส1งเสริม สนับสนุนให4ประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกในการร1วมกันอนุรักษ;
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม
3. ปรับปรุงภูมิทัศน;ในชุมชนและเมือง
4. จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย
5. ส1งเสริมและสนับสนุนการใช4พลังงานทดแทน
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปPญญาทองถิ่น
1. ส1งเสริมการอนุรักษ; ฟ^_นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
2. ส1งเสริมและสนับสนุนภูมิป?ญญาท4องถิ่น และปูชนียบุคคล
3. เสริมสร4างและทํานุบํารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท4องถิ่น
4 ส1งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ;โบราณวัตถุและโบราณสถานในท4องถิ่น
5. ส1งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน
ยุทธศาสตรที่ 7 ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
1 พัฒนาความรู4ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก1บุคลากรในองค;กร
2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช4 ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน
3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค;กรตามหลักธรรมาภิบาล
4 ปรับปรุงและสร4างระบบการให4บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
5 ส1งเสริมและสร4างทัศนคติท่ดี ีต1อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน
6 พัฒนาส1งเสริมระบบการประชาสัมพันธ;และเผยแพร1การดําเนินงานขององค;กร เพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียน
2 ยุทธศาสตรขององคการบริหารส$วนตําบลโต*ะเด็ง
2.1 วิสัยทัศน (vision)
“ ส$งเสริมการศึกษา ใชหลักศาสนานําชุมชน เสริมสรางคุณภาพ
ชีวิต
2.2 ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. การพัฒนาโครงสร4างพื้นฐาน
2. การพัฒนาเศรษฐกิจและส1งเสริมคุณภาพชีวิต
3. การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร4อย
งานวิเคราะหนโยบายและแผน/ อบต.โตะเด็ง
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4. การบริหารจัดการและการอนุรักษ;ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม
5. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2.3 เปGาประสงค
1. พัฒนาโครงสร4างพื้นฐานทั้งระบบ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการให4สมบูรณ; ระบบจราจร
วางผัง เมืองและควบคุมอาคาร
2. ส1งเสริมอาชีพ งานสวัสดิการสังคม การจัดการศึกษา การสาธารณสุข กีฬาแลนันทนาการ
3. ส1งเสริมศาสนา อนุ รัก ษ;ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภู มิป? ญญาท4องถิ่น
การมีส1ว นร1 ว มของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิป ไตย การปVอ งกั นและแก4ไ ข
ป?ญหายาเสพติด การปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร4อยใน
ท4องถิ่น
4. อนุ รั ก ษ; ฟ^_ น ฟู ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล4 อ ม ส1 ง เสริ ม การท1 อ งเที่ ย วเพื่ อ รองรั บ
ประชาคมอาเซียน สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน; การกําจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และบําบัดน้ําเสีย
5. ส1งเสริมพนักงานให4มีความรู4 ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน และพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการองค;กรตามหลักธรรมาภิบาล
2.4 ตัวชี้วัด
1. ในพื้นที่ตําบลโตะเด็ง ระบบโครงสร4างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ประชาชน
ได4รับความสะดวกในการใช4บริการ ร4อยละ 85
2. ประชาชนมีอ าชีพ รายได4ที่มั่นคงและยั่ งยืน บริก ารด4านสวั สดิก ารสั งคม กีฬ า นันทนาการ
การศึกษา และการสาธารณ มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ร4อยละ 80
3. ประชาชนมีความรู4และมีส1วนร1วมในการพัฒนา ด4านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและภูมิป?ญญาท4องถิ่น ร4อยละ 80
4. ประชาชนมีส1วนร1วมตามระบอบประชาธิปไตย การปฏิบัติงานด4านยาเสพติด และการปVองกัน
บรรเทาสาธารณภัย มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยในชีวิติและทรัพย;สิน ร4อยละ 80
5. ในพื้ น ที่ ตํ า บลโตะเด็ ง มี ร ะบบการจั ด การขยะ น้ํ า เสี ย สิ่ ง ปฏิ กู ล ตลอดทั้ ง อนุ รั ก ษ;
ทรัพยากรธรรมชาติ และส1งเสริมการท4องเที่ยว อย1างมั่นคงและยั่งยืน สู1ประชาคมอาเซียน
ร4อยละ 80
6. การบริหารจัดการขององค;การบริหารส1วนตําบลโตะเด็ง มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
ร4อยละ 80
งานวิเคราะหนโยบายและแผน/ อบต.โตะเด็ง
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2.5 ค$าเปGาหมาย
1. ระบบโครงสร4างพื้นฐาน สาธารณู ปโภคและสาธารณูปการ ระบบจราจร วางผังเมืองและ
ควบคุมอาคารได4มาตรฐาน
2. ประชาชนมีอ าชีพ รายได4ที่มั่นคงและยั่ งยืน บริก ารด4านสวัส ดิการสั งคม กีฬ า นั นทนาการ
การศึกษา และการสาธารณสุขอย1างทั่วถึง
3. ศาสนา ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ขนบธรรมเนี ย มประเพณี แ ละภู มิ ป? ญ ญาท4 อ งถิ่ น ให4 ค งอยู1 สื บ ไป
ประชาชนมีส1วนร1วมตามระบอบประชาธิปไตย การปฏิบัติงานด4านยาเสพติด และการปVองกัน
บรรเทาสาธารณภัย มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยในชีวิติและทรัพย;สิน
4. มีระบบการจัดการขยะ น้ําเสีย สิ่งปฏิกูล ตลอดทั้งอนุรักษ;ทรัพยากรธรรมชาติ และส1งเสริม
การท4องเที่ยว อย1างมั่นคงและยั่งยืน สู1ประชาคมอาเซียน
5. การบริหารจัดการองค;กรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2.6 กลยุทธ
ที่
1

2

3

กลยุทธ
1 การพัฒนาด4านคมนาคม ทัง้ ทางบก ทางน้าํ ทางระบายน้าํ
2 การพัฒนาด4านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
3 การวางผังเมืองและควบคุมอาคาร
4 การพัฒนาและปรับปรุงระบบจารจร
1 ส1งเสริมการพัฒนาอาชีพและสร4างรายได4แบบยังยืนให4กับประชาชน
ในท4องถิน่
2 ส1งเสริมการพัฒนาด4านสังคมสงเคราะห;และสวัสดิการสังคมแก1
ผู4ด4อยโอกาส
3 ส1งเสริมการพัฒนาการศึกษาในระบบนอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย
4 ส1งเสริมการพัฒนาด4านสาธารณสุขรวมถึงการปVองกันการรักษาและ
การควบคุมโรค
5 ส1งเสริมการพัฒนาการกีฬา และนันทนาการ
1 ส1งเสริมการพัฒนาด4านศาสนา อนุรักษ;ศลิ ปะ วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิป?ญญาท4องถิ่น

ยุทธศาสตร
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

การพัฒนาเศรษฐกิจและส$งเสริม
คุณภาพชีวิต

การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบรอย

2 ส1งเสริมการให4ความรู4 ความเข4าใจ และการมีส1วนร1วมของประชาชน
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
3 ส1งเสริมการปVองกันและแก4ไขป?ญหายาเสพติดในชุมชน
4 ส1งเสริมการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความสงบ
เรียบร4อยในท4องถิ่น
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ที่
4

5

กลยุทธ
1 การอนุรักษ;และฟ^น_ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม
2 ส1งเสริมการท4องเทีย่ วและแหล1งท1องเที่ยวเชิงอนุรักษ; เพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร
การบริหารจัดการและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

3 ปรับปรุงภูมิทัศน;ในชุมชนและเมือง
4 จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย
1 การพัฒนาความรู4ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก1บุคลากร การบริหารจัดการตามหลักธรร
ในองค;กร
มาภิบาล
2 การพัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องเมือ เครื่องใช4ที่ทันสมัยและสร4าง
ระบบการให4บริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและระบบพื้นฐานข4อมูลให4มี
ประสิทธิภาพ
4 การพัฒนาส1งเสริมการรับรู4ข4อมูลข1าวสารและการประชาสัมพันธ;การ
ดําเนินงานขององค;กรเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร
องค;การบริหารส1วนตําบลโตะเด็ง ให4ความสําคัญต1อการดําเนินการแก4ไขป?ญหาความ
เดือดร4อน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ในด4านต1างๆ โดยเฉพาะการปรับปรุงฟ^_นฟู
พัฒนาการ จัดบริการสาธารณะหรือโครงสร4างพื้นฐาน ซึ่งถือเปนภารกิจหลักขององค;กรปกครองส1วน
ท4องถิ่นตลอดจนการพัฒนาด4านการศึกษาฯ อันเปนรากฐานสําคัญต1อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ
ให4มีคุณภาพสูงการพัฒนาที่ยั่งยืน ควบคู1กับการพัฒนาด4านสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล4อมต1างๆ ที่
เกี่ยวข4องโดยตรงกับชีวิตความเปนอยู1ของประชาชนโดยยึดหลักการมีส1วนร1วม ความสอดคล4องกับ
นโยบายรั ฐ บาล และแผนพั ฒ นาระดั บ ต1 างๆ รวมถึง การพิ จ ารณา วิ เ คราะห; ส ภาพป? ญ หา ความ
ต4องการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต1อการพัฒนา องค;การบริหารส1วนตําบล
โตะเด็ง จึงกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร;การพัฒนาไว4 ดังนี้
1. การพัฒนาชุมชนให4น1าอยู1มีความเข4มแข็ง โดยได4รับบริการสาธารณะด4านโครงสร4างพื้นฐาน
ที่จําเปนเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
2. การพัฒนาระบบการศึกษาและส1งเสริมศิลปวัฒนธรรมท4องถิ่น
3. ส1งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข4มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง
4. การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล4อมที่มีอย1างยั่งยืน
5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส1วนร1วมจากทุกภาคส1วน
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2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
จากประเด็ น ความเชื่ อ มโยงยุ ท ธศาสตร; ท่ี สํ า คั ญ ของแผนยุ ท ธศาสตร; ช าติ ๒๐ ปA
แผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห1งชาติฉ บั บ ที่ 1๒ ภารกิจที่ ไ ด4รับ การถ1 ายโอนจากส1ว นราชการ
ยุ ท ธศาสตร; ก ลุ1 ม จั ง หวั ด ยุ ท ธศาสตร; จั ง หวั ด ยุ ท ธศาสตร; ก ารพั ฒ นาของ อปท.ในเขตจั ง หวั ด
ยุทธศาสตร;การพัฒนา อปท. และแผนพัฒนาชุมชน มาปรับใช4ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร;การพัฒนา
จะเห็นได4ว1ามีความเชื่อมโยงกันอย1างชัดเจนในการนํามาเปนแนวทางกําหนดประเด็นยุทธศาสตร;การ
พัฒนาขององค;กรปกครองส1วนท4องถิ่น ซึ่งการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร;การพัฒนาที่ชัดเจนจะเปน
การเตรียมการพัฒนา เปนการนําภูมิคุ4มกันที่มีอยู1 พร4อมทั้งเร1งสร4างภูมิคุ4มกันในท4องถิ่นให4เข4มแข็งขึ้น
เพื่ อ เตรี ย มความพร4 อ มของคน สั ง คม และระบบเศรษฐกิ จ ของชุ ม ชนให4 ส ามารถปรั บ ตั ว รองรั บ
ผลกระทบจากการสภาวการณ;เปลี่ยนแปลงได4อย1างเหมาะสม โดยให4ความสําคัญกับการพัฒนาคน
สังคม เศรษฐกิจ และโครงสร4างพื้นฐานภายในชุมชนให4มีคุณภาพ ใช4ทรัพยากรที่มีอยู1ภายในชุมชน
อย1างคุ4มค1าและเกิด ประโยชน;สูงสุด รวมทั้งสร4างโอกาสทางเศรษฐกิจด4วยฐานความรู4 เทคโนโลยี
นวัตกรรม และความคิดสร4างสรรค; บนพื้นฐานการสร4างรายได4ให4กับชุมชน ซึ่งจะนําไปสู1การพัฒนา
เพื่อประโยชน;สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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3. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น
3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองส$วนทองถิ่น
การสรุปสถานการณ;พัฒนา ( อาจเปนการวิเคราะห; จุดแข็ง จุดอ1อน โอกาส และอุปสรรค )
ผลการวิเคราะห;ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในป?จจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตด4วยเทคนิค (SWOT Analysis)
SWOT
จุดแข็ง (Strength)

จุดอ$อน (Weakness)

1. มีพื้นที่การเกษตรที่อุดมสมบูรณ; ทําให4มีผลผลิต 1. ระบบชลประทานและการบริหารจัดการน้ํายังไม1ทั่วถึง
ทางเกษตรจํานวนมาก เช1น ยางพารา ผลไม4 ต1างๆ 2. เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมเสี่ยงต1อสิ่งยั่วยุต1างๆและมี
2. มีฟาร;มตัวอย1างในสมเด็จพระนางเจ4าสิริกิติ์
แนวโน4มไม1เข4าศึกษาต1อในระดับที่สูงขึน้
พระบรมราชินีนาถในพื้นที่
3.ประชาชนขาดการมีส1วนร1วมในการดําเนินงานของอบต.
3. ประชาชนนับถือศาสนาอิสลามมากกว1า ๘๐%ทํา 4. กลุ1มอาชีพต1างๆยังไม1เข4มแข็ง
ให4มีวิถีชีวิตตามหลักการอิสลามกําหนด มีภาษาและ
5. แหล1งท1องเทีย่ วมีความเสื่อมโทรมขาดการปรับปรุง
วัฒนธรรมที่เปVนเอกลักษณ;
4. มีแหล1งท1องเที่ยวที่มีชื่อเสียง คือ น้าํ ตกฉัตรวาริน 6. ประชาชนขาดจิตสํานึกในการอนุรักษ;
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม
5. มีการรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนาและ
วัฒนธรรม ทั้งทางศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธ 7. ขาดความรู4ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและการ
ทําให4ผลผลิตมีคุณภาพ
6. มีการประสานงานหรือความร1วมมือของอบต.กับ
ผู4นําท4องที่ ผูน4 ําชุมชน ผูน4 ําศาสนาและส1วนราชการ 8. บุคลากรในอบต.มีจํานวนน4อย ไม1เพียงพอต1อการปฏิบตั ิ
หน4าที่
อื่นๆ
7. มีเส4นทางคมนาคมที่เชื่อมต1อภายในตําบลอย1าง 9. โรงเรียนตาดีกาขาดงบประมาณในการดําเนินงาน
ทั่วถึง
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SWOT
โอกาส (Opportunity)

อุปสรรค (Threat)

1. ถนนบางสายในพื้นทีอ่ ยูใ1 นความรับผิดชอบของ
หน1วยงานอื่น เช1น อบจ. ฯ

1. ระเบียบ กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
2. ป?ญหาความไม1สงบในพืน้ ที่

2. รัฐบาลมีนโยบายในการแก4ไขป?ญหาเศรษฐกิจระดับ
รากหญ4า

3. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา

4. การจัดสรรงบประมาณจากส1วนกลางไม1สอดคล4อง
3. รัฐบาลมีการอุดหนุนงบประมาณให4กับจังหวัดชายแดน กับระยะเวลาดําเนินงาน
ภาคใต4
5. ภัยธรรมชาติ เช1น ภาวะ ฝนแล4ง น้ําท1วม
4. มีการจัดกิจกรรมส1งเสริมการท1องเที่ยวสูน1 ้ําตกฉัตรวาริ
6. อบต.มีงบประมาณจํากัด
นของหน1วยงานอื่นๆ
5. มีภูมิปญ
? ญาท4องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติที่
หลากหลาย

6. มีอินเตอร;เน็ตตําบลบริการให4กับประชาชนทั่วไป
๗. อบต.มีอนิ เตอร;เน็ตความเร็วสูงในการปฏิบัติหน4าที่
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TOWS MATRIX
จุดแข็ง (Strength)

โอกาส (Opportunity)

1. มีพื้นที่การเกษตรที่อุดมสมบูรณ; ทําให4มีผลผลิตทาง 1. ถนนบางสายในพื้นทีอ่ ยูใ1 นความรับผิดชอบของ
เกษตรจํานวนมาก เช1น ยางพารา ผลไม4 ต1างๆ
หน1วยงานอื่น เช1น อบจ. ฯ
2. มีฟาร;มตัวอย1างในสมเด็จพระนางเจ4าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถในพื้นที่

2. รัฐบาลมีนโยบายในการแก4ไขป?ญหาเศรษฐกิจระดับ
รากหญ4า

3. ประชาชนนับถือศาสนาอิสลามมากกว1า ๘๐%ทําให4มี 3. รัฐบาลมีการอุดหนุนงบประมาณให4กับจังหวัด
วิถีชีวิตตามหลักการอิสลามกําหนด มีภาษาและ
ชายแดนภาคใต4
วัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณ;
4. มีการจัดกิจกรรมส1งเสริมการท1องเที่ยวสูน1 ้ําตกฉัตร
4. มีแหล1งท1องเที่ยวที่มีชื่อเสียง คือ น้าํ ตกฉัตรวาริน
วารินของหน1วยงานอื่นๆ
5. มีการรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนาและ
วัฒนธรรม ทั้งทางศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธ

5. มีภูมิปญ
? ญาท4องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติที่
หลากหลาย

6. มีการประสานงานหรือความร1วมมือของอบต.กับผูน4 ํา 6. มีอินเตอร;เน็ตตําบลบริการให4กับประชาชนทั่วไป
ท4องที่ ผู4นําชุมชน ผูน4 ําศาสนาและส1วนราชการอื่นๆ
๗. อบต.มีอนิ เตอร;เน็ตความเร็วสูงในการปฏิบัติหน4าที่
7. มีเส4นทางคมนาคมที่เชื่อมต1อภายในตําบลอย1างทั่วถึง
กลยุทธ (SO) การกําหนดกลยุทธ;ภายใต4ศักยภาพของจุดแข็งและโอกาส ได4แก1
1. พัฒนาด4านคมนาคม และด4านสาธารณูปโภคให4ทั่วถึง
2. ยกระดับประสิทธิภาพการผลิต ผลิตผลทางการเกษตร
๓.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารองค;กร
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TOWS MATRIX
จุดแข็ง (Strength)

อุปสรรค (Threat)

1. ประชาชนนับถือศาสนาอิสลามมากกว1า๘๐%ทําให4มี 1. ระเบียบ กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
วิถีชีวิตตามหลักการอิสลามกําหนด มีภาษาและ
2. ป?ญหาความไม1สงบในพืน้ ที่
วัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณ;
3. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา
๒. มีการรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนาและ
4. การจัดสรรงบประมาณจากส1วนกลางไม1สอดคล4อง
วัฒนธรรม ทั้งทางศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธ
กับระยะเวลาดําเนินงาน
5. ภัยธรรมชาติ เช1น ภาวะ ฝนแล4ง น้ําท1วม
6. อบต.มีงบประมาณจํากัด
กลยุทธ (ST) การกําหนดกลยุทธ;ภายใต4ศักยภาพของจุดแข็งและอุปสรรค ได4แก1
1) ส1งเสริมอนุรักษ;ประเพณีวฒ
ั นธรรม ขนบธรรมเนียม และภูมิปญ
? ญาท4องถิ่นให4ดาํ รงอยู1สืบไป
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TOWS MATRIX
จุดอ$อน (Weakness)

โอกาส (Opportunity)

1.ระบบชลประทานและการบริหารจัดการน้ํายังไม1ทั่วถึง 1. ถนนบางสายในพื้นทีอ่ ยูใ1 นความรับผิดชอบของ
2. เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมเสี่ยงต1อสิ่งยั่วยุต1างๆและมี หน1วยงานอื่น เช1น อบจ. ฯ
แนวโน4มไม1เข4าศึกษาต1อในระดับที่สูงขึน้

2. รัฐบาลมีนโยบายในการแก4ไขป?ญหาเศรษฐกิจระดับ
3.ประชาชนขาดการมีส1วนร1วมในการดําเนินงานของอบต. รากหญ4า
3. รัฐบาลมีการอุดหนุนงบประมาณให4กับจังหวัด
4. กลุ1มอาชีพต1างๆยังไม1เข4มแข็ง
ชายแดนภาคใต4
5. แหล1งท1องเทีย่ วมีความเสื่อมโทรมขาดการปรับปรุง
4. มีการจัดกิจกรรมส1งเสริมการท1องเที่ยวสูน1 ้ําตกฉัตร
6. ประชาชนขาดจิตสํานึกในการอนุรักษ;
วารินของหน1วยงานอื่นๆ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม
5. มีภูมิปญ
? ญาท4องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติที่
7. ขาดความรู4ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและการ หลากหลาย
ทําให4ผลผลิตมีคุณภาพ
6. มีอินเตอร;เน็ตตําบลบริการให4กับประชาชนทั่วไป
8. บุคลากรในอบต.มีจํานวนน4อย ไม1เพียงพอต1อการ
๗. อบต.มีอนิ เตอร;เน็ตความเร็วสูงในการปฏิบัติหน4าที่
ปฏิบัติหน4าที่
9. โรงเรียนตาดีกาขาดงบประมาณในการดําเนินงาน
กลยุทธ (WO) การกําหนดกลยุทธ;ภายใต4ศักยภาพของจุดอ1อนและโอกาส ได4แก1
1. ส1งเสริมการศึกษาทัง้ ในระบบและนอกระบบ
2. ส1งเสริมการท1องเที่ยวพร4อมทั้งปรับภูมิทัศน;
๓.อนุรักษ;ฟ^_นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม
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TOWS MATRIX
จุดอ$อน (Weakness)

อุปสรรค (Threat)

๑.ประชาชนขาดการมีส1วนร1วมในการดําเนินงานของอบต. 1. ระเบียบ กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
๒. กลุ1มอาชีพต1างๆยังไม1เข4มแข็ง

2. ป?ญหาความไม1สงบในพืน้ ที่

๓. ขาดความรู4ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและการ 3. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา
ทําให4ผลผลิตมีคุณภาพ
4. การจัดสรรงบประมาณจากส1วนกลางไม1สอดคล4อง
๔. บุคลากรในอบต.มีจํานวนน4อย ไม1เพียงพอต1อการ
กับระยะเวลาดําเนินงาน
ปฏิบัติหน4าที่
5. ภัยธรรมชาติ เช1น ภาวะ ฝนแล4ง น้ําท1วม
๕. โรงเรียนตาดีกาขาดงบประมาณในการดําเนินงาน

6. อบต.มีงบประมาณจํากัด

กลยุทธ (WT) การกําหนดกลยุทธ;ภายใต4ศักยภาพของจุดอ1อนและอุปสรรค ได4แก1
1. ส1งเสริมการมีส1วนร1วมจากภาคประชาชน
๒.ส1งวิสาหกิจชุมชนและกลุ1มอาชีพ
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3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ
ป?จจัยและสถานการณ;การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต1อการพัฒนา
ผลการวิเคราะห;ป?ญหาและความต4องการของประชาชน
ปPญหา/ความตองการของประชาชน

สภาพปPญหา/กลุ$มและพื้นทีเ่ ปGาหมาย

1. ปPญหาดานเศรษฐกิจ
- ป?ญหาประชาชนมีรายได4น4อย

- ประชาชนในตําบลขาดความกระตือรือร4นที่
จะพัฒนาอาชีพเสริมให4มีคุณภาพ
- ป?ญหาประชาชนอพยพหางานทํานอก - ค1าแรงงานในเมืองไทยถูกกว1าประเทศ
เพื่อนบ4าน
พื้นที่
- ผลผลิตข4าวและพืชสวนในพืน้ ที่ราคา
- ป?ญหาผลผลิตทางการเกษตรไม1ได4
ตกต่ําและไม1มีตลาดรองรับ
คุณภาพ/ราคาตกต่ํา

- ป?ญหาขาดการรวมกลุ1มทางเศรษฐกิจ
2. ปPญหาดานสังคม
- ป?ญหาการบริการและการให4ความรู4
ของรัฐ
- ป?ญหาการแพร1ระบาดของยาเสพติด
ตลอดจนผู4ติดเครื่องดื่ม แอลกอฮอล;

- กลุ1มอาชีพไม1มีเงินทุนเพื่อประกอบกิจ
กรรมของกลุ1ม
- ประชาชนขาดความรู4/ความเข4าใจ
แนวนโยบายของรัฐ
- เยาวชนติดยาเสพติดและผู4ติดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล;ในพื้นที่มีแนวโน4มทีจ่ ะเพิ่มขึ้น

การคาดการณแนวโนมใน
อนาคต
- ประชาชนในตําบลมีรายได4
เพียงพอต1อการดํารงชีวิต
- ประชาชนหันกลับมาทํางานใน
พื้นที่มากขึ้น
- ในอนาคตผลผลิตทาง
การเกษตรดังกล1าวมีราคาดีขึ้น
และมีตลาดรองรับ
- กลุ1มอาชีพ ในตําบลมีความ
เข4มแข็ง
- ประชาชนได4รับข1าวสาร/
ความรู4เพิ่มขึ้น
- ผู4ติดยาเสพติดและผู4ติด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล;ลดลงและ
หมดไปจากพื้นที่
- เกิดความสันติสุขในพื้นที่

- ป?ญหาการขาดสถานทีออกกําลังกาย
และนันทนาการ

- ประชาชนในพื้นที่ได4รับผลกระทบจาก
เหตุการณ;ความไม1สงบ
- เยาวชนบางพื้นที่ยังขาดสถานที่ออกกําลัง -เยาวชนทุกพื้นที่มีสถานที่ออก
กําลังกายและนันทนาการ
กายและนันทนาการ

3. ปPญหาโครงสรางพืน้ ฐาน
- ป?ญหาการการคมนาคมไม1สะดวก
- ป?ญหาน้ําท1วมขังบนท4องถนน
- ขาดไฟฟVาสาธารณะ (ไฟถนน)
- ไม1มีฝายเก็บกักน้ํา/ฝายน้ําล4น

- ถนนบางพื้นที่ยังไม1ได4มาตรฐาน
- การระบายน้ําในพื้นที่ยังไม1เพียงพอ
- บางหมู1บ4านมีไฟฟVาสาธารณะไม1เพียงพอ
-ขาดฝายเก็บกักน้าํ ในการทํานา

- ป?ญหาความสงบเรียบร4อย

งานวิเคราะหนโยบายและแผน/ อบต.โตะเด็ง
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- ประชาชนสัญจรได4สะดวก
- น้ําจะไม1ท1วมถนน
- มีแสงสว1างทั่วถึงทุกหมู1บ4าน
- มีน้ําใช4เพื่อการเกษตเพียงพอ

แผนพัฒนาทองถิน่ 4 ป# (พ.ศ. 2561 - 2564)

ปPญหา/ความตองการของประชาชน
4. ปPญหาดานสาธารณสุข
- ผู4สูงอายุขาดการดูแลด4านสุขภาพ
- ไม1มีสวนสมุนไพร และข4อแนะนําใน
การใช4ยาสมุนไพรที่ถูกต4อง
- แหล1งเพาะพันธุ;ยุงลายไม1ได4รบั การ
ทําลาย
5.ปPญหาดานการเมืองการบริหาร
- ประชาชนขาดการมีส1วนร1วมในการ
บริหารจัดการของ อบต.
- องค;กรต1าง ๆ ในตําบลยังไม1เข4มแข็ง
- ปVายประชาสัมพันธ; และปVายแบ1ง
เขตของ อบต. ยังไม1มี
- ขาดวิสัยทัศน;ในการบริหารจัดการ

6.ปPญหาดานการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
- ประชาชนมีการศึกษาต่ํา
- โรงเรียนตาดีกาไม1มีเงินทุนในการ
ดําเนินการบริหารโรงเรียน

งานวิเคราะหนโยบายและแผน/ อบต.โตะเด็ง

สภาพปPญหา/กลุ$มและพื้นทีเ่ ปGาหมาย
- บุตรหลานไม1ใส1ใจสุขภาพผู4สงู อายุ
- ไม1มีสวนสมุนไพร ไม1มีการแนะนํา และ
สาธิตการใช4ยาสมุนไพรที่ถูกต4อง
- ชาวบ4านไม1สนใจทําลายแหล1งเพาะ
พันธุ;ยุง

การคาดการณแนวโนมใน
อนาคต
- ผู4สูงอายุได4รับการดูแล
สุขภาพ
- การใช4ยาสมุนไพรมากขึ้น
- โรคการแพร1ระบาดจากยุง
หมดไป

- ประชาชนในตําบลขาดความรู4 ความเข4าใจ -การปฏิบัติงานมีความโปร1งใส
ในบทบาทและหน4าที่ของตนเอง
- การบริหารจัดการขององค;กรในชุมชนไม1 -องค;กรในชุมชนเข4มแข็งขึ้น
อาจเปนแกนหลักที่มั่นคงของสังคมได4
- อบต. ไม1มีปVายประกาศต1าง ๆ
- อบต.มีปVายประกาศ
- การบริหารและพัฒนา อบต. ไม1มีทิศทาง - อบต. สามารถสนองตอบ
และเปVาหมายที่ชัดเจน ไม1สามารถสนองตอบ ความต4องการของประชาชนได4
ความต4องการของประชาชน

ประชาชนประสบป?ญหาด4านเศรษฐกิจ และ
บางส1วนมีค1านิยมไม1ส1งบุตรเรียนหนังสือ
- โรงเรียนตาดีกาขาดแคลนเงินทุนในการ
ดําเนินการ
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- เยาวชน /ประชาชนมี
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
- โรงเรียนตาดีกามีเงินทุนใน
การดําเนินการอย1างเพียงพอ

แผนพัฒนาทองถิน่ 4 ป# (พ.ศ. 2561 - 2564)

