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แผนพัฒนาสามปี
ส่วนที่ 1
บทนา
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ และเป็นแผนที่มี
ความสัมพัน ธ์ใกล้ ชิดกันกับงบประมาณรายจ่ายประจาปี โดยการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีนั้น
จะต้องใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นตัวกาหนดแนวทางการจัดทาโดยการนาโครงการ / กิจกรรมจากแผนพัฒนา
สามปี ในปีที่จะจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาไปจัดทางบประมาณ เพื่อให้กระบวนการจัดทางบประมาณ
เป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น
ความหมายของแผนพัฒนาสามปี
“แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
การพั ฒ นา อั น มี ลั ก ษณะเป็ น การก าหนดรายละเอี ย ดแผนงานโครงการพั ฒ นาที่ จั ด ท าขึ้ น ส าหรั บ
ปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวน
เพื่อปรับปรุงเป็นประจาทุกปี”
1.2 วัตถุประสงค์
การจั ด ท าแผนพั ฒ นาสามปี ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลตั น หยงมั ส นั้ น เพื่ อ น าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลมาประยุกต์ปรับใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยการกาหนด
กิจกรม / โครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาสามปี จัดทาขึ้นเพื่อพัฒนาองค์การบริห ารส่วนตาบลตันหยงมัสให้
พัฒนาไป ตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้สาเร็จลุล่วงตามจุดประสงค์
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
1.3 ขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
1) การเตรียมการจัดทาแผนพัฒนา สานักปลัด โดยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนเสนอโครงการ
จัดทาแผนพัฒนาสามปี พ.ศ .2558 – 2560 แก่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัส
2) การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา
จัดทาสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่ วนตาบล
และปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นรวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดนราธิวาสและ
อาเภอระแงะ โดยผ่านการประชุมร่วมกันระหว่างองค์กรคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
ประชาคมตาบล และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาจัดทาโครงการ / กิจกรรมใน
แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัส
3) การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูล นั้น จะเก็บ ข้อมูล ทั้งข้อมูลภายในขององค์ การบริหารส่ วนตาบล และข้อมูล
ภายนอกเพื่อใช้เป็นข้อมูลที่จะนามาวิเคราะห์เป็นแนวทางการพัฒนาโครงการ / กิจกรรม ได้อย่างถูกต้อง
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3.2

การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยกิจกรรม 4 หลัก คือ
3.2.1 การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนตาบล
3.2.2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา
3.2.3 การจัดลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนา
3.2.4 การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี
4) การกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา โดยการคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
การพัฒนามาจัดทาเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลตันหยงมัสที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี เพื่อจัดทาเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทาง
การพัฒนาในช่วงสามปีของแผนพัฒนาสามปีนั้น
5) การจัดทารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา โดยองค์การบริหารส่วนตาบลได้ดาเนินการ
พิจ ารณาคัด เลื อ กโครงการที่ส อดคล้ อ งกั บ แนวทางการพั ฒ นาในช่ ว งสามปี แ ละจากแผนชุ ม ชนมาจั ด ท า
รายละเอียดโครงการเพื่อสามารถจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อไป
6) การจั ด ท าร่ า งแผนพั ฒ นาสามปี องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลตั น หยงมั ส ด าเนิ น การจั ด ท าร่ า ง
แผนพัฒนาสามปี เพื่อให้เวทีประชาคมตาบลขององค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัส คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันเสนอแนะให้ความเห็น เพื่อนาไปปรับปรุงให้
สมบูรณ์ขึ้น แล้วเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณา
7) การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
7.1 ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบล เสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลแก่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัส เพื่อพิจารณา
ขอความเห็นชอบ
7.2 ผู้บริหารท้องถิ่นนาร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบลตันหยงมัส เสนอแก่สภาท้องถิ่นเพื่อขอรับการอนุมัติ
7.3 สภาท้อ งถิ ่น พิจ ารณาให้ค วามเห็น ชอบร่า งแผนพัฒ นาสามปีส ่ง มอบแก่ผู ้บ ริห ารท้อ งถิ ่น
เพื่อประกาศใช้เป็นแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัสและนาไปปฏิบัติต่อไป
1.4 ประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
การจั ด ทาแผนพัฒ นาสามปีนั้น เพื่อเป็ นเครื่ องมือ ที่จะช่ ว ยให้ อ งค์การบริห ารส่ ว นตาบล
ตันหยงมัสได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดาเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมี
ความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัส
นามาตัดสินใจกาหนดแนวทางการดาเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุด

3

ส่วนที่ 2
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสาคัญ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัส
2.1 สภาพทั่วไป
2.1.1 ประวัติความเป็นมา ลักษณะที่ตั้ง อาณาเขตและเขตการปกครอง
ประวัติความเป็นมา
ตาบลตันหยงมัส เป็นตาบลหนึ่งในเจ็ดตาบลของอาเภอระแงะ คาว่า “ตันหยงมัส” เป็นภาษามลายู
ท้องถิ่นมาจากคาว่า “ตันหยง” แปลว่า ต้นพิกุล คาว่า “มัส” แปลว่า ทอง ดังนั้นคาว่า “ตันหยงมัส” ก็แปลว่า
“ต้นพิกุลทอง”
องค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัส ได้ยกฐานะจากสภาตาบลตันหยงมัสเป็นองค์การบริหาร
ส่วนตาบลตัน หยงมัส เมื่อวัน ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้ง
องค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 เป็นลาดับที่ 1193 ปัจจุบันเป็นองค์การบริหาร
ส่วนตาบลขนาดกลาง
ลักษณะที่ตั้ง
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัส ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของพื้นที่อาเภอระแงะ
ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 2 บ้านร่อน ตาบลตันหยงมัส อาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เป็น 1 ใน 7 ของตาบลใน
เขตอาเภอระแงะและอยู่ห่างจากที่ตั้งศาลากลางจังหวัดนราธิวาสประมาณ 20 กิโลเมตร
อาณาเขต
อาณาเขตทางทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตตาบลมะนังตายอ อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
อาณาเขตทางทิศใต้
ติดต่อกับ เขตตาบลบองอ อาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
อาณาเขตทางทิศเหนือ
ติดต่อกับ เขตตาบลยี่งอ อาเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
อาณาเขตทางทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตตาบลเฉลิม อาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
เนื้อที่
องค์การบริหารส่วนตาบลตัน หยงมัส มีพื้นที่ทั้งหมด 26,389 ไร่ หรือประมาณ 77.79
ตารางกิโลเมตร ระยะทางจากอาเภอระแงะถึงหมู่บ้านต่างๆในตาบล มีดังนี้
1. ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัส ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 2 บ้านตันหยงมัส อาเภอระแงะ
จังหวัดนราธิวาส
2. ระยะทางจาก ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัส ถึงหมู่ที่ 2 บ้านร่อน ระยะทาง
ประมาณ 50 เมตร
3. ระยะทางจาก ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัส ถึงหมู่ที่ 3 บ้านไทย ระยะทาง
ประมาณ 500 กิโลเมตร
4. ระยะทางจาก ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัส ถึงหมู่ที่ 4 บ้านแกแม ระยะทาง
ประมาณ 2 กิโลเมตร
5. ระยะทางจาก ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัส ถึงหมู่ที่ 5 บ้านบือนังกือเปาะ
ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร
6. ระยะทางจาก ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัส ถึงหมู่ที่ 6 บ้านบาโงอาแซ
ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร
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7. ระยะทางจาก ที่ทาการองค์การบริห ารส่ ว นตาบลตันหยงมัส ถึงหมู่ที่ 8 บ้านปูล าไซร์
ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร
8. ระยะทางจาก ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัส ถึงหมู่ที่ 9 บ้านแกแมเก้า
ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร
9. ระยะทางจาก ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัส ถึงหมู่ที่ 10 บ้านโต๊ะเปาะฆะ
ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร
10. ระยะทางจาก ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัส ถึงหมู่ที่ 11 บ้านบูเก๊ะบูแย
ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร
11. ระยะทางจาก ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัส ถึงหมู่ที่ 12 บ้านบูโล๊ะกาเด็ง
ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร
12. ระยะทางจาก ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัส ถึงหมู่ที่ 13 บ้านบ่อทอง
ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร
ภูมิประเทศ
พื้น ที่ส ่ว นใหญ่ข ององค์ก ารบริห ารส่ว นตาบลตัน หยงมัส เป็น พื ้น ที ่ร าบสูง โดยพื ้น ที ่ภ ูเ ขา
เป็นเทือกเขาซีโปอยู่ทางตะวันตกของตาบล ทิศเหนือเป็นพรุบางส่วน ตอนกลางเป็นที่ราบ
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จานวนหมู่บ้าน
ชุมชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัส ประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน ดังนี้
1. หมู่ที่ 1 บ้านตันหยงมัส ประกอบด้วย 5 บ้าน ได้แก่
1.1 บ้านตันหยงมัส
1.2 บ้านฮูลูปาเร๊ะ
1.3 บ้านจือนือรงปือเราะ
1.4 บ้านกายูมาตี
1.5 บ้านกาปงบารู
2. หมู่ที่ 2 บ้านร่อน ประกอบด้วย 1 บ้าน ได้แก่
2.1 บ้านร่อน
3. หมู่ที่ 3 บ้านไทย ประกอบด้วย 4 บ้าน ได้แก่
3.1 บ้านไทย
3.2 บ้านบือแนตา
3.3 บ้านปลักเข้
3.4 บ้านไร่เขา
4. หมู่ที่ 4 บ้านแกแม ประกอบด้วย 1 บ้าน ได้แก่
4.1 บ้านแกแม
5. หมู่ที่ 5 บ้านบือนังกือเปาะ ประกอบด้วย 1 บ้าน ได้แก่
5.1 บ้านบือนังกือเปาะ
6. หมู่ที่ 6 บ้านบาโงอาแซ ประกอบด้วย 2 บ้าน ได้แก่
6.1 บ้านบาโงอาแซ
6.2 บ้านกอแนะ
7. หมู่ที่ 8 บ้านปูลาไซร์ ประกอบด้วย 1 บ้าน ได้แก่
7.1 บ้านปูลาไซร์
8. หมู่ที่ 9 บ้านแกแมเก้า ประกอบด้วย 1 บ้าน ได้แก่
8.1 บ้านแกแมเก้า
9. หมู่ที่ 10 บ้านโต๊ะเปาะฆะ ประกอบด้วย 2 บ้าน ได้แก่
9.1 บ้านโต๊ะเปาะฆะ
9.2 บ้านคอลอปีแน
10. หมู่ที่ 11 บ้านบูเก๊ะบูแย ประกอบด้วย 1 บ้าน ได้แก่
10.1 บ้านบูเก๊ะบูแย
11. หมู่ที่ 12 บ้านบูโล๊ะกาเด็ง ประกอบด้วย 1 บ้าน ได้แก่
11.1 บ้านบูโล๊ะกาเด็ง
12. หมู่ที่ 13 บ้านบ่อทอง ประกอบด้วย 2 บ้าน ได้แก่
12.1 บ้านบ่อทอง
12.2 บ้านบาลูกา
หมายเหตุ - จานวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มจานวนหมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 7
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2.2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.2.1 การคมนาคม / ขนส่ง
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัส การคมนาคมมีได้ 2 ทาง โดยทางรถไฟซึ่งมีสถานี
ตันหยงมัส เป็นสถานีหลักของจังหวัดนราธิวาส มีผู้ใช้บริการมาก ทั้งเพื่อการเดินทางและการขนส่ง และ
ทางรถยนต์เพื่อติดต่อระหว่างจังหวัดนราธิวาส สุไหงโก–ลก , จะแนะ , ยี่งอ , รือเสาะ และตากใบ
2.2.2 การไฟฟ้า
ในเขตชุมชนองค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัส ได้รับบริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อาเภอระแงะ ซึ่งรับกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้ าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมีสถานีไฟฟ้าย่อยอยู่ริมถนน
สายตันหยงมัส – นราธิวาส และอยู่ ห่างจากที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัส ประมาณ 1
กิโลเมตร การให้บ ริก ารสาธารณะด้า นไฟฟ้า ได้ข ยายเขตการไฟฟ้า สาธารณะออกสู่ห มู่บ้า นในเขตพื้น ที่
องค์การบริหารส่วนตาบลแล้ว จานวน 12 หมู่บ้าน ทาให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็ว แต่ยังมี
ครัวเรือนบางส่วนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้อีกประมาณ 10 ครัวเรือน
2.2.3 การประปา
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัส ประชาชนที่ได้รับบริการน้าประปาจากการประปา
ส่วนภูมิภาค มีจานวน 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 2, 3 ,5, 8
ส่วนหมู่ที่ 4 , 6 , 9 , 10 , 11 และหมู่ที่ 12 ยังคงใช้น้าบ่อ เนื่องจากการให้บริการ
น้าประปายังไม่ทั่วถึงแต่คาดว่าในอนาคตจะมีน้าประปาใช้ทุกหมู่บ้าน
2.2.4 การสื่อสารและโทรคมนาคม
- ตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัส มีตู้โทรศัพท์ภายในหมู่บ้านบริการแก่ประชาชน
เพื่อความสะดวกสบายรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร จานวน 18 ตู้ ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
- ระบบเสียงตามสาย / หอกระจายข่าว จานวน 10 แห่ง คือ หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 ,
8 , 9 , 10 และ 11
- อินเตอร์เน็ตตาบล 1 แห่ง
2.2.5 การจราจร
องค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัส ได้วางเส้นทางการจราจรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
ตันหยงมัสไว้เพียงพอกับการรับความเจริญเติบโตไว้ระยะยาวในอนาคต แต่มีถนนบางสายที่ต้องปรับปรุง
เพื่อให้การสัญจรไปมาของประชาชนได้ รับความสะดวกเพิ่มขึ้น เนื่องจากเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบล
บางส่วนประสบกับปัญหาน้าท่วมทุกปี จึงทาให้ถนนบางสายได้รับความชารุดและเสียหาย
2.2.6 การใช้ที่ดิน
การใช้ ป ระโยชน์ จ ากที่ ดิ น ในเขตองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลตั น หยงมั ส ส่ ว นมากใช้ ใ นการ
ประกอบการเกษตรกรรมเป็นหลัก
2.2.7 การกีฬาและนันทนาการ
- สนามกีฬา / ลานกีฬาเอนกประสงค์ จานวน 12 แห่ง
- อาคารเอนกประสงค์ จานวน 6 แห่ง คือ หมู่ที่ 3 , 6 , 8 , 9 , 10 , 11
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2.3 ด้านเศรษฐกิจ
2.3.1 โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
ลั กษณะของเศรษฐกิจ ของประชาชนในเขตองค์ก ารบริห ารส่ ว นตาบลตันหยงมั ส ขึ้นอยู่กั บ
การเกษตรและการค้าขาย โดยประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรกรรมร้อยละ 80 ค้าขาย
ร้อยละ 10 รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 5 และอาชีพอื่น ร้อยละ 5 รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชาการ 20,000
บาท / คน / ปี โดยสินค้าเกษตรที่ขึ้นชื่อของพื้นที่ ได้แก่ ลองกองตันหยงมัส ซึ่งมีรสชาติดีมีชื่อเสียงเป็นที่
รู้ จั ก ทั่ ว ประเทศ สั ง คมโดยรวมมี ความเป็ นอยู่ ที่ ดี มีก ารแบ่ งเป็ นเขตชุ ม ชนย่ อ ยผสมผสานระหว่ า ง
วัฒนธรรม
2.3.2 การเกษตรกรรม
พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัส ประกอบการเกษตรกรรมมีจานวนประมาณ
16,648 ไร่ โดยปลูกยางพารา ผลไม้ (ลองกอง , เงาะ , มังคุด , ทุเรียน ฯลฯ) เป็นพืชเศรษฐกิจ
นอกจากนี้ยังมีการประกอบอาชีพทานาอีกด้วย ซึ่งแยกตามรายละเอียดดังนี้
- ทาสวนยางพารา จานวนพื้นที่ 10,354 ไร่
- สวนผลไม้
จานวนพื้นที่ 4,087 ไร่
- ทานา
จานวนพื้นที่ 2,058 ไร่
- พืชไร่
จานวนพื้นที่
149 ไร่
2.3.3 การอุตสาหกรรม
การประกอบอุตสาหกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัส ส่วนใหญ่เป็นการประกอบ
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก หรืออุตสาหกรรมครัวเรือน แยกรายละเอียดได้ดังนี้
- โรงสีข้าว
จานวน
3 แห่ง
- โรงงานอบไม้ยาง
จานวน
1 แห่ง
- โรงเผาถ่าน
จานวน
2 แห่ง
- โรงเลื่อย
จานวน 1 แห่ง
- โรงทาวงกบประตูหน้าต่าง จานวน 1 แห่ง
2.3.4 การพาณิชย์และธุรกิจบริการ
ประเภทธุรกิจที่ให้บริการในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมั ส มีวิสาหกิจชุมชน จานวน 1
กลุ่ม คือ กลุ่มส้มแขก และส่วนใหญ่เป็นธุรกิจในเขตพื้นที่จะเป็นธุรกิจ ขนาดเล็ก เช่น ร้านขายของชา ร้านตัด
ผม/แต่งผม ฯลฯ
2.3.5 การปศุสัตว์
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัส แม้สภาพภูมิประเทศมีความอุดสมบูรณ์มีพืชพันธุ์
ธัญญาหารที่เป็นอาหารของสัตว์อยู่ทั่วไป แต่การเลี้ยงสัตว์ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัส
ก็ยังมีการขยายตัวน้อย ส่วนใหญ่จะนิยมเลี้ยงไว้บริโภคในครัวเรือน เช่น ปลา, ไก่ , เป็ด เป็นต้น ส่วนการเลี้ยง
โคเนื้อ , แพะ , แกะ ประชาชนนิยมเลี้ยงจานวนไม่มาก โดยจะเลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาติ
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2.4 ด้านสังคม
2.4.1 ประชากร
ประชากรทั้งสิ้น 12,042 คน แยกเป็น
- จานวนประชากรชาย
5,932 คน
- จานวนประชากรหญิง
6,100 คน
- จานวนครัวเรือน
2,574 ครัวเรือน
ตารางแสดงจานวนประชากรแยกตามเพศขององค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัส
หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13

บ้านตันหยงมัส
บ้านร่อน
บ้านไทย
บ้านแกแม
บ้านบือนังกือเปาะ
บ้านบาโงอาแซ
บ้านปูลาไซร์
บ้านแกแมเก้า
บ้านโต๊ะเปาะฆะ
บ้านบูเก๊ะบูแย
บ้านบูโล๊ะกาเด็ง
บ้านบ่อทอง
รวม

จานวน
ครัวเรือน
293
253
326
220
147
314
126
278
306
100
64
147
2,574

จานวนประชากร (คน)
ชาย
หญิง
รวม
663
699
1,362
344
361
705
508
523
1,031
466
488
954
367
352
729
871
891
1,762
310
345
655
673
728
1,401
816
782
1,598
329
334
663
187
175
362
398
422
820
5,932
6,100
12,042

ผู้นาหมู่บ้าน
นายกอดาฟีร์ หะยีหมัด
นายปราโมทย์ บุญลาภ
นายวิชาญ เงินมาก
นางนิสาปีน๊ะ นิเย๊ะ
นายอิสมาแอ ตอรี
นายนิอาร์ โซ๊ะโซ
นายสะมาแอ บือโต
นายมุกตา ปาโอ๊ะ
นายอับดุลเลาะ จูกูยี
นายอิบรอฮิม บินอาแด
นายอาหะมะ มะเซ็ง
นายสุชาติ หะยีมะสาแม

หมายเหตุ ข้อมูลประชากร ณ. 31 พฤษภาคม 2558 สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
2.4.2 การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี
การศึกษา
องค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัส มีสถานศึกษาที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ ซึ่งตั้งอยู่ในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบล ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ศูนย์อบรมเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ จานวน 2 แห่ง คือ
ชื่อสถานศึกษา

ที่ตั้ง

ศูนย์เด็กเล็กประจาวัดชลธาราวาส
ศูนย์เด็กเล็กประจามัสยิดเราะห์
มาเนียะห์
รวม

ม. 2 บ้านร่อน
องค์การบริหารส่วน
ตาบลตันหยงมัส

จานวน
บุคลากรครู
2
3

จานวน
นักเรียน
28
76

5

126

จานวนครู /
นักเรียน
1/14
1/26
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2. โรงเรียนประถมศึกษา จานวน 5 แห่ง คือ
ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนวัดร่อน
โรงเรียนบ้านแกแม
โรงเรียนบ้านบือนังกือเปาะ
โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
รวม

ที่ตั้ง
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่

2
9
5
6
13

จานวน
บุคลากรครู
8
17
20
19
15
79

จานวน
นักเรียน
76
131
127
217
253
804

จานวนครู /
นักเรียน
1/10
1/8
1/7
1/12
1/17

3. ศูนย์เยาวชน จานวน 8 แห่ง
4. โรงเรียนสอนศาสนา จานวน 12 แห่ง คือ
ที่ตั้ง (หมู่ที่)
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 2

ชื่อสถานศึกษา
ศูนย์ศึกษาอิสลามประจามัสยิดฮูลาปาเร๊ะ
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และสานักปฏิบัติธรรม
แห่งที่ 3
หมู่ที่ 4
ศูนย์ศึกษาอิสลามประจามัสยิดนูรุลมุตตากีน
หมู่ที่ 5
ศูนย์ศึกษาอิสลามประจามัสยิดเราะห์มานียะห์
หมู่ที่ 6
ศูนย์ศึกษาอิสลามประจามัสยิดนูรุลฮูดา
ศูนย์ศึกษาอิสลามประจามัสยิดบาโงอาแซ
หมู่ที่ 8
ศูนย์ศึกษาอิสลามประจามัสยิดนุรุลอิซาน
หมู่ที่ 9
ศูนย์ศึกษาอิสลามประจามัสยิดดารุลอิสละห์
ศูนย์ศึกษาอิสลามประจามัสยิดดารุลอิฮซาน
หมู่ที่ 10
ศูนย์ศึกษาอิสลามประจามัสยิดบือแนกือเปาะ
หมู่ที่ 11
ศูนย์ศึกษาอิสลามประจามัสยิดบูเกะบูแย
หมู่ที่ 12
ศูนย์ศึกษาอิสลามประจามัสยิดดารุลมะมูร์
5. ที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน จานวน 7 แห่ง คือ หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 และ 8
ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัส ส่วนมากนับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ
80 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 20
สถาบัน และองค์กรทางศาสนา
- จานวนวัด / สานักสงฆ์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัส มีจานวน 2 แห่ง ดังนี้
หมู่ที่
หมู่ที่ 2 บ้านร่อน
หมู่ที่ 3 บ้านไทย

วัด
วัดชลธาราวาส
วัดชัยรัตนาราม
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- จานวนมัสยิดในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัส มีจานวน 12 แห่ง ดังนี้
หมู่ที่
หมู่ที่ 1 บ้านตันหยงมัส
หมู่ที่ 4 บ้านแกแม
หมู่ที่ 5 บ้านบือนังกือเปาะ
หมู่ที่ 6 บ้านบาโงอาแซ
หมู่ที่ 8 บ้านปูลาไซร์
หมู่ที่ 9 บ้านแกแมเก้า
หมู่ที่ 10 บ้านโต๊ะเปาะฆะ
หมู่ที่ 11 บ้านบูเก๊ะบูแย
หมู่ที่ 12 บ้านบูโล๊ะกาเด็ง

มัสยิด
มัสยิดฮูลูปาเร๊ะ
มัสยิดวะฮดาตุลอิสลามียะห์
มัสยิดแกแมฮูลู
มัสยิดเราะห์มานียะห์
มัสยิดนูรุลฮูดา
มัสยิดบาโงอาแซ
มัสยิดนูรุลอิลซาน
มัสยิดดารุลอิสละห์
มัสยิดดารุลอิลซาน
มัสยิดบือแนกือเปาะ
มัสยิดบูเก๊ะบูแย
มัสยิดดารุลมะมูร์

ประเพณีของชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธมีลักษณะคล้ายกับชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธทั่วไป
ในจังหวัดอื่นทางภาคใต้ เช่น การแต่งงาน การขึ้นบ้านใหม่ วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ การบวชนาค
วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา งานบุญเดือนสิบ (วันสาร์ทไทย) พิธีงานศพ งานลอยกระทง เป็นต้น
สาหรับชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม ส่วนใหญ่แต่งกายตามหลักศาสนาอิส ลาม มีวัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียมที่สาคัญ ได้แก่
- ประเพณีแต่งงาน
- พิธีถือศีลอด (ถือบวช)
- พิธีเข้าสุหนัต
- ประเพณีวันฮารีรายออิดีลฟิตรีย์
- ประเพณีวันรารีรายอฮัจยี
- ขนบธรรมเนียมการเคารพ
- พิธีงานศพ
- ฯลฯ
2.5 ด้านสาธารณสุข
การบริการด้านสาธารณสุขในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัส มีสถานบริการ ดังนี้
- โรงพยาบาลของรัฐ ขนาด - เตียง
แห่ง
- สถานีอนามัยประจาตาบล / หมู่บ้าน
แห่ง
- ศูนย์สุภาพชุมชนบ้านแกแม(เครือข่ายโรงพยาบาลระแงะ) 1 แห่ง
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนจานวน 11 แห่ง คือ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 8 , 9 , 10 ,
11 , 12 และ 13

11
2.6 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัส มีหน่วยงานที่คอยควบคุมดูแลความสงบเรียบร้อย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนี้
- สถานีตารวจ
จานวน - แห่ง
- สถานีดับเพลิง
จานวน - แห่ง
- ศูนย์ อพปร.
จานวน 1 แห่ง คือ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัส
- ชุด ชรบ. (ชุดรักษาคุ้มครองความปลอดภัยในหมู่บ้าน) จานวน 13 แห่ง
- กนช.
จานวน 1 แห่ง คือ หมู่ที่ 3
2.7 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี
- เกิดไฟไหม้บ้านจานวน 2 หลัง
รถยนต์ดับเพลิง
- รถ อพปร. จานวน 1 คัน
- รถบรรทุกน้า จานวน 1 คัน
2.8 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.8.1 ทรัพยากรน้า
1. แหล่งน้าธรรมชาติ
- คลอง จานวน 2 สาย คือ หมู่ที่ 1 คลองตันหยงมัส และหมู่ที่ 10 คลองคอลอ
ปีแน
- ลาน้า จานวน 1 สาย คือ หมู่ที่ 1 ลาน้าพระยาระแงะ
- บึง จานวน 1 แห่ง คือ หมู่ที่ 3 บึงจระเข้
- พรุ จานวน 1 แห่ง คือ หมู่ที่ 4 พรุแกแม
2. แหล่งน้าที่สร้างขึ้นมา
- ฝาย
จานวน - แห่ง
- บ่อน้าตื้น
จานวน 2,039 แห่ง
- ถังเก็บน้าฝน จานวน
29 แห่ง
- ทานบ
จานวน
1 แห่ง คือ หมู่ที่ 6 บ้านบาโงอาแซ
- บ่อบาดาล จานวน
19 แห่ง
2.8.2 ทรัพยากรป่าไม้
- มีพื้นที่ป่า
ตร.กม.
- มีสัตว์ป่า
ตร.กม.
2.8.3 ทรัพยากรธรณี (ไม่ม)ี
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2.8.4 สภาพสิ่งแวดล้อม
- อากาศ อากาศอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัส ส่วน
ใหญ่ ป ระชาชนประกอบอาชี พ เกษตรกรรมท าให้ มี ต้ นไม้ ใ ห้ ค วามชุ่ ม ชื่ นตลอดเวลา รวมทั้ ง ไม่ มี โ รงงาน
อุตสาหกรรม ที่ทาให้เกิดมลพิษในอากาศด้วย
- ขยะ
ปริมาณขยะ ประมาณ 1 ตัน / วัน
รถยนต์ที่ใช้เก็บขยะจานวน 1 คัน
จานวนที่ดินสาหรับกาจัดขยะ - ไร่ ปัจจุบัน อบต.ตันหยงมัสใช้สถานที่ทิ้งขยะของเทศบาล
ตาบลตันหยงมัส
- น้าเสีย ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัส ไม่มีปัญหาเรื่องน้าเสีย
2.9 ด้านการเมืองการบริหาร
2.9.1 โครงสร้าง และอานาจหน้าที่ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัส
โครงสร้างการบริหาร (องค์กร) ประกอบด้วย
1. สภาองค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัส มีอานาจหน้าที่ด้านนิติบัญญัติตามที่ระเบียบ
กฎหมายกาหนดและควบคุมตรวจสอบการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตาบล
ตาแหน่ง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล

อัตรา
1
1
1
22

2. คณะผู้บริหาร มีอานาจหน้าที่ทางด้านการบริหาร กาหนดนโยบายในการบริหารงานใน
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลตามที่ได้รับอนุมัติหรือเห็นชอบจากสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล และตามระเบียบกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตาแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล

อัตรา
1
2
1
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การแบ่งส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตาบล แบ่งออกเป็น 5 หน่วยงาน ดังนี้
1. สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
จานวนบุคลากร
ตาแหน่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
หัวหน้าสานักปลัด
บุคลากร
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นิติกร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
พนักงานขับรถ
คนงานทั่วไป

อัตรา
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1

2. กองคลัง
จานวนบุคลากร
ตาแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่พัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

อัตรา
1
1
1
1
1
1
1

3. กองช่าง
จานวนบุคลากร
ตาแหน่ง
ผู้อานวยการกองช่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยช่างโยธา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

อัตรา
1
1
1
1
1
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4. ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
จานวนบุคลากร
ตาแหน่ง
หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก

อัตรา
1
1
1
1
3

5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
จานวนบุคลากร
ตาแหน่ง
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
พนักงานขับรถเก็บขยะ
พนักงานเก็บขยะ
6. ส่วนสวัสดิการสังคม
จานวนบุคลากร
ตาแหน่ง
หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ระดับการศึกษาของบุคลากร
- ประถมศึกษา
- มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา
- อนุปริญญาตรี
- ปริญญาตรี
- สูงกว่าปริญญาตรี

อัตรา
1
1
1
1
3
อัตรา
1
1
4
5
10
12
4

คน
คน
คน
คน
คน
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2.10 ด้านการคลัง
งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2557
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557
รายการ
รายรับตามประมาณการ
รายรับ
ภาษีอากร
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
รายได้จากทรัพย์สิน
รายได้จากเบ็ดเตล็ด
รายได้จากทุน
ภาษีจัดสรร
เงินอุดหนุน
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รวมรายรับทั้งสิ้น
รายการ

ประมาณการ

รายรับจริง

116,400.00
80,600.00
650,000.00
25,000.00
1,000
20,987,800.00
18,844,000.00

92,832.83
132,930.00
575,819.06
17,786.40
19,518,520.15
19,804,984.00

40,704,800.00

40,142,870.80
24,819,795.20
64,962,666.00

- 23,567.17
+52,330.00
-74,180.94
-7,213.60
-1,000
-1,469,279.49
+960,982.00

รายรับจริง

สูง/ต่ากว่า(+/-)
ประมาณการ

3,307,834.00
2,916,720.00
4,355,365.00
2,478,520.00
2,061,467.00
8,216,004.07
3,578,000.00
442,500.00
5,527,300.00
1,262,589.93
578,100.00
5,980,400.00

2,994,618.00
2,794,424.40
3,744,714.42
2,221,551.00
2,050,392.00
5,752,536.58
3,428,832.05
356,233.96
5,495,300.00
1,262,589.00
394,788.03
5,919,700.00

-313,216.00
-1,560,940.60
-610,650.58
-256969.00
-11,075.00
-2,463,467.49
-149,167.95
-86,266.04
-32,000.00
-0.93
-183,311.97
-60,700.00

รวมจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทัง้ สิ้น
40,704,800.00
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

36,415,679.44
24,819,795.20
61,325,474.64

รายจ่ายตามประมาณการ
งบกลาง
เงินเดือนฝ่ายการเมือง
เงินเดือนฝ่ายประจา
ค่าจ้างชั่วคราว
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
เงินอุดหนุน
รายจ่ายอื่น
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประมาณการ

สูง/ต่ากว่า(+/-)
ประมาณการ
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องค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัส มีอานาจหน้าที่โดยสรุป ดังนี้
- การตราข้อบัญญัติ
- การจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
- สนับสนุนให้ความร่วมมือกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ
- รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
- ให้มีและบารุงรักษาทางน้า ทางบก ทางระบายน้า การไฟฟ้าและแสงสว่าง
- รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และสาธารณะ รวมทั้งกาจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล
- การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
- ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
- ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ
- ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
- ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
- จัดให้มีและควบคุมตลาดและที่จอดรถ และการควบคุมอาคาร
- บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
- คุ้มครองดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
- จัดการศึกษาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- หน้าที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล หรือตามหนังสือ
สั่งการ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหาร
- การจัดทาแผนพัฒนาตาบล
โดยประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาตาบล โดยผ่านทางเวทีประชาคมหมู่บ้าน
และเวทีประชาคมตาบล
- สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ( จากการสารวจการใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภา
อบต. เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556 กรณีครบวาระ )
จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 7,634 คน แยกเป็น
- ชาย 3,648 คน
- หญิง 3,983 คน
จานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
จานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 6,045 คน คิดเป็นร้อยละ 79.22
จานวนบัตรเสีย
117 บัตร คิดเป็นร้อยละ 1.94
จานวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 53 บัตร คิดเป็นร้อยละ 0.88
- มวลชนจัดตั้ง
- ลูกเสือชาวบ้าน
1 กลุ่ม
- กองหนุนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ 1 กลุ่ม (หมู่ที่ 3)
- กลุ่มสหกรณ์ร้านค้า
2 กลุ่ม
- กลุ่มออมทรัพย์
2 กลุ่ม
- กลุ่มอาชีพต่าง ๆ
26 กลุ่ม
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ส่วนที่ 3
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
3.1 การสรุปสถานการณ์พัฒนา SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค)
1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ผลการพัฒ นาขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในปีที่ผ่ านมาได้มีการพัฒ นาและช่ว ยแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนและบรรเทาความต้องการของประชาชนในด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคด้านแหล่งน้าได้
ระดับหนึ่ง เนื่องจากมีข้อจากัดด้านงบประมาณประกอบกับต้องรับผิดชอบพื้นที่ ครอบคลุมทั้งองค์การบริหาร
ส่วนตาบล จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้หมดไปเพราะต้องใช้งบประมาณมาก แต่ความต้องการของ
ประชาชนด้านนี้จึงมีอีกจานวนมาก เช่น การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนและอื่นๆภายในชุมชนหมู่บ้าน
การขยายเขตไฟฟ้า ระบบประปา แหล่งน้าเพื่อการเกษตรทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้อย่างทั่วถึงพื้นที่ตาม
แผนพัฒนาที่กาหนดไว้ จึงนาสภาพปัญหาและความต้องการที่เคยเสนอมา และดาเนินการจัดทาประชาคม
เสนอปัญหาและความต้องการ บรรจุเข้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อนาไปจัดทา
แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลแก้ไขในปีต่อไป
2) ด้านเศรษฐกิจ
รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจมาโดยตลอด แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาทางด้านนี้ให้ หมดไป
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่าต่อเนื่องมาหลายปี พืชผลทางการเกษตรตกต่า ขาดเงินทุนหมุนเวียนใน
ภาคอุตสาหกรรมต้องลดการผลิตลดคนงาน ทาให้คนว่างงานเพิ่มมากขึ้น ไม่มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัว องค์การ
บริหารส่วนตาบลได้มีการส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ ให้ราษฎรมีรายได้เสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้ กับครอบครัวสนับสนุน
ให้ประชาชนดาเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับราษฎร์ได้พัฒนาฝีมือและ
มีการรวมกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยอาศัยภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อจัดทาธุรกิจขนาดย่อม จัดหาตลาดกลางร้านค้า
ชุมชน ศูนย์จาหน่าย ให้เกษตรกร กลุ่มอาชีพ นาสินค้ามาจาหน่ายและพัฒนาด้านเศรษฐกิจในทุกรูปแบบเพื่อ
สร้างชุมชนให้เข้มแข็งต่อไปในอนาคต
3) ด้านสาธารณสุข
ปัญหาสุขภาพของประชาชนเป็นปัญหาที่สาคัญที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนหรือการพัฒนาประเทศซึ่ง
รัฐบาลก็ได้ให้ความสาคัญในการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนของชาติให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี หากไม่มีการ
ดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนอย่างทั่วถึงแล้วจะส่งผลทาให้เกิดปัญหาในภาพรวมของการพัฒนาในทุกด้าน
ดังนั้นจึงต้องมีการเอาใจใส่ดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัย
ไข้เจ็บ
4) ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ปัจจุบันปัญหาด้านการศึกษาเป็นปัญหาที่สาคัญที่จะต้องเร่งเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่ประชากรเพื่อ
เป็ นการพัฒ นาศักยภาพของประชากรให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนาตนเองให้เข้ากับยุค และสั งคมที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากไม่มีการส่งเสริมการเรียนรู้จะทาให้ประชากรตกเป็นผู้ด้ อยโอกาสทางสังคมมี
ทางเลื อ กในการด าเนิ น ชี วิ ต น้ อ ยลงจึ ง จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ใ นทุ ก ระดั บ ตลอดจนรั ก ษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนให้คงอยู่ตลอดไป
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5) ด้านสังคม
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่ผ่านมาและการแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน ทาให้คุณภาพชีวิต
ของประชาชนไม่ดีเท่าที่ควรขาดการป้องกัน รักษา และการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ขาดโอกาสทาง
การศึกษา รวมทั้งสวัสดิการและกิจกรรมนันทนาการไม่เพียงพอ องค์การบริหารส่วนตาบล จึงได้มีการส่งเสริม
ความรู้และป้องกันการระบาดของยาเสพติดทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ รณรงค์ส่งเสริมหมู่บ้านปลอดยาเสพติด
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในองค์การบริหารส่วนตาบล รวมทั้งส่งเสริมการจัดการศึกษา มี
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อม ๆ กันเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนตาบลได้เล็งเห็นปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยประชาชนยัง
ขาดความรู้ ค วามเข้า ใจในการใช้ท รั พ ยากรธรรมชาติอ ย่า งประหยัด และขาดจิ ตสานึก ในการบารุง รัก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทาให้เกิดมลพิษต่าง ๆ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลได้ดาเนินการขุดลอก
คลองระบายน้า กาจัดวัชพืช ซึ่งก็แก้ปัญหาได้ระดับหนึ่ง ในปัจจุบันจะต้องพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สมดุล
ต่อไป
7) ด้านการเมืองการบริหาร
รัฐบาลได้มีการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามาบริหารจัดการและมีส่วน
ร่วมในการปกครองตนเองในรูป ของกระบวนการประชาคมหมู่บ้าน มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ทันกับ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยจัดส่งบุคลากรไปศึกษาอบรมความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
รวมทั้งจัดหาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็วและทันสมัย มีการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบตามหลักธรรมาภิบาลด้วยความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ และมีการส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นโดยใช้เทคนิคระบบสารสนเทศเพื่อความรวดเร็ว ทั่วถึง
และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
การวิเคราะห์ศักยภาพ
โดยใช้เทคนิค SWOT analysis เพื่อพิจารณาศักยภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล
ตันหยงมัสในภาพรวม ดังนี้
จุดแข็ง (S : Strength)
1. มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย (ยางพารา , ผลไม้ เช่น ลองกอง เงาะ มังคุด)
2. มีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย
3. มีสินค้าที่ผลิตในท้องถิ่นที่หลากหลาย เช่น ผลิตภัณฑ์ส้มแขก ขนมปังใส่ไส้ หมวกกะปิเย๊าะ
เรื่องแต่งกายมุสลิม เป็นต้น
4. ผู้บริหารท้องถิ่นมีวิสัยทัศน์ ดาเนินโยบายตามระเบียบกฎหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและมีอิสระในการพัฒนาท้องถิ่น
5. มีกองกาลังรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
6. เยาวชนมีความรักในการเล่นกีฬา โดยเฉพาะกีฬาฟุตบอล
7. ประชาชนมีการรวมกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง
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8. มีที่ตั้งไม่ห่างไกลสถานที่ราชการในอาเภอและจังหวัด
9. บุคลากรได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่อง
10. มีการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนเป็นประจา
ทุกปี
11. ประชาชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการเสนอโครงการ/กิจกรรมในการ
พัฒนาท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น
จุดอ่อน (W : Weakness)
1. บุคลากรและงบประมาณในการพัฒนามีไม่เพียงพอ
2. ขาดความรู้ในด้านการจัดการการผลิตและแปรรูป
3. ขาดระบบฐานข้อมูลในการพัฒนาท้องถิ่น
4. ขาดการบูรณาการและการบริหารอย่างเป็นระบบ
5. ยังไม่มีระบบสารสนเทศที่ประชาชนเข้าได้อย่างทั่วถึง
6. ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนบางส่วนยังไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
7. สถาบันครอบครัวอ่อนแอ
8. ประชาชนบางกลุ่มยังไม่ให้ความสาคัญในการประสานงานและระดมความคิดเห็นกันในแต่ละชุมชนเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
9. บุคลากรยังขาดทักษะ และความชานาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
10. ปัญหาเรื่องยาเสพติด
โอกาส (O : Opportunity)
1. นโยบายรัฐบาลที่มีการรวมวิทยาลัยต่าง ๆ แล้วยกระดั บเป็นมหาวิทยาลัยจะทาให้การพัฒนาการศึกษา
พัฒนาคน และแรงงานมีคุณภาพดีขึ้น
2. กระทรวงพัฒนาสังคมได้มาตั้งเครือข่ายพัฒนาสังคมในพื้นที่ จะทาให้การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนดีขึ้น
3. มีโครงการพระราชดาริเข้ามาดาเนินการในพื้นที่จะทาให้การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการแก้ไขปัญหา
ความจน ทาได้เร็วขึ้น
ข้อจากัด (T : Threat)
1. การก่อความไม่สงบในพื้นที่
2. ขาดงบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เช่น ถนนลาดยาง สร้าง
สะพานคอนกรีต
3. ขาดการสนั บสนุ นงบประมาณในด้านการกีฬาและนันทนาการอย่างจริงจั งจากภาครัฐ โดยเฉพาะ
โครงการขนาดใหญ่ เช่น สนามกีฬาประจาตาบล สวนสาธารณะประจาตาบล เป็นต้น
4. ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐในการส่งเสริมการแปรูปผลผลิตทางการเกษตร
5. ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐในการหาตลาดรองรับสินค้าทางการเกษตรอย่างจริงจังและเป็นระบบ
ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐในด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะความรู้ทางวิชาการ
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ผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัส สามารถสรุปผลการพัฒนาในแต่ละแผนการ
ดาเนินงาน ได้ดังนี้
1. การดาเนินงานด้านเศรษฐกิจ
(1) จัดตั้งกองทุนหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน เพื่อให้ราษฎรกู้เงินทุน (ไม่มีดอกเบี้ย) นาไปใช้ในการ
ลงทุนดาเนินการกิจกรรมประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจชุมชน
(2) โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการประกอบอาชีพแก่ประชาชนในตาบล
2. การดาเนินงานด้านสังคม
(1) โครงการ อบต. สัญจร และ อบต ร่วมกับอาเภอออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
(2) โครงการสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
(3) สนับสนุนกิจกรรมตามโครงการให้ความช่วยเหลือเด็กกาพร้าภายในตาบลตันหยงมัส โดยสนับสนุน
มอบชุดของขวัญสาหรับใช้ในการครองชีพ
(4) สนับสนุนกิจกรรมตามโครงการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ โดยสนับสนุนมอบชุดยังชีพ ผ้าห่ม สาหรับ
ใช้ในการครองชีพ
(5) โครงการลดอุบัติเหตุบนถนนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
3. การดาเนินงานด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ก. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา โดย
(1) สนับสนุนวัสดุทางการศึกษาแก่ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดชลธาราวาส ม. 2 และศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ในอบต.ตันหยงมัส
(2) ให้การสนับสนุนและส่งเสริมตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติให้กับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
และโรงเรียนทุกแห่งในเขต อบต. ตันหยงมัส
(3) โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการเด็กนักเรียน
(4) โครงการฝึกอบรมวิชาการภาคฤดูร้อน
(5) สนับสนุนให้มีการจ้างงานนักเรียน นักศึกษา ระหว่างปิดภาคเรียน
(6) อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ และโรงเรียนทุกแห่งในเขต อบต. ตันหยง
มัส
ข. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศาสนาและวัฒนธรรม โดย
(1) อุดหนุนกิจกรรมทางศาสนาให้แก่มัสยิดและวัดทุกแห่งในเขต อบต. ตันหยงมัส ตามโครงการ
ปรับปรุงและสนับสนุนมัสยิด / ศูนย์จริยธรรมประจามัสยิดและวัด , โครงการจัดทาเต้นท์และ ที่อาบน้าศพแก่
มัสยิด / ศูนย์จริยธรรมประจามัสยิดและวัด จานวน 13 แห่ง
(2) อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และสานักปฏิบัติแห่งที่
3และศูนย์ศึกษาอิสลามประจามัสยิด จานวน 12 แห่ง
(2) อุดหนุนกิจกรรมทางศาสนาในพิธีละศีลอด (เปิดปอซอ) จานวน 12 หมู่บ้าน ในเขต อบต. ตาม
โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจาปี 2557
(3) จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีตามโครงการรดน้าดาหัวผู้สูงอายุ ประจาปี 2557
(4) จัดกิจกรรมโครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ
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(5) อุดหนุนกิจกรรมสืบทอดการรามโนราห์ของหมู่ที่ 2 ตาบลตันหยงมัส
(6) จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง
(7) อุดหนุนงบประมาณให้แก่ที่ทาการปกครองจังหวัดนราธิวาส เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันเรือกอและ
และเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่ง ประจาปี 2557
(8) อุ ดหนุ น งบประมาณให้ แ ก่ที่ ทาการปกครองอาเภอระแงะ เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าใช้ จ่า ยในกิ จกรรม
โครงการงานของดีเมืองนราฯ เป็นประจาทุกปี
(9) อุดหนุนงบประมาณให้แก่ที่ทาการปกครองอาเภอระแงะ ตามโครงการเตรียมการเพื่อการรับเสด็จ ฯ
(10) อุดหนุนงบประมาณให้กับสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส สาหรับโครงการ
ตกแต่งเรือบุปผาชาติฯ
ค. ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ โดย
(1) สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาตามโครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขต อบต. ตันหยงมัส
(2) จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด (โรงเรียนตาดีกา)
(3) โครงการแข่งขันฟุตบอลประเพณีเยาวชนต้านยาเสพติด ร่วมกับประชาชนภายในตาบลตันหยงมัส
4. การดาเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ก. พัฒนาเส้นทางคมนาคม โดย
(1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตะวันตก หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 181
เมตร หนา 0.15 เมตร
(2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุเหร่า หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 29 เมตร
หนา 0.15 เมตร
(3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมชนวัดร่อน หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว
141 เมตร หนา 0.15 เมตร
(4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไทย – ปลักเข้ หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 5 เมตร
ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร
(5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้ากูโบร์ หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 234
เมตร หนา 0.15 เมตร
(6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้ามัสยิด หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 97
เมตร หนา 0.15 เมตร
(7) โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนภายในหมู่บ้านปูลาไชร์ ระยะทาง 5 เมตร กว้าง 5 เมตร
(8) โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 210 ลึก
0.60 เมตร บ่อพักน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.80 เมตร ยาว 0.80 เมตร ลึก 1 เมตร วางทุก ๆระยะ10
เมตร
ข. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ โดย
(1) โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างในเขต อบต.ตันหยงมัส
(2) ซ่อมแซมไฟฟ้าถนนต่าง ๆ ภายในตาบล
5. การดาเนินงานด้านแหล่งน้า
(1) โครงการพัฒนาแหล่งน้าเพื่ออุปโภคบริโภค
6. การดาเนินงานด้านสาธารณสุข
(1) โครงการอุดหนุนกิจกรรมสาธารณสุขมูลฐานประจาหมู่บ้าน ม. 1 – 13
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(2) สนับสนุนกิจกรรมด้านการควบคุม และป้องกันโรคเอดส์ และโรคติดต่อต่าง ๆ
(3) โครงการซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย
7. การดาเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(1) จัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ในวันสาคัญ
(2) จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(3) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้า
(4) โครงการถางป่าสองข้างทางเข้าหมู่บ้าน
8. การดาเนินงานด้านการเมืองการบริหาร
(1) จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการบริหารและปฏิบัติหน้าที่ราชการของ อบต.
(2) เตรียมการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ โดย
การประดับธงชาติและธงสัญลักษณ์ประดับเสาไฟเฉลิมพระเกียรติ
(3) ดาเนินการจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย โดยออกบริการจัดเก็บภาษี
ต่าง ๆ นอกพื้นที่ตามหมูบ่ ้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามเป้าหมายที่วางไว้
(4) จัดกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานของบุคลากรภายในประเทศ
(5) จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดใน
การทางาน
(6) โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่
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ส่วนที่ 4
การนาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
4.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัส
“ ตาบลตันหยงมัสน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นาเด่นการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต และโครงสร้าง
พื้นฐานเสริมสร้างรายได้ จัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมใจพัฒนานาชุมชนเข้มแข็งและสันติ”
4.2 พันธกิจการพัฒนา
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบล ได้กาหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
เพื่อให้การพัฒนาบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ องค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัส จึงกาหนดภารกิจหลักไว้ ดังนี้
ภารกิจหลักที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชน เพื่อยกระดับรายได้และสามารถ
พึ่งตนเอง
ภารกิจหลักที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิ-ปัญญาท้องถิ่น
ภารกิจหลักที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น
ภารกิจหลักที่ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ
ภารกิจหลักที่ 5 บริห ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒ นาที่
ยั่งยืน
ภารกิจหลักที่ 6 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการ ตลอดจนความมั่นคงและ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
4.3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1) ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น สามารถพึ่งตนเองได้
2) มีศูนย์ฝึกอาชีพ
3) ประชาชนได้รับการศึกษาที่ทั่วถึงและได้มาตรฐานตามที่กาหนด
4) ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี ตลอดจนการกินดีอยู่ดี
5) การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็วและได้มาตรฐาน
6) ขยายเขตไฟฟ้าและให้มีแสงสว่างเพียงพอเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
7) ประชาชนรับทราบ เข้าใจ และพร้อมให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ กับ องค์การ
บริหารส่วนตาบล
8) สร้างวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบสาน
9) สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทาลาย สร้างชุมชนให้เขียวขจีและน่าอยู่
10) การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และยุติธรรม
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
จากที่องค์การบริหารส่ วนตาบลตันหยงมัส ได้กาหนดวิ สั ยทัศน์และภารกิจหลักของการ
พัฒนาไว้แล้ว องค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัสกาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาไว้ 7 ยุทธศาสตร์
36 แนวทางการพัฒนา ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้า
1.2 ก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้าอุปโภคบริโภค
1.3 จัดทาผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังตาบล
1.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร
1.5 จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น
2.2 ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
2.3 ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
2.4 ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
2.5 ส่งเสริมด้านการออกกาลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
2.6 ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบ
ประชาธิปไตย
3.2 พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยตลอดถึงการรักษา
ความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
3.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
3.4 ส่งเสริมให้ผู้นาศาสนาเข้ามามีบทบทและศักยภาพในการแก้ปัญหาความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
4.1 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น และเมืองชายแดน
4.2 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น
4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4.4 พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
4.5 ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดาริ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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5.1 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ป ระชาชนในชุ ม ชนมี จิ ต ส านึ ก ในการร่ ว มกั น อนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง
5.4 จัดทาระบบกาจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบาบัดน้าเสีย
5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและปูชนียบุคคล
6.3 เสริมสร้างทานุบารุงศาสนา
6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น
6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี
7.1 พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร
7.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน
7.3 พัฒนาปรับปรุงระบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7.4 ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
7.5 ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน
7.6 พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดาเนินงานขององค์กร
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัส
Stralegy Map

ตำบลตันหยงมัสน่ำอยู่ เชิดชูคณ
ุ ธรรม นำเด่นกำรศึกษำ พัฒนำคุณภำพชีวิต และโครงสร้ำงพื้นฐำน
เสริมสร้ำงรำยได้ จัดกำรสิ่งแวดล้อม พร้อมใจพัฒนำนำชุมชนเข้มแข็งและสันติ”

วิสยั ทัศน์

พันธกิจกิจ

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ของประชาชน และ
ยกระดับรายได้และ
สามารถพึ่งตนเอง

เป้าประสงค์

การคมนาคม
การไฟฟ้า มี
ความสะดวก
รวดเร็วและได้
มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์

โครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

- ก่อสร้าง บุกเบิก-

เอกสารหรื อข้อมูลสรุ ป

ปรับปรุงแหล่งน้า
- จัดทาผังเมือง
- ปรับปรุงระบบจราจร

ประชาชนได้รับ
การศึกษาที่
ทั่วถึงและได้
มาตรฐานตามที่
กาหนด

ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
การศึกษา สาธารณสุข และ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประชาชนมี
สุขภาพ
พลานามัยที่ดี
ตลอดจนการกิน
ดีอยู่ดี

งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน และ
เพียงพอต่อความ

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

การจัดระเบียบ
ชุมชน /สังคม การ
รักษาความสงบ

ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาท้องถิ่น
และการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ

บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพือ่
การพัฒนาทีย่ ั่งยืน

สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ไม่ถูกทาลาย

ประชาชนมีอาชีพ
และรายได้เพิ่มขึ้น
สามารถพึ่งตนเองได้

การวางแผน การส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยการ ท่องเที่ยว

การบริหารจัดการ
และการอนุรกั ษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติ

ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการ ตลอดจน
ความมั่นคงและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์ของประชาชน

สร้างวัฒนธรรม
ประเพณีให้คงอยู่
สืบสาน

ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

การบริหารจัดการ
องค์กรมี
ประสิทธิภาพ

การบริหาร
จัดการที่ดี

- สนับสนุนการสร้างงาน
สร้างอาชีพ

- ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ
การเมืองการปกครอง

- ส่งเสริมการตลาด
การลงทุน

- ส่งเสริมการตลาด การ
ลงทุน

- ส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

- พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม บุคลากร

- สวัสดิการผู้ด้อยโอกาส

- พัฒนาด้านการบรรเทา
สาธารณภัย

- ส่งเสริมระบบ
เศรษฐกิจ

- ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจ

- สนับสนุนภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น

- จัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้

- เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน

- ยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง

- เสริมสร้างทานุบารุง
ศาสนา

- ปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการ

- ส่งเสริมการศึกษา
- ศูนย์ปฏิบัติการเอาชนะยา
เสพติด

- ยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
- ส่งเสริมการท่องเที่ยว
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนราธิวาส 4 ปี (พ.ศ. 2558-2561)
4.1 วิสัยทัศน์จังหวัดนราธิวาส
“เศรษฐกิจก้าวหน้า นราน่าอยู่ สู่สันติสุข”
4.2 พันธกิจ (Mission)
4.2.1 สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคการผลิ ตทุกสาขา เพิ่มรายได้จากการค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
การท่องเที่ยว และการกีฬาเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและสร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
4.2.2 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเพื่อนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิต
4.2.3 สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินแก่ประชาชนและต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
4.3 เป้าประสงค์ (Goal)
4.3.1 เป้าประสงค์รวม : เศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่องยั่งยืน ประชาชนมีความปลอดภัยในการ
ดาเนินชีวิต เชื่อมั่นในอานาจรัฐ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
4.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด มูลค่าสินค้าและบริการการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น
2) ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดารงชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และเชื่อมั่นในอานาจรัฐ
5. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)/กลยุทธ์
1) พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน
2) พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3) เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
1. พั ฒ นาภาคการผลิ ต การค้ า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ม ว ล ร ว ม 1.1 พั ฒนาด่ านชายแดน โครงสร้า งพื้ น ฐานและสิ่ ง
ชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การ จังหวัด มูลค่าสินค้าและ อานวยความสะดวกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
ท่ อ งเที่ ย ว แล ะการกี ฬ าเพื่ อ บริ ก ารการค้ า ชายแดน แข่งขันด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และบริการ
1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาคเกษตรและเพิ่มศักยภาพแก่
เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน
เพิ่มขึ้น

เกษตรกร สถาบั นเกษตรกร กลุ่ มผู้ ผลิ ตสิ นค้ าชุ มชนและ
ผู้ประกอบการ อาทิ วิสาหกิจชุมชน OTOP และ SMEs ให้มีขีด
ความสามารถในการบริหารจั ดการทั้ งการผลิ ต แปรรูป การ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และเชื่อมโยงช่องทางการตลาด
รองรับการค้าชายแดนและประชาคมอาเซียน
1.3 ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาด้ า นการท่ อ งเที่ ย วให้ มี
มาตรฐานสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และเสริมสร้าง
กิ จ กรรมกี ฬ าเพื่ อ เชื่ อ มสั ม พั น ธ์ แ ละสนั บ สนุ น การ
ท่องเที่ยวกับประชาคมอาเซียน
1.4 เสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาทักษะ ฝีมือ
แรงงานเพื่ อ เพิ่ ม โอกาสและขี ด ความสามารถการ
ทางาน
1.5 ยกระดับการพัฒนาพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
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ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก ประชาชนมีรายได้เพียงพอ 2.1 ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารขยายผลและประยุ ก ต์ ใ ช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต่ อ การ ด ารงชี พและ มี แนวทางตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษา
ตามเกณฑ์ ม าตรฐานอย่ า งทั่ ว ถึ ง มี คุ ณ ภาพและ
สอดคล้องกับวิถีชุมชน
2.3 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและปรับเปลี่ยน
ทั ศ นคติ ข องประชาชนให้ มี สุ ข ภาพที่ ดี สามารถ
พึ่งตนเองได้
2.4 ส่งเสริมอาชีพบนพื้นฐานขององค์รู้ด้านภูมิ
ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ให้ ส ามารถสร้ า งรายได้ แ ก่ ชุ ม ชน
และเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของวั ฒ นธรรม
ประเพณีพื้นถิ่น
2.5 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ด้ า น ภั ย พิ บั ติ แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อย่างยั่งยืน
2.6 สร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ให้ กั บ เยาวชน สตรี และ
ผู้ด้อยโอกาส และสนับสนุนให้ สถาบันครอบครัว
เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน
2.7 พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ให้ มี
ประสิทธิภาพ
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3. เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่

ประชาชนมีความปลอดภัย 3.1 พั ฒ นาก าลั ง ภาคประชาชน และองค์ ก ร
ในชีวิต ทรัพย์สิน และ
ภาครั ฐ (ชคต. ชคบ. ชรบ. และ อรม.) ให้ มี
เชื่อมั่นในอานาจรัฐ
ศักยภาพในการคุ้มครองและรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน/ชุมชนของตนเอง จากสถานการณ์การก่อ
เหตุรุนแรงในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 ส่งเสริมการอานวยความเป็นธรรมและสร้าง
ภูมิคุ้มกันแก่คนกลุ่มเสี่ยง โดยการสร้างพื้นที่ความ
ปลอดภัย เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อแสวงหา
ทางออกจากความขั ด แย้ ง และเปิ ด โอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่ ว นร่ว มในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาพื้นที่
3.3 พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ มี
ความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการปฏิบัติ
หน้าที่ในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.4 ส่งเสริมการใช้กระบวนการชุมชนเข้มแข็งเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.5 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ในทุกมิติเพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดทั้งในและต่างประเทศ

30

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
วิสัยทัศน์ประเทศไทย
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง”
พันธกิจของการพัฒนาประเทศ
1) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการ
คุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่าง
เสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้ส ามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ ที่โปร่งใส เป็นธรรม
2) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดารงชีวิตอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลง
3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์
และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
4) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข
2) เพื่อพัฒ นาคนไทยทุกกลุ่ มวัยอย่างเป็ นองค์ รวมทั้ง ทางกาย ใจ สติปั ญญา อารมณ์
คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
3) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มี ความเชื่อมโยง
กับเครือข่ายการผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน
มีความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นาไปสู่การเป็นสังคม
คาร์บอนต่า
4) เพื่อบริห ารจั ดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมให้ เพียงพอต่อการรักษาสมดุล
ของระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ
เป้าหมายหลัก
1) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้าในสังคมลดลง
สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ากว่า ๕.๐ คะแนน
2) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรมและสถาบันทาง
สังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น
3) เศรษฐกิจเติบ โตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศให้ความส าคัญกับการ
เพิ่มผลิตภาพรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ ๓.๐ ต่อปี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ
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เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ให้มีไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๔๐.๐
4) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ได้กาหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่เหมาะสม โดยเร่ งสร้ างภูมิคุ้มกันเพื่อป้ องกันปัจจัยเสี่ ยง และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่าง ๆ ให้
เข้มแข็งควบคู่ไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จาก
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ และความคิด
สร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นาไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่ นคงและ
ยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สาคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ มีดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ความสาคัญกับ
1.1 การสร้ างความมั่น คงทางเศรษฐกิจและสั งคมให้ทุกคนในสั งคมไทยควบคู่กับการ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง
1.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ
1.3 การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมี
ส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี
1.4 การสานสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ข องคนในสั ง คมให้ มี คุ ณ ค่ า ร่ ว มและตระหนั ก ถึ ง
ผลประโยชน์ ของสั ง คม และเสริ ม สร้ า งการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิน ที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ โปร่ งใส มี ร ะบบ
ตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความสาคัญกับ
2.1 การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม
2.2 การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
2.3 การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม
2.4 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2.5 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม
3. ยุทธศาสตร์ ค วามเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่น คงของอาหารและพลังงาน ให้
ความสาคัญกับ
3.1 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน
3.2 การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
3.3 การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต
3.4 การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร
3.5 การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและ
ชุมชน
3.6 การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความ
เข้มแข็งภาคเกษตร
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3.7 การปรั บ ระบบบริ ห ารจั ดการภาครั ฐ เพื่ อเสริ ม สร้ า งความมั่ น คงด้ า นอาหารและ
พลังงาน
4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้ างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ให้
ความสาคัญกับ
4.1 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน
4.2 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
4.3 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียมและเป็นธรรม
4.4 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ
5. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารสร้ า งความเชื่ อ มโยงกั บ ประเทศในภู มิ ภ าคเพื่ อ ความมั่ น คงทาง
เศรษฐกิจและสังคม ให้ความสาคัญกับ
5.1 การพั ฒ นาความเชื่อมโยงด้า นการขนส่ งและระบบโลจิส ติกส์ ภ ายใต้ กรอบความ
ร่วมมือในอนุภูมิภาคต่าง ๆ
5.2 การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค
5.3 การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
5.4 การเข้ า ร่ ว มเป็ น ภาคี ค วามร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศและภู มิ ภ าคภายใต้ บ ทบาท
ที่สร้างสรรค์ เป็นทางเลือกในการดาเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก
5.5 การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ
5.6 การมีส่ วนร่วมอย่างส าคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิตป้องกันภัย
จากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย
5.7 การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับองค์กรระหว่าง
ประเทศที่ไม่แสวงหากาไร
5.8 การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว
5.9 การส่ งเสริ มให้ ป ระเทศไทยเป็ นฐานการลงทุ น และการประกอบธุร กิจ ในเอเชี ย
รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้ความสาคัญกับ
6.1 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.2 การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การ
เป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6.3 การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน
6.4 การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
6.5 การสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ด้ า นการค้ า จากเงื่ อ นไขด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและวิ ก ฤตจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
6.6 การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลง
และพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
6.7 การควบคุมและลดมลพิษ
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6.8 การพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มให้ มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ
การบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สู่การปฏิบัติ
การบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพให้ความสาคัญ
กับการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยยึดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เป็นกรอบทิศทางหลักและแปลงสู่การ
ปฏิบัติในระดับต่าง ๆ มีแนวทางที่สาคัญ ดังนี้
1. การสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสาคัญและพร้อมเข้าร่วมใน
การผลักดันแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ไปสู่การปฏิบัติ
2. การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ นโยบายรัฐบาลแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน และแผนระดับอื่น ๆ
3. การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนของภาคีการพัฒนาต่าง ๆ
4. การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนฯ ที่ชัดเจน สามารถขับเคลื่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ในระดับประเทศและระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. การเสริมสร้างบทบาทของทุกภาคส่วนให้สามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๑
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑

