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ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง(ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินของ
ตนเอง โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินจัดประชุมประชาคมท้องถ่ิน ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนว
ทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลใน
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

      เพื ่อให ้การดำเนินการให้เป ็นไปตามกฎหมายดังกล่าว  จ ึงต้องจ ัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน                   
(พ.ศ. 2566-2570) ข้ึน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจดัทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และพร้อมที่จะนำไปสู่
การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล      
ตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะทำให้เกิดการพัฒนาในท้องถ่ิน 

      องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  
องค์การบริหารสว่นตำบลกะลุวอ  ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพฒันาตำบลอย่างมีประสทิธิภาพและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 
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ส่วนท่ี 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ 

1.  ด้านกายภาพ 
1.1  ท่ีตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล 

สืบเนื่องจากมีพ่อค้าจากตรังกานู ประเทศมาเลเซีย ได้เดินทางจากตรังกานูด้วยเรือสำเภา
บรรทุกสินค้า ประเภท ถ้วย ชาม สังคโลก และอื่น ๆ โดยเดินเรือทางทะเลอันดามัน เข้าสู่จังหวัดนราธิวาส  
ผ่านแม่น้ำบางนราเข้าคลองยะกัง เพื่อถ่ายสินค้า หลังจากนั้น ได้เดินทางผ่านแม่น้ำบางนราตอนล่างเข้าสู่บ้าน
กาแนะ หมู่ที่ 3 ในปัจจุบัน และผ่านเข้าคลองเล็กๆ พอเดินทางไปได้สักระยะหนึ่งปรากฏว่าเป็นคลองตัน      
คนที่อยู ่หัวเรือได้ตะโกนบอกว่า “กลัว” เป็นภาษามาเลย์ ซึ ่งหมายความว่า ออก ต่อมาได้เพี ้ยนมาเป็น            
กลูวอหรือกะลุวอ ในปัจจุบันน้ี 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ  เดิมเป็นสภาตำบลกะลุวอ  ตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  ได้ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่               
23  กุมภาพันธ์  2540   

ตำบลกะลุวอเป็นหนึ่งในเจ็ดตำบลของอำเภอเมืองนราธิวาส  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเมือง
นราธิวาส ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองนราธิวาส  ประมาณ 15  กิโลเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 4/6 หมู่ที่ 4 ถนนสายเลี่ยงเมืองนราธิวาส-ตากใบ  ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

อาณาเขตพื้นที่  75  ตารางกิโลเมตร  หรือ  46,597 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง  ดังนี ้

 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ   ตำบลกะลุวอเหนือ   อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

 ทิศใต ้ ติดต่อกับ   ตำบลมะรือโบออก   อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลไพรวัน   อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ     ตำบลลำภูและตำบลบางปอ  อำเภอเมืองนราธิวาส 
      จังหวัดนราธิวาส 
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แผนท่ีตั้งและอาณาเขตตำบลกะลุวอ 
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1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  
มีสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาและป่าไม้ (ป่าพรุเสม็ด) เป็นส่วนใหญ่ มีที่ราบลุ่มทุ่งนา  

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลักษณะอากาศเป็นแบมรสุมเขตร้อนมี 2 ฤดู คือ 
   1. ฤดูร้อน อยู่ระหว่างเดือนกมุภาพันธ์  - เดือนเมษายน 
   2. ฤดูฝน  อยู่ระหว่างเดอืนพฤศจิกายน – เดือนมกราคมของปีถัดไป 

1.4  ลักษณะของดิน 
ดินมีลักษณะเป็นดินทราย ดินป่าพรุมีน้ำท่วมขังและเปรี้ยวฝาด  

1.5   ลักษณะของแหล่งน้ำประกอบด้วย 
   -ห้วย/ลำธาร/หนอง/บงึ    2   แห่ง  
   -คลอง      2   แห่ง     
   -อ่างเก็บน้ำ     2   แห่ง    
   -คลองชลประทาน     1   แห่ง 
   -บ่อบาดาลสาธารณะ    1   แห่ง    
   -ประปาหมูบ่้าน              8   แห่ง 

-แหล่งน้ำธรรมชาติ          1   แห่ง 

1.6  ลักษณะของไม้และปา่ไม ้
พื้นที่ของตำบลกะลุวออุดมไปด้วยไม้มีค่า เช่น แดงว่านไก่แดง ข้าหลวงหลังลาย หวาย   

ดาหลา  วนิลา  ปาล์มบงัสรูย ์ และหมาก 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1  เขตการปกครอง 

จำนวนหมูบ่้านที่อยู่ในเขตปกครองขององค์การบรหิารส่วนตำบลกะลุวอ                            
จำนวน   8  หมูบ่้าน   ได้แก่ 

หมู่บ้าน ชื่อผู้นำหมูบ่้าน ตำแหน่ง 
หมู่ที่ 1 บ้านยาบ ี นายอับดุลตอเละ  ยูนุ ผู้ใหญบ่้าน หมูท่ี่ 1  
หมู่ที่ 2 บ้านกำแพง นายอรรถชัย  กาญจนะ ผู้ใหญบ่้าน หมูท่ี่ 2 
หมู่ที่ 3 บ้านกาแนะ นายกูอารมัน  ตูแวดอเล๊าะ กำนันตำบลกะลุวอ 
หมู่ที่ 4 บ้านกูแบสาลอ นายรอสาลี  หะยีเปาะแต ผู้ใหญบ่้าน หมูท่ี่ 4  
หมู่ที่ 5 บ้านจาเราะสะโต นายวีรยุทธ  เจะปอ ผู้ใหญบ่้าน หมูท่ี่ 5 
หมู่ที่ 6 บ้านโคกศลิา นายการียา  ปิ ผู้ใหญบ่้าน หมูท่ี่ 6 
หมู่ที่ 7 บ้านรอตันบาตู นายอัซมิง  ดือราแม ผู้ใหญบ่้าน หมูท่ี่ 7 
หมู่ที่ 8 บ้านกาโมแร นายมหามาตร์รอยาลี  สะอะ ผู้ใหญบ่้าน หมูท่ี่ 8  
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2.2  การเลือกต้ัง 
  องค์การบรหิารส่วนตำบลกะลุวอมีการแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 8 เขตเลือกตั้ง 
 -เขตเลือกตัง้ที่  1 หมู่ที่  1  บ้านยาบี     
 -เขตเลือกตัง้ที่  2 หมู่ที่  2  บ้านกำแพง   
 -เขตเลือกตัง้ที่  3 หมู่ที่  3  บ้านกาแนะ   
 -เขตเลือกตัง้ที่  4 หมู่ที่  4  บ้านกูแบสาลอ  
 -เขตเลือกตัง้ที่  5 หมู่ที่  5  บ้านจาเราะสะโต  
 -เขตเลือกตัง้ที่  6 หมู่ที่  6  บ้านโคกศลิา  
 -เขตเลือกตัง้ที่  7 หมู่ที่  7  บ้านรอตันบาตู 
 -เขตเลือกตัง้ที่  8 หมู่ที่  8  บ้านกาโมแร 

 รายละเอียดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ประกอบด้วย 
  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ 
  1.  นายรอมือลี       หะยีและ        นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

2.  นายสุใฮมิน       เจะดาโอะ        รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
3.  นายมูหามะอาสมี    เจะเตะ         รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
4.  นายฮานาฟี    อาแว         เลขานุการนายกองค์การบรหิารส่วนตำบล 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ 
  1.  นายแดง                ยะทัง   ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนตำบล 

2.  นายเจะดาโอะ         สูยี   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
3.  นายมูหามะอานูวา    ตะโละดิง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
4.  นายสาเหะดรุส       ตวันเยะ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
5.  นายอภิสิทธ์ิ            มามะ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
6.  นายมะหารง           กาเจ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
7.  นายมนาเซร ์  มูซอ    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
8.  นายมะดารี             เจ๊ะมะ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
9.  นายอับดุลยาเลย์    ยูโซะ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 

  10. นายอบัดุลดอเละ๊     ยูนุ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
11. นายมะตาเย็ง         หะยีอาแว  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8  
12. นายมามะยูก ิ ยา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8  

3. ประชากร 
3.1  ข้อมูลเกีย่วกับจำนวนประชากร 

จำนวนประชากรในตำบลกะลุวอ  ประชากรทั้งสิ้น  11,471  คน แยกเป็นชาย 6,106  คน  
หญิง 5,365  คน  จำนวน  3,537  ครัวเรือน  (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม  2564) 
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หมู่ท่ี ชื่อหมู่บ้าน จำนวนคน(ชาย) จำนวนคน(หญิง) จำนวนคนรวมท้ังสิ้น จำนวนครัวเรือน 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

บ้านยาบี 
บ้านกำแพง 
บ้านกาแนะ 
บ้านกูแบสาลอ 
บ้านจาเราะสะโต 
บ้านโคกศิลา 
บ้านรอตันบาตู 
บ้านกาโมแร 

847 
356 
460 

1,852 
694 
703 
825 
369 

954 
354 
517 
777 
733 
713 
913 
386 

1,801 
710 
977 

2,629 
1,427 

1,416 
1,756 
755 

393 
234 
233 

1,352 
394 
358 
426 
147 

รวมท้ังสิ้น 6,106 5,365 11,471 3,537 
ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย  121  คน/ตร.กม.  โดยนับถือศาสนาอิสลามประมาณ 90% และ

นับถือศาสนาพุทธ  ประมาณ 10 % 

4.  สภาพทางสังคม 
 4.1  การศึกษา     
  - โรงเรียนประถมศึกษา   6    แห่ง 
   1. โรงเรียนบ้านยาบี    หมู่ที่  1 
   2. โรงเรียนวัดกำแพง    หมู่ที่  2 
   3. โรงเรียนบ้านกาแนะ    หมู่ที่  3 
   4. โรงเรียนบ้านกูแบสาลอ  หมู่ที่  4 
   5. โรงเรียนบ้านโคกศิลา   หมู่ที่  6 
   6. โรงเรียนบ้านไร่พญา    หมู่ที่  7 (ขยายโอกาส) 
  - โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 1  แห่ง  คือ  โรงเรียนอัลซูลามียะห์อัลยาตูดีนียะห์ 
(บ้านยาบี) 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2   แห่ง 
   -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกูแบสาลอ                   หมู่ที่  4 
   -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดรูแตบาตู(รอตันบาตู)        หมู่ที่  7 
  - ศูนย์อบรมจริยธรรมประจำหมู่บ้าน (โรงเรียนตาดีกา)    10   แห่ง 
   -โรงเรียนตาดีกาบ้านยาบี      หมู่ที่  1 
   -โรงเรียนตาดีกานูรุลเตาเฟก บ้านบาโงแคและ   หมู่ที่  1  
   -โรงเรียนตาดีกานูรูลอามีน    หมูที่  3 
   -โรงเรียนตาดีกาดารีลคอยรียะห์              หมู่ที่  3 
   -โรงเรียนตาดีกาเราฏอตุดดีนียะห์    หมู่ที่  4 
   -โรงเรียนตาดีกามุสตากาเร็ม    หมู่ที่  5 
   -โรงเรียนตาดีกาดารุลสลาม    หมู่ที่  6 
   -โรงเรียนตาดีกาปอเนาะโคกศิลา    หมู่ที่  6 
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   -โรงเรียนตาดีกานูรุดดีน     หมู่ที่  7 
   -โรงเรียนตาดีกาดารุลเราะห์มาน    หมู่ที่  8 

- โครงการพระราชดำริ  8  โครงการ  คือ  
   1. โครงการอ่างเก็บน้ำใกล้บ้าน 
   2. โครงการศิลปะชีพจักสานย่านลิเภา 
   3. โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ม.4 บ้านกูแบสาลอ 
   4. โรงเรียนบ้านโคกศิลา(โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ) 
   5. โครงการสวนพฤกษศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

6. ศูนย์หม่อนไหมเฉลมิพระเกียรตินราธิวาส  
   7. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ(โคกปาฆาบือซา) 
   8. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ หมู่ที่ 7 บ้านรอตันบาตู 

4.2  สาธารณสขุ  
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  จำนวน    2   แห่ง 

   - โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตำบลกะลุวอ ตัง้อยู่หมู่ที่ 7 บา้นรอตันบาตู  
   - โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกศลิา ตั้งอยู่หมู่ที ่6 บ้านโคกศิลา 

4.3  หน่วยความมัน่คงในพ้ืนท่ี  
 -กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยานิวัฒนา 
 -ชุดรักษาความปลอดภัยประจำตำบล ( ชคต. ตำบลกะลุวอ ) 

4.4  การสังคมสงเคราะห์ 
ข้อมูลเบี้ยยังชีพ   -ผู้สูงอายุ จำนวน        927 คน   

     -ผู้พิการ  จำนวน         314 คน 
     -ผู้ป่วยโรคเอดส ์ จำนวน           3 คน  
 หมายเหตุ ที่มา : กองสวัสดิการและสังคม องค์การบริหารสว่นตำบลกะลุวอ  สิงหาคม 2564 

5.  ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 5.1  การคมนาคมขนส่ง 
  - ถนนสายหลักมี  2  สาย  คือ 
   1.  ถนนสายบ้านค่าย-ศาลาใหม่  2.  ถนนสายเลี่ยงเมืองนราธิวาส-ตากใบ 
  - ถนนสายรองมี  4  หลัก  คือ 
   1. ถนนกำแพง – ยาบี   2. ถนนจาเราะสะโต – สะปอม 

3. ถนนจาเราะสะโต – โคกสยา  4. ถนนกูแบสาลอ – สะปอม  

  5.2  การไฟฟ้า 
  มีระบบไฟฟ้าครบทุกครัวเรือน  
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5.3  การประปา 
ระบบประปาหมู่บ้าน  จำนวน   6   แห่ง   คือ 

     หมู่ที่  1  บ้านยาบี  (ใช้การไม่ได้) 
หมู่ที่  2  บ้านกำแพง 
หมู่ที่  4  บ้านกูแบสาลอ  

    หมู่ที่  5  บ้านจาเราะสะโต                            
หมู่ที่  6  บ้านโคกศิลา   
หมู่ที่  7  บ้านรอตันบาตู 

 5.4  โทรศัพท์ 
  ปัจจุบันทุกครัวเรือนมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้เป็นส่วนใหญ่ 

5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
  ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์นราธิวาส  ตั้งอยู่ ตำบลบางนาค  อำเภอเมือง  
จังหวัดนราธิวาส  ห่างจากตำบลกะลุวอ  ประมาณ  15  กิโลเมตร 

6.  ระบบเศรษฐกิจ  
6.1  การเกษตร  อาชีพทางการเกษตร -ทำนา 

-ทำสวน 
-ปลูกพืชผัก พืชไร่ 

6.2  การปศุสัตว์ 
  ตำบลกะลุวอ มีการปศุสัตว์ คือ การเล ี ้ยงโค แพะและเป็ด ในทุกหมู ่บ ้านของตำบล                
กะลุวอ  อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส 

6.3  การท่องเท่ียว 
  -อ่างเก็บน้ำใกล้บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านยาบี 

 -สวนพฤกษศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้   หมู่ที่ 5 บ้านจาเราะสะโต 
  -หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ หมู่ที่ 7 บ้านรอตันบาตู 

6.4 การพาณชิย์และกลุ่มอาชีพ   ตำบลกะลุวอ มีศักยภาพของชุมชนและพื้นที่โดยการรวมกลุ่มของ
ประชาชนแยกเป็น  1. ศูนย์กองทุนสวัสดกิารผู้สงูอายุตำบลกะลุวอ จำนวน 1 กลุ่ม 

 2. กลุม่ออมทรพัย์หมูบ่้านกำแพง จำนวน 1 กลุม่ 
 3.กลุ่มสตรหีรือกลุม่อาชีพ มี 8 กลุ่ม 

31. กลุ่มกะหรี่ปัป๊หมู่ที่ 1 
3.2 กลุ่มไข่เค็มสมุนไพร่ หมูท่ี่ 2 
3.3 กลุ่มจักสานใบลาน หมู่ที่ 8 
3.4 กลุ่มจักสานใบลานบ้านกำแพง 
3.5 กลุ่มถั่วค่ัวสมุนไพร่หมูท่ี่ 3 
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3.6 กลุ่มทำขนมหวานอาเกาะ หมูท่ี่ 7 
3.7 กลุ่มปลกูผักและแตงโมหมู่ที่ 6 
3.8 กลุ่มทอผ้า หมู่ที่ 5 
3.9 กลุ่มกระจูดหมู่ที่ 5 
3.11 กลุ่มกระจูดหมู่ที่ 1 

4.กองทุนหมูบ่้าน (เบี้ยล้าน) บ้านกำแพง จำนวน 1 หมู ่
5.กองทุนชาปนกิจ หรือ ซาแระกะห์ จำนวน 8 หมู่บ้าน  

6.3  แรงงาน  
อาชีพ ร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำสวนยางพารา ทำนาข้าวและปลูกไม้ผล  

ร้อยละ  20 ประกอบอาชีพ รับจ้างในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส และใกล้เคียงและประเทศ
มาเลเซีย ร้อยละ  7  ประกอบอาชีพค้าขาย ร้อยละ  3 ประกอบอาชีพรับราชการและอื่น ๆ 
 
7.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
 7.1  การนับถือศาสนา 
     ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม  โดยมีข้อมูลศาสนสถาน ดังนี้ 

- มัสยิด  จำนวน 10  แห่ง  ได้แก่    
1. มัสยิดบ้านยาบี  ตั้งอยู่หมู่ที่  1  บ้านยาบี 
2. มัสยิดนูรุลเตาเฟก    ตั้งอยู่หมู่ที่  1  บ้านยาบี(บาโงแคและ) 

    3.  มัสยิดกือแนะ  ตั้งอยู่หมู่ที่  3  บ้านกาแนะ 
    4.  มัสยิดดารีลคอยรียะห์  ตั้งอยู่หมู่ที่  3   บ้านกาแนะ 
    5.  มัสยิดดารุสนาอีม  ตั้งอยู่หมู่ที่  4  บ้านกูแบสาลอ 
    6.  มัสยิดมุสตากาเร็ม  ตั้งอยู่หมู่ที่  5  บ้านจาเราะสะโต 
    7.  มัสยิดดารุลสลาม  ตั้งอยู่หมู่ที่  6  บ้านโคกศิลา 
    8.  มัสยิดปอเนาะโคกศิลา ตั้งอยู่หมู่ที่  6  บ้านโคกศิลา 
    9.  มัสยิดนูรูลอิสลาม  ตั้งอยู่หมู่ที่  7  บ้ารอตันบาตู 
    10. มัสยิดอัลเราะห์มาน  ตั้งอยู่หมู่ที่  8  บ้านกาโมแร 
 

ชื่อมัสยิด ท่ีตั้ง รายชื่อผูน้ำศาสนา 
1.มัสยิดบ้านยาบี 
  ตาดีกาบ้านยาบี 
 

หมู่ที่  1  บ้านยาบี อีหม่าม   นายเจะอารง       เจะเละ 
คอเต็บ    นายอับดุลมาเซร์      โซะเลาะ 
บิหลั่น     นายฮารง     อาแว 
 

2.มัสยิดนูรูลเตาเฟก   
   ตาดีกานูรูลเตาเฟก   

หมู่ที่  1  บ้านยาบี 
            (บาโงแคและ) 

อีหม่าม    นายยา            มามะ 
คอเต็บ    นายแวซอและ    ดอเลาะ 
บิหลั่น     นายอับดุลเลาะ   สาแม 
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ชื่อมัสยิด ท่ีตั้ง รายชื่อผูน้ำศาสนา 
3.มัสยิดกือแนะ 
   ตาดีกานูรูลอามีน 

หมู่ที่  3  บ้านกาแนะ อีหม่าม   นายสือมาแอ      ดอเลาะ 
คอเต็บ   นายซอแหละ      เจะหมิ 
บิหลั่น    นายการียา         เวาะเจ 
 

4.มัสยิดดาริลคอยรียะห์ 
   ตาดีกาดารุลคอยรียะห์ 

  หมู่ที่  3  บ้านกาแนะ 
              (บาโย) 

อีหม่าม  นายสักรี            เจะแว 
คอเต็บ   นายซุลกิฟลี        บูกุ 
บิหลั่น   นายมาหามะรูดี    เซะ 
 

5.มัสยิดดารุสนาอิม 
   ตาดีการอฏฏอตุล 
   ดีนียะห์ 

หมู่ที่  4  บ้านกูแบสาลอ อีหม่าม  นายมาหะมะรอแปอิง  หะยีอาแว 
คอเต็บ   นายหมะ        เละดุวี 
บิหลั่น    นายมาฮาดี     มามะ 
 

6.มัสยิดมุสตากาเร็ม 
   ตาดีกามุสตากาเร็ม 

หมู่ที่  5  บ้านจาเราะสะโต อีหม่าม  นายอาหามะ   อีแต 
คอเต็บ  นายดือราแม    จิ 
บิหลั่น   นายมะยากี     สาเมาะ 
 

7.มัสยิดดารุลสลาม 
   ตาดีกาดารุลสลาม 
 

หมู่ที่  6  บ้านโคกศิลา อีหม่าม  มาหามะรอยานิง  ดารอมือล ี
คอเต็บ  นายมะยูกิ     ยูโซะ 
บิหลั่น   นายอุสมาน   มามะ 
 

8.มัสยิดปอเนาะโคกศิลา 
   ตาดีกาปอเนาะโคกศิลา 

หมู่ที่  6  บ้านโคกศิลา อีหม่าม  นายขาเดร์      เจ๊ะน๊ะ 
คอเต็บ  นายวีซานาวี    เจ๊ะแล๊ะ 
บิหลั่น   นายมะกะตา   กามา 
 

9.มัสยิดนูรูลอิสลาม 
   ตาดีกานูรุดดีน 

หมู่ที่  7  บ้ารอตันบาตู อีหม่าม  นายนาวีย์       อาแว 
คอเต็บ   นายกอเละ     เจะอีซอ 
บิหลั่น    นายสักรี        หะยีและ 
 

10.มัสยิดอัลเราะห์มาน 
     ตาดีกาดารุลเราะห์มาน 

หมู่ที่  8  บ้านกาโมแร อีหม่าม   นายดือราแม      สะอะ 
คอเต็บ   นายมะรอเซะ     หาโล๊ะ 
บิหลั่น    นายอับดุลอาซิ    เจ๊ะเกาะอูเซ็ง 
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- วัด  จำนวน  2  แห่ง  ได้แก่   
- วัดกำแพง       ตั้งอยู่หมู่ที่  2  บ้านกำแพง 
- วัดเขานาคา   ตั้งอยู่หมู่ที่  5  บ้านจาเราะสะโต 

วัด/สำนักสงฆ์ ท่ีตั้ง รายชื่อผูน้ำศาสนา 
1.วัดกำแพง       
 

หมู่ที่ 2  พระครูไพโรจน์ธรรมานุกูล 
เจ้าอาวาสวัดกำแพง 

2.วัดเขานาคา   
 

หมู่ที่ 5 พระครูพิพัฒนบุญเขต 
เจ้าอาวาสวัดขานาคา 

7.2  ประเพณีและงานประจำปี 
❖ งานประเพณีทางศาสนาอิสลามของตำบลกะลุวอ  ได้แก่ 

-ประเพณีการจัดทำสุนัต  
-ประเพณีงานวันเมาลิด 

   -ประเพณีงานวันอาซูรอ   
   -ประเพณีวันรอมฏอน (การถือศีลอด)  

❖ งานประเพณีทางศาสนาพุทธของตำบลกะลุวอ  ได้แก่ 
 -ประเพณีลากพระ (ชักพระ) 
 -ประเพณีเดือนสิบ 
 -ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 
 -ประเพณีวันลอยกระทง 
 -ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 

      - ประเพณีสงกรานต์                     
7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น  

  -ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
-ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 
-ด้านการอนรุักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้าน(ดีเกฮลูู) 
-ด้านการอนรุักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้าน(ซลีะ) 
-ด้านการอนรุักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้าน(ว่าว) 

7.4 สินคา้พ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
   -ผลิตภัณฑ์กระจูด 
   -กลุม่จัดทำกระเป๋าผ้า 
   -กลุม่เซรามิก 
   -กลุม่ทำขนมอาเกาะ 

8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1  น้ำ ในพื้นที่ติดกับแม่น้ำบางนรา 
 8.2  ปา่ไม้  ในพื้นที่ติดป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสำนัก  

8.3  ภูเขา ในพื้นที่มีภูเขาล้อมรอบหมู่ที่  3,4,5,7.8 
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ส่วนท่ี 2 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ความสัมพันธร์ะหว่างแผนพัฒนาระดบัมหาภาค 
(1) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(พ.ศ.2561-2580) 

 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยให้เป็นไป
ตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐  

  วิสัยทัศน์  
        วิสัยทัศน์ประเทศคือ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมเีป้าหมายการพฒันาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพฒันาอย่างตอ่เนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
  การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
  1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประชาชนอยู่ดี กินดี มี
ความสุข บ้านเมืองมคีวามมั่นคงในทกุมิติ และทุกระดับ กองทัพ หน่วยงานด้านความมัน่คง ภาครัฐ เอกชน และภาค
ประชาชน มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ช่ืน
ชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ และการบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่ 
  1.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิด
ข้ึนกับประเทศชาติบ้านเมือง โดย (๑) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม 
ตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา (๒) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อ
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สถาบันหลักของชาติ (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่มีเสถียรภาพและมธีรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ (๔) การ
พัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงที่สำคัญ 
  1.๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพื่อแก้ไขปัญหาเดิม และป้องกัน
ไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดข้ึน โดย (๑) การแก้ไขปัญหาความมัน่คงในปัจจบุัน (๒) การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาที่อาจอุบัติข้ึนใหม่ (๓) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
และ (๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล 
  1.๓ การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
เพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง โดย (๑) การพัฒนาระบบงานข่าวกรอง
แห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ (๒) การพัฒนาและผนึกพลังอำนาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงาน
ความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัย
คุกคามได้ทุกมิติ ทุกรูปแบบและทกุระดับ และ (๓) การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแหง่ชาติและการบริหารจัดการภัย
คุกคามให้มีประสิทธิภาพ 
  1.๔ การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมถึงองค์กรภาครัฐ
และที่มิใช่ภาครัฐ เพื่อสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคงและความเจริญ ก้าวหน้า ให้กับประเทศชาติ 
ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน โดย (๑) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ (๒) การ
เสริมสร้างและธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมัน่คงของภูมิภาค และ (๓) การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อน
บ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
  1.๕ การพัฒนากลไกการบรหิารจดัการความมัน่คงแบบองค์รวม เพื่อให้กลไกสำคัญต่าง ๆ ทำงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดย (๑) การพัฒนา
กลไกให้พร้อมสำหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็น
รูปธรรม (๒) การบริหารจดัการความมั่นคงใหเ้อื้ออำนวยต่อการพัฒนาประเทศในมติิอื่น ๆ  และ (๓) การพัฒนากลไก
และองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นให้
ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน และมีขีดความสามารถในการ
แข่งขันสูงข้ึน โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่ 
  2.1 การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า 
และความหลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย (๑) เกษตรอัตลักษณ์พื้นถ่ิน (๒) เกษตรปลอดภัย (๓) เกษตร
ชีวภาพ (๔) เกษตรแปรรูป และ (๕) เกษตรอัจฉริยะ 
  2.๒ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่
ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต ประกอบด้วย                      
(๑) อุตสาหกรรมชีวภาพ (๒) อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร (๓) อุตสาหกรรมและบรกิารดิจทิัล ข้อมูล 
และปัญญาประดิษฐ์ (๔) อุตสาหกรรมและบริการขนส่ง และโลจิสติกส์ และ (๕) อุตสาหกรรมความมั่นคงของ
ประเทศ 
  2.๓ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญ
ของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง 
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ประกอบด้วย (๑) ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (๒) ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (๓) ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความงาม
และแพทย์แผนไทย (๔) ท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ และ (๕) ท่องเที่ยวเช่ือมโยงภูมิภาค 
  2.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพในด้าน
โครงข่ายคมนาคมพื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยีตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ โดย (๑) เช่ือมโยง
โครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ (๒) สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิ เศษ (๓) เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ                          
(๔) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ (๕) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 
  2.๕ พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มี
ทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ ที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน       
โดย (๑) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ (๒) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน (๓) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด         
(๔) สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล และ (๕) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 
 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนา  
ที่สำคัญเพื่อให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 สังคมมีสภาพแวดล้อมที่
เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ประกอบด้วย ๗ ประเด็น ได้แก่ 
  3.๑ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมและ
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดย (๑) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว (๒) การบูรณาการ
เรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (๓) การสร้างความเข้มแข็ง   
ในสถาบันทางศาสนา (๔) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (๕) การสร้างค่านิยมและ
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ (๖) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคน
ในสังคม และ (๗) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
  3.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย 
ประกอบด้วย (๑) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ (๒) ช่วงวัย
เรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษที่ ๒๑ (๓) ช่วงวัยแรงงาน 
ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ (๔) ช่วงวัยผู้สูงอายุ 
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ 
  3.๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที่ ๒๑ มุ่งเน้นผู้เรียน
ให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดย (๑) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนา
ทักษะสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ (๒) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ (๓) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บริหาร  จัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท (๔) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (๕) การสร้างความตืน่ตัว
ให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตำแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และ
ประชาคมโลก (๖) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ (๗) การสร้างระบบ
การศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
  3.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดย (๑) การพัฒนาและส่งเสริมพหุ
ปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อตั้งแต่ระดับปฐมวัย (๒) การสร้างเส้นทางอาชีพ 
สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุน ที่เหมาะสมสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่างๆ และ        
(๓) การดึงดูดกลุ่มผู้เช่ียวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมให้กับประเทศ 
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  3.๕ การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม        
โดย (๑) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ (๒) การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ (๓) การสร้าง
สภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการมีสขุภาวะที่ดี (๔) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะ   
ที่ดี และ (๕) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่ 
  3.๖ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์โดย         
(๑) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย (๒) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (๓) การปลูกฝังและพัฒนาทักษะ
นอกห้องเรียน และ (๔) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  3.๗ การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศโดย               
(๑) การส่งเสริมการออกกำลังกาย และกีฬาข้ันพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต (๒) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ (๓) การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ และ                        
(๔) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 
 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่
สำคัญเพื่อสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและ
สังคมเพิ่มโอกาสใหทุ้กภาคส่วนเข้ามาเป็นกำลงัของการพัฒนาประเทศในทุกระดับเพื่อความสมานฉันท์ และเพิ่มขีด
ความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ
ประกอบด้วย ๔ ประเด็น ได้แก่ 
  4.๑ การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดย (๑) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐาน
ราก (๒) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค (๓) กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร                  
(๔) เพิ่มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทยให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความ
ปลอดภัยในการทำงาน (๕) สร้างหลกัประกันทางสงัคมที่ครอบคลมุและเหมาะสมกับคนทกุช่วงวัย ทุกเพศภาวะและ
ทุกกลุ่ม (๖) ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง (๗) สร้างความ
เป็นธรรมในการเข้าถึงบรกิารสาธารณสขุและการศึกษา โดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ                    
(๘) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง 
  4.๒ การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี  โดย (๑) พัฒนา
ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค (๒) กำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ 
แต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ (๓) จัดระบบเมืองที่เอื้อต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัยให้
สามารถตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต (๔) ปรับโครงสร้างและแก้ไข
กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อวางระบบและกลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด                     
(๕) สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ (๖) การพัฒนากำลังแรงงานใน
พื้นที่ 
  4.๓ การเสริมสร้างพลังทางสังคม โดย (๑) สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปันไม่ทอดทิ้งกัน และ           
มีคุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ (๒) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ         
(๓) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครฐัภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน (๔) ส่งเสริม
ความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม (๕) สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคม 
และวัฒนธรรม และ (๖) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพื่อรองรับสังคมยุคดิจิทัล 
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  4.๔ การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการพฒันา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง 
โดย (๑) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ 
ครอบครัว การเงินและอาชีพ (๒) เสริมสรา้งศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง (๓) สร้างการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน และ (๔) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 
 5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่สำคัญเพื่ออนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่าง
ยั่งยืน มีสมดุล การฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบทางลบจากการ
พัฒนาสังคมเศรษฐกจิของประเทศ การใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ การยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอ้ม และวัฒนธรรมบนหลกัของการมีสว่นรว่ม และธรรมาภิบาล โดยประเด็นยุทธศาสตร์
ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๖ ประเด็น ได้แก่  
  5.๑ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดย (๑) เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน (๒) อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลาย
ทางชีวภาพในและนอกถ่ินกำเนิด (๓) อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ (๔) รักษา
และเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๕) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
  5.๒ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดย (๑) เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพทางทะเล (๒) ปรับปรงุ ฟื้นฟู และสร้างใหมท่รพัยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ (๓) ฟื้นฟูชายหาดที่เป็น
แหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขทั้งระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ 
อย่างเป็นองค์รวม และ (๔) พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  5.๓ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ โดย (๑) ลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก (๒) มีการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสีย และเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (๓) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและภาคเอกชน และ (๔) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรค
อุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
  5.๔ พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่
เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย (๑) จัดทำแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
รวมถึงพื้นที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ (๒) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท
เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน (๓) จัดการมลพิษที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล  
(๔) สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม                 
อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถ่ินบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน (๕) พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนา
เมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน และ (๖) เสริมสร้าง
ระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมและยกระดับความสามารถในการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ 
  5.๕ พัฒนาความมั่นคงทางน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย (๑) พัฒนาการ
จัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ (๒) เพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบในการใช้น้ำ
อย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ำให้ทัดเทียมกับระดับสากล (๓) พัฒนาความมั่นคงพลังงาน
ของประเทศและส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๔) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความ
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เข้มข้นของการใช้พลังงาน และ (๕) พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชนในมิติ
ปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร 
  5.๖ ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ โดย (๑) ส่งเสริมคุณลักษณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย (๒) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบ
ยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม (๓) จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และ (๔) พัฒนาและดำเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ 
เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมบนหลักของการมีส่วนร่วม                  
และธรรมาภิบาล 
 

 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สำคัญเพื่อให้ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส โดยภาครัฐมีขนาดเล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระบวนการยุติธรรมเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมของประเทศ ประกอบด้วย ๘ ประเด็น ได้แก่ 
  6.๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส โดย (๑) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากล และเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค 
และ (๒) ภาครัฐมีความเช่ือมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 
  6.๒ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย และเช่ือมโยงการ
พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ โดย (๑) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศ (๒) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และ (๓) ระบบติดตาม
ประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ 
  6.๓ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกบัภารกจิ ส่งเสรมิใหป้ระชาชนและทกุภาคสว่นมีสว่นรว่มใน
การพัฒนาประเทศ โดย (๑) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม (๒) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และ(๓) 
ส่งเสริมการกระจายอำนาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถ่ินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานที่มี
สมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 
  6.๔ ภาครัฐมีความทันสมัย โดย (๑) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนา
ประเทศ และ (๒) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
  6.๕ บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง 
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ โดย (๑) ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม และ                    
(๒) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้า
ในอาชีพ 
  6.๖ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย (๑) ประชาชนและภาคีต่าง 
ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ (๒) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม 
จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต (๓) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด              
เป็นธรรม และตรวจสอบได้ และ (๔) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบ
บูรณาการ 
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  6.๗ กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น โดย (๑) ภาครัฐจัด
ให้มีกฎหมายที่สอดคล้อง และเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่ เปลี่ยนแปลง  (๒) มีกฎหมายเท่าที่จำเป็น และ                       
(๓) การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย 
  6.๘ กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบั ติต่อประชาชนโดยเสมอภาค โดย          
(๑) บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม (๒) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุก
ข้ันตอนของการค้นหาความจริง (๓) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครองมีเป้าหมาย
และยุทธศาสตรร์่วมกัน (๔) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการยุติธรรม และ (๕) พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

  2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)  
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) ได้จัดทำข้ึนใน
ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเช่ือมโยงกันใกล้ชิดกันมาก
ข้ึน โดยได้น้อมนำหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่อง
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง        
เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและ
ยั่งยืน ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ีและอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 
  ๑. การเสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
   ๒. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลือ่มล้ำในสังคม  
   ๓. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
   ๔. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้มเพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน  
   ๕. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพฒันาประเทศสู่ความมั่งค่ัง     
และยั่งยืน  
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   ๖. ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการในภาครัฐ การปอ้งกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ      
ธรรมาภิบาลในสงัคมไทย  
   ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
   ๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม  
   ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นทีเ่ศรษฐกจิ  
   ๑๐. ยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 2.2 กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570)  
    2.2.1 โอกาสและความเสี่ยงของประเทศไทยในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13  
    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 เป็นแผนพัฒนาฯ ฉบับแรกที่เริ่มต้น
กระบวนการยกร่างกรอบแผนภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและจะมีผลในการใช้เป็นกรอบเพื่อกำหนดแผนระดับ
ปฏิบัติการในช่วง 5 ปีที่สองของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยังคงน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลัก
ปรัชญานำทางในการขับเคลื่อนและวางแผนการพัฒนาประเทศ ให้เกิดประสิทธิผลในการขับเคลื่อนพลวัต     
การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ ไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตรช์าติได้อย่างเป็นรปูธรรม และโดยที่ทั่วโลกรวมถึง
ไทยยังอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับความท้าทายจากภายนอกและภายในประเทศที่มีความผันแปรสูงและมี
แนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต ทั้งที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) และโครงสร้างในประเทศที่ยังคงมีข้อจำกัดภายในที่รอการปรับปรุงแก้ไข      
ในหลายมิติ การกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะต่อไปจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการทำความ
เข้าใจถึงปัจจัยภายนอกและภายในตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทั้งหมดที่ส่งผลต่อและมีอิทธิพลกับ
โครงสร้างและองคาพยพของประเทศในทุกมิติ เพื่อนำมาประมวลผลและกำหนดกรอบทิศทางการพัฒนา
ประเทศที่ ควรมุ่ งไปในอนาคตให้มีความสอดคล้องกับ เป้ าหมายการพัฒ นาที่ ยั่ งยืน ( Sustainable 
Development Goals: SDGs) ตลอดจนสามารถนำพาประเทศให้เติบโตต่อไปท่ามกลางความผันแปรที่เกิดข้ึน 
เพื่อให้ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์โอกาสจากความท้าทายภายนอกและสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็ง
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จากภายในประเทศให้สามารถเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง สามารถบรรลุเป้าหมายในระยะ 20 ปี  ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติตามกรอบระยะเวลาที่คาดหวัง การวางกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะต่อไปให้
สามารถกำหนดแนวทางที่ประเทศจะมุ่งไปเพื่อบรรลุผลในระยะ 5 ปี ของแผนพัฒนาฯ ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อน
ประเทศไปสู่การบรรลุเป้าหมายระยะยาวภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้นั้นจำเป็นที่ประเท ศไทยจะต้องให้
ความสำคัญกับการเสริมสร้างความสามารถ ในการบริหารจัดการและรับมือกับความเสี่ยง ตลอดจนสรรค์สร้าง
ประโยชน์จากโอกาสที่ เกิดข้ึนได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที  ซึ่ งความเช่ือมโยงระหว่างแนวโน้ม                        
การเปลี่ยนแปลงระดับโลก (Megatrends) ตลอดจนผลกระทบและความปกติใหม่  (New Normal)                       
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ เข้ามากระทบต่อสถานะของการพัฒนาประเทศ                  
โดยพิจารณาภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน นั้น พบว่ามีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลกที่สำคัญซึ่ง
จะส่งผลทำใหป้ระเทศไทยจำเปน็ต้องมีการพิจารณายกระดับหรอืเปลีย่นแปลงการดำเนินงานไปจากเดิมอย่างมี
นัยสำคัญ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (1) ความมั่นคง มีความเสี่ยงและโอกาสทีส่ำคัญ 5 ประการ 
   - โอกาสในการใช้เทคโนโลยีและ Big Data เพือ่ป้องกันภัยคุกคามทางความมั่นคง 
   - โอกาสในการพฒันาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐเพื่อใหเ้กิดความโปร่งใสเข้าถึงได้ง่าย  
และตอบสนองประชาชนได้ดีข้ึน 
   - ความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์สงูข้ึน 
   - ความเสี่ยงจากภัยพิบัติและสาธารณภัย มีแนวโน้มที่จะเกิดข้ึนบ่อยครั้ง และรุนแรงมากข้ึน 
   - โอกาสในเสริมสร้างบทบาทของไทยในเวทรีะหว่างประเทศ 
  (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีความเสี่ยงและโอกาสทีส่ำคัญ 9 ประการ 
   - ความเสี่ยงที่ผลิตภาพการผลิตในภาพรวมจะลดลง การเปน็สังคมสูงวัยจะเป็นปจัจัย 
สำคัญที่อาจลดทอนผลิตภาพแรงงานในอนาคต 
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   - ความเสี่ยงที่ไทยต้องพึ่งพงิเทคโนโลยจีากต่างประเทศสูงข้ึน 
   - ความเสี่ยงที่ SMEs จะยิ่งสูญเสียศักยภาพในการแข่งขัน 
   - ความเสี่ยงที่ภาคการเกษตรจะมีความสามารถในการผลิตลดลง 
   - ความเสี่ยงที่ภาคการท่องเที่ยวจะไมส่ามารถฟื้นตัวและปรับตวัตามความต้องการที่เปลี่ยนไป 
   - โอกาสในการสร้างรายได้จากอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ 
   - ความเสี่ยงที่อุตสาหกรรมและบรกิารดจิิทลัจะไมส่ามารถพฒันาได้เท่าทันกับการ 
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ี
  - โอกาสในการสร้างรายได้จากการให้บริการโลจิสติกส์ 
  - ความเสี่ยงที่อุตสาหกรรมยานยนต์จะสูญเสียส่วนแบ่งในตลาดโลก 
  (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีความเสี่ยงและโอกาสที่สำคัญ                     
5 ประการ 
   - ความเสี่ยงในการขาดแคลนแรงงานทักษะสูงที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและสามารถทดแทนกับแรงงานที่ลดลง 
   - โอกาสในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการฝึกอบรมด้วยเทคโนโลยีและประชากร    
วัยเรียนที่ลดลง 
   - ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและการพัฒนาทักษะ จากความไม่พร้อมทางเทคโนโลยี
และความแตกต่างระหว่างพื้นที่ 
   - โอกาสในการส่ งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่ อพัฒนาทักษะให้ เท่ าทันความ
เปลี่ยนแปลงและรองรับกับคนทุกช่วงวัย 
   - ความเสี่ยงในการขาดแคลนทักษะทางพฤติกรรม (Soft Skills) และค่านิยม วัฒนธรรมที่
สอดคล้องกับการใช้ชีวิตและการทำงานรูปแบบใหม่ 
  (4) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีความเสีย่งและโอกาสที่สำคัญ 6 ประการ 
   - ความเสี่ยงที่คนจนจะขยับสถานะได้ยากข้ึน 
   - ความเสี่ยงตอ่การเพิ่มข้ึนของความเหลื่อมล้ำ 
   - โอกาสในการพฒันาเศรษฐกิจเชิงพื้นที ่
   - ความเสี่ยงตอ่การขยายตัวของแรงงานนอกระบบ 
   - ความเสี่ยงตอ่ความยั่งยืนทางการคลังของระบบความคุ้มครองทางสงัคม 
   - โอกาสในการลงทุนทางสังคมแบบมุง่เป้า 
  (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม มีความเสี่ยงและโอกาส       
ที่สำคัญ 4 ประการ 
   - ความเสี่ยงที่ภัยธรรมชาติมีแนวโน้มเพิ่มความถ่ีและความรุนแรง 
   - ความเสี่ยงที่ปริมาณขยะและน้ำเสียที่ไม่สามารถจัดการได้จะมีปริมาณเพิ่มสูงข้ึน 
   - ความเสี่ยงที่ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศจะเสื่อมโทรมมากข้ึน 
   - โอกาสในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษอากาศ 
  (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ มีความเสี่ยงและโอกาสที่สำคัญ 4 
ประการ 
   - โอกาสในการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในภาครัฐอย่างเต็มรูปแบบ 
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   - ความเสี่ยงที่จะเกิดความไม่ยั่งยืนทางการคลงั 
   - ความเสี่ยงที่จะมีความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากกฎระเบียบที่ล้าสมัยเพิ่มสูงข้ึน 
   - ความเสี่ยงที่โครงสร้างภาครัฐจะยิ่งขัดขวางการพัฒนาและไม่สามารถตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชน 
 

 2.2.1 แนวคิดของกรอบแผนพฒันาฯ ฉบับที่ 13 
  (1) พลิกโฉมประเทศไทย สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน 
   เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-Added Economy)             
โดยการปรับทิศทางของภาคการผลิตเดิมที่มีความสำคัญ แต่มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียความสามารถในการ
แข่งขันในอนาคตและส่งเสริมภาคการผลิตที่ไทยมีศักยภาพสอดรับกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก โดย
หมุดหมายที่ประเทศต้องบรรลุให้ได้ภายในระยะ 5 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เพื่อให้เป้าหมายของการมี 
“เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย 
   หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศช้ันนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
   หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืน 
   หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน 
   หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
   หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและจุดยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์          
ที่สำคัญของภูมิภาค 
   หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการดิจิทัลของ
อาเซียน 
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  (2) สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค (High Opportunity Society) 
   ประชาชนได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม ทุกภาคส่วนในสังคมมสี่วน
ร่วมและได้รับประโยชน์จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค และประเทศมีความเหลื่อมล้ำลดลง
ในทุกมิติโดยการใช้เทคโนโลยี ฐานข้อมูลสารสนเทศ และดิจิทัลแพลตฟอร์ม เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการ
แข่งขันที่เปิดกว้างและเป็นธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในเชิงธุรกิจ และผลักดันให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพและ
พัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพบริการสาธารณะใน
เมืองหลักและท้องถ่ินต่างจังหวัด เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในเชิงพื้นที่ ตลอดจนการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยด้อย
โอกาสอย่างตรงกับปัญหาความต้องการ การใช้นโยบายการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนการกระจายรายได้ และ
การจัดความคุ้มครองทางสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มพลวัตการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม
(socioeconomic mobility) โดยหมุดหมายที่ต้องบรรลุในห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  13                 
เพื่อผลักดันการสร้าง “สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค” อย่างเป็นรูปธรรมประกอบด้วย 
   หมุดหมายที่ 7 ไทยมี SMEs ที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ 
   หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองหลกัของภูมิภาคที่มีความเจริญทางเศรษฐกจิ 
ทันสมัย และน่าอยู ่
   หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครอง    
ทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (3) วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-Friendly Living) 
   โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ ทั้งการจัดการของ
ภาครัฐและบทบาทของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อมุ่งจัดการกับปัญหาที่
เป็นภัยคุกคามสำคัญทั้งในประเทศไทยและในระดับโลก ซึ่งได้แก่ ปัญหาขยะ มลพิษทางน้ำ มลพิษอากาศ     
ก๊าซเรือนกระจก และความเสี่ยงของภัยธรรมชาติอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ                        
โดยหมุดหมาย เพื่อผลักดันการสร้าง “วิถีชีวิตที่ยั่งยืน” อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย 
   หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ  
   หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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   (4) ปัจจัยสนบัสนุนการพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s Transformation) 
   กลไกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งระบบการศึกษา และการยกระดับและปรับทักษะ
แรงงาน ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและโลกยุคใหม่ และส่งเสริมการ
เคลื่อนย้ายแรงงานไปสู่ภาคการผลิตและบริการที่มีผลิตภาพและมูลค่าสูง และกลไกการบริหารจัดการภาครัฐ                
ทั้งระเบียบกฎหมาย ระบบงบประมาณ โครงสร้างพื้นฐาน การให้บริการสาธารณะ ตลอดจนการติดตามประเมินผล
ที่ทันสมัย  เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ตอบสนองความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ โดยหมุดหมายที่ต้องบรรลุในระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  13 เพื่อสร้าง                   
“ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ” ประกอบด้วย 
   หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การ 
พัฒนาแห่งอนาคต 
   หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง 
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(3) แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  3.1 แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕  
    เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ “เป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สำคัญ
ของประเทศ และเป็นเมืองชายแดนเช่ือมโยงการค้าและการท่องเที่ยวกับพื้นที่ภาคใต้และการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ชุมชนมีความเข้มแข็งอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม” 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ชายแดน   
   ๑. พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เพ่ือสร้างความมั่นคง
ให้กับภาคการผลิต ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี ้
   ๑) พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
    1.1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว และไม้ผล โดยการ
สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการปลูก การบำรุงรักษา พัฒนายางสายพันธ์ุที่เหมาะสมกับพื้นที่ 
เพื่อเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่และลดต้นทุนการผลิต และการเก็บเกี่ยวผลผลิต รวมทั้งการแปรรูปและเพิ่มมูลค่า
ผลผลิต  
    1.2) พัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร พัฒนาตลาดกลางสินค้าเกษตร โดยเฉพาะ ยางพารา   
ปาล์มน้ำมัน เพื่อเป็นแหลง่อ้างอิงราคา และศูนย์กลางการซื้อขายในพื้นที่ โดยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้
สามารถเช่ือมโยงแหล่งซื้อขายทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าทั้งระบบ Online และ Offline 
    1.3) ส่งเสริมให้เกษตรกรกรรายย่อยปรับระบบการผลิตให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ส่งเสริมการ
ทำเกษตรยั่งยืน อาทิ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ เป็นเกษตรปลอดภัยและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยการปลูกพืชที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของตลาด ร่วมกับการปลูกพืช
เศรษฐกิจหลักของภาค (ยางพาราและปาล์มน้ำมนั) และการทำปศุสตัว์ การสร้างเครอืข่ายความรว่มมือด้านการผลิต 
การแปรรูป และการตลาด เพื่อเพิ่มรายได้และลดความเสี่ยงจาก ความผันผวนด้านราคา รวมทั้งเสริมสร้างความรู้     
ในการวางแผนการผลิต และบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นเกษตรกรมืออาชีพ        
(Smart Farmer) และยกระดับเกษตรกรรายย่อยไปสู่ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรมืออาชีพ (Smart Entrepreneur) 
   ๒) ยกระดับอุตสาหกรรมประมง การเพาะเลีย้งกุ้งและสตัว์น้ำชายฝัง่เพื่อการสง่ออกและเปน็มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่จงัหวัดปตัตานี และนราธิวาส โดยพัฒนาเพื่อยกระดับศูนย์วิจยัและเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำใหเ้ป็นศูนย์
กระจายพันธ์ุสัตว์น้ำที่มีคุณภาพ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการฟาร์ม (Good Agriculture 
Practice : GAP และ Code of Conduct : CoC) รวมทั้งกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีสุขอนามัยที่ได้
มาตรฐานและเป็นไปตามกฎและกติกาสากล ตลอดจน การพัฒนาระบบตลาด รวมทั้งส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์
อาหารทะเลที่หลากหลายและได้มาตรฐานสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดและเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญให้กับ
ภาคใต้ได้อย่างยั่งยืน ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อตลาดเฉพาะ (Niche Market) 
   ๓) ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ เพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านอาหาร สร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ใน
จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส โดยการวิจัยพัฒนาปรับปรุงพันธ์ุเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์ที่มีพันธุกร รมดี และ
กระจายสัตว์พันธ์ุดีไปยังเกษตรกร การส่งเสริมและขยายการเลี้ยงไก่เบตง โคเนื้อ และแพะ ให้เพียงพอต่อการ
บริโภคในพื้นที่ สนับสนุนโรงชำแหละที่ได้มาตรฐาน ถูกหลักสุขอนามัย และส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่ม อาทิ นมแพะพาสเจอร์ไรส์ ไอศกรีม และเครื่องสำอาง รวมทั้งสนับสนุนการเลี้ยงปศุสัตว์                
ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตมุสลิมให้เป็นวัตถุดิบสำหรับแปรรูปที่ได้มาตรฐานฮาลาลและมาตรฐานสากลเพื่อบริโภค
ในท้องถ่ินและส่งออก 
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   ๔) ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ 
โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นเกษตรกรมืออาชีพ/เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer)      
และการส่งเสริมการทำธุรกิจการเกษตรแบบครบวงจร มีการเช่ือมโยงเครือข่ายในรูปแบบคลสัเตอร์ และบริหาร
จัดการร่วมกันในรูปเกษตรแปลงใหญ่เพื่อลดต้นทุนการผลิต และร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิต เครื่องจักรและ
อุปกรณ์การเกษตรสมัยใหม่ สนับสนุนสร้างและพัฒนาองค์กร สถาบันเกษตรกร และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
หรือสหกรณ์การเกษตรให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรแห่ง
อนาคต และเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ เกษตรแม่นยา เพื่อลดความเสียหายจากภัยพิบัติ และความเสียหายกรณี
เกิดโรคระบาด เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการผลิต ในการวางแผนการผลิต และบริหารจดัการฟาร์มอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาด และมีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับ
สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งความรู้และแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมและทั่วถึง เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนในระบบ
เศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งพัฒนาผู้ประกอบการและ SMEs ตลอดจนส่งเสรมิการพัฒนาธุรกิจ Startup และการ
พัฒนาความเช่ือมโยงธุรกิจตามแนวประชารัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกร ะดับสินค้าเกษตรให้ได้
มาตรฐานสากล และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้  
   ๕) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีฐานชีวภาพ และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตภาค
การเกษตร โดยการส่งเสรมิการนำผลการวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป 
และการเก็บรักษา อาทิ การใช้เทคโนโลยีฐานชีวภาพในการผลิตภาคเกษตร การใช้เทคโนโลยี ฐานชีวภาพใน
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และส่งเสริมการเช่ือมโยงการพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยีร่วมกับ
สถาบันการศึกษาเพื่อวิจัยพัฒนาการออกแบบ พัฒนาและแปรรูปสินค้าเกษตรโดยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อ
รักษาคุณภาพสินค้า รวมทั้งการสร้างผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่หลากหลาย  
   ๖) ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า (Brand) ผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะสินค้า ที่ใช้วัตถุดิบ
ทางการเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ประจำถ่ินและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน นวัตกรรม ในการผลิต บรรจุภัณฑ์ 
การข้ึนทะเบียนและคุ้มครองสิทธิให้กับสินค้า เพื่อจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าเพิ่มสูง รวมทั้งนำเสนอ
เรื่องราวเกี่ยวกับแหลง่กำเนิดให้กบัสนิค้า สร้างตราสินค้าอัตลักษณ์พื้นถ่ิน ตลอดจนใช้ประโยชน์จากเอกลักษณ์
แต่ละพื้นที่ในการเช่ือมโยงไปสู่ภาคการผลิตอื่น เช่น การท่องเที่ยวและบริการ อาทิ ไก่เบตง และปลากุเลา 
รองรับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร เป็นต้น และส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถ่ินในระดับประเทศ 
และส่งออกไปยังตลาดโลก     
   ๗) พัฒนาพื้นที่อำเภอหนองจิกต่อเนื่องอำเภอเมืองปัตตานี ให้เป็นเขตอุตสาหกรรมเกษตรแปร
รูปปาล์มน้ำมัน ยางพารา มะพร้าว และการเพาะเลี้ยงชายฝั่งและอุตสาหกรรมแปรรูปประมงที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมโดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
หนองจิกและนิคมอุตสาหกรรมบานา ส่งเสริมการทำประมงและการแปรรูปที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
สนับสนุนผู้ประกอบการให้มาลงทุนในพื้นที่โดยการให้สิทธิพิเศษ มาตรการทางการเงินและการคลัง 
   ๘) พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเพื่อป้องกันความเสียหายพื้นที่เศรษฐกิจและสร้างความ
มั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการออกแบบระบบน้ำในลุ่มน้ำหลัก และพัฒนาระบบ
โครงข่ายน้ำของภาค (ลุ่มน้ำปัตตานี แม่น้ำสายบุรี และลุ่มน้ำบางนรา) พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบกัก
เก็บน้ำและระบบกระจายน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย รวมทั้งจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำตาม
ธรรมชาติให้มีความสะอาดและเหมาะสำหรับการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่เพื่อการอุปโภค บริโภค อุตสาหกรรม 
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และการเกษตร รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหาร จัดการน้ำเพื่อกระจายประโยชน์ที่เป็น
ธรรมกับทุกภาคส่วน     
   ๙) สนับสนุนการปรับปรุงท่าเทียบเรือปัตตานีให้มีมาตรฐาน สามารถรองรับ การขนส่งสินค้า 
Feeder ไปยังท่าเรือของมาเลเซียและอินโดนีเซียได้ ปรับปรุงร่องน้ำเพื่อรองรับเรือขนาดใหญ่สำหรับท่าเรือปัตตานี
และท่าเรือจังหวัดนราธิวาส การก่อสรา้งคันกันคลืน่ พัฒนาระบบการให้บริการด้าน การขนส่งทางเรอืและระบบโลจิ
สติกส์ที่ได้มาตรฐาน และส่งเสริมการใช้ท่าเรือในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการบริหารจัดการท่าเรือแบบมีส่วนร่วมจาก
ชุมชนโดยรอบในพื้นที่ เพื่อให้การพัฒนาการเดินเรือสินค้าตามแนวชายฝั่งมีการเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
   ๑๐) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการผลิต
และบริการในพื้นที่ และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยส่งเสริม
และสนับสนุนการผลติ การแปรรปู และพัฒนาสนิค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรการเกษตร และทรัพยากร
ชีวภาพ รวมทั้งการจัดการทรัพยากรให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะทรัพยากรดิน น้ำ ป่าไม้ ประมง และชายฝั่ง 
เพื่อเป็นปัจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพ โดยการอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อให้
เกิดความมั่นคงและยั่งยืน และการปอ้งกันการกัดเซาะชายฝั่งโดยใช้เทคโนโลยีและรปูแบบที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่
และการจัดระเบียบกิจกรรมทางเศรษฐกจิและสิ่งปลูกสร้างบริเวณพื้นทีช่ายฝัง่ทะเลเพื่อลดผลกระทบต่อการกัดเซาะ
บริเวณชายฝั่ง รวมทั้งจัดการฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนทางการเกษตรที่เหมาะสม และระบบข้อมูลสารสนเทศ                 
เพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาเมืองสุไหงโก -ลก และเมืองเบตง ให้เป็นเมืองการค้าและเมือง
ท่องเท่ียวชายแดน และพัฒนาเมืองยะลาให้เป็นเมืองน่าอยู่ และศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้ชายแดน 
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
   ๑) พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณด่านชายแดนให้เพียงพอและได้มาตรฐาน รวมทั้งพื้นที่
เศรษฐกิจบริเวณชายแดน โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่ือมโยงเข้าสู่ด่านให้มีมาตรฐาน การใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการอำนวยความสะดวกด่านการค้า และการขนส่งระหว่างประเทศ จัดระเบียบการใช้พื้นที่บริเวณ
ด่านชายแดน ชุมชนและพื้นที่หลังด่านให้เหมาะสม อาทิ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลกบริเวณด่าน
ชายแดนสุไหงโก-ลก และด่านชายแดนตากใบ และเร่งรัดการก่อสร้างด่านชายแดนบูเกะตา รวมทั้งการจัดหา
ที่ดินเพื่อรองรับการขยายด่านในอนาคต  
   ๒) พัฒนาโครงข่ายคมนาคมให้มีความเช่ือมโยงและมีมาตรฐานทั้งทางบก และ ทางอากาศ อาทิ    
ทางบก พัฒนาโครงข่ายถนนสายหลัก สายรอง และการขนส่งทางรางให้มีมาตรฐาน และมีความปลอดภัย 
สามารถเช่ือมโยง และอำนวยความสะดวกในการเดินทางและการขนส่งสินค้าได้ทุกระบบ อาทิ สายนราธิวาส    
-สุไหงโก-ลก สายเมืองยะลา-เบตง รวมทั้งพัฒนา และสร้างความร่วมมือในการเช่ือมโยงการเดินทาง การขนส่ง
สินค้า และการท่องเที่ยวจากสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก เช่ือมต่อไปยังประเทศมาเลเซีย และวางระบบการกำกับ
ดูแลการขนส่งให้มีมาตรฐานความปลอดภัย ทางอากาศ ปรับปรุงท่าอากาศยานนราธิวาส และการก่อสร้าง
สนามบินเบตงให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย รองรับปริมาณความต้องการเดินทางและขนส่งสินค้าทางอากาศและ
สนับสนุนการพัฒนาเช่ือมโยงการคมนาคมขนส่งชายแดน และการเดินทางท่องเที่ยวเมืองเบตงกับแหล่งเที่ยว
ธรรมชาติและวัฒนธรรมของพื้นที่ตอนในของภาค เมืองเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน (ปีนัง โกตาบารู              
รัฐกลันตัน) และแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีช่ือเสียงของประเทศ  
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   ๓) พัฒนาเมืองยะลาให้เป็นเมืองน่าอยู่และศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาค โดยการจัดทำแผน
แม่บทเชิงพื้นที่เพื่อเปน็เมอืงศูนย์กลางความเจรญิของภาค พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการให้ครอบคลุมและทั่วถึง เพียงพอกับความต้องการของประชาชน สนับสนุนการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมอืงให้เป็นเมอืงอัจฉรยิะ เพื่อสนับสนุนการต่อยอดการพัฒนาฐานเศรษฐกจิ
เดิม ได้แก่ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งวางแผนการสงวนและเพิม่พื้นที่สเีขียวเพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคมและการ
บริการให้กับพื้นที่โดยรอบ สามารถลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทุกกลุ่ม
เพื่อเตรียมพร้อมจังหวัดยะลาให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาค ในช่วงปีที่ ๑๖ – ๒๐ 
   ๔) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งอำนวยความ
สะดวก และบริการที่เพียงพอและได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย ควบคู่กับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และจัดเก็บข้อมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพโดยเฉพาะชนิดพันธ์ุเฉพาะถ่ินอย่างเป็นระบบ เพื่อลดอัตราการถูกคุกคามของสัตว์
ป่าและพันธ์ุพืชที่ใกล้จะสูญพันธ์ุ รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลายและสอดคล้อง
กับศักยภาพของพื้นที่ โดยเน้นการส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วม และ
การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ใช้ความโดดเด่นของสังคมพหุวัฒนธรรม อาทิ การท่องเที่ยวเมืองเก่าจังหวัด
ปัตตานี เมืองเก่าจังหวัดยะลา และเมืองเก่าจังหวัดนราธิวาส การท่องเที่ยวเชิงนิเวศสู่ศูนย์ศึกษาและเรียนรู้
ธรรมชาติระดับประเทศ (ป่าฮาลา-บาลา) การท่องเที่ยวเชิงอาหาร เชิงเกษตร และการท่องเที่ยวชุมชน 
สนับสนุนการมีส่วนรว่มของประชาชนในการบริการ เช่น ที่พัก มัคคุเทศก์ เป็นต้น การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว และการสรา้งเครอืข่ายบรหิารจดัการและเช่ือมโยงเส้นทางการทอ่งเที่ยวทั้งภายใน
และภายนอกภาค และประเทศเพื่อนบ้าน (เบตง-ปีนัง) (สุไหงโก-ลก – โกตาบารู รัฐกลันตัน) 
   ๕) พัฒนาเมืองท่องเที่ยวชายแดนและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องการท่องเที่ยว อาทิ การบำบัดรักษา
ทางการแพทย์ด้วยสมุนไพรและน้ำพุร้อน (อำเภอเบตง) โดยพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน การให้บริการสู่
สากลที่คำนึงถึงความสะอาด สวยงาม และมาตรฐานสุขอนามัย บริการด้านการศึกษา และศูนย์ดูแลผู้ป่วยและ
ผู้สูงอายุ (Nursing Home Care) รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวชายแดน (เบตง) เมืองการค้าชายแดน (สุ
ไหงโก-ลก) โดยพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งเช่ือมโยงเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวย
ความสะดวกให้เพียงพอและได้มาตรฐาน อาทิ ไฟฟ้าที่เพียงพอ และโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อเพิ่ม
ช่องทางการตลาด สนับสนุนเครือ่งมือและอปุกรณ์สนับสนุน ความปลอดภัยนักท่องเทีย่ว สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ
บริการท่องเที่ยวตลอดห้วงโซ่คุณค่า รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และผู้ประกอบการธุรกิจบริการ
ท่องเที่ยว  
   ๖) พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจการค้าชายแดน โดยการจัดหาที่ดินรองรับการพัฒนา การค้าชายแดน    
และการจัดต้ังตลาดกลางสินค้าเกษตรเมืองชายแดน และกำหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่เหมาะสมให้กับ
ผู้ประกอบการ  
   ๗) เร่งรัดการพัฒนาพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาสให้เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ของภาค        
เพื่อรองรับการค้าการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
รวมทั้งโครงข่ายคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์เช่ือมโยงทั้งระบบถนน ระบบราง รวมทั้งทางน้ำและทาง
อากาศ กับพื้นที่โดยรอบและประเทศเพื่อนบ้าน และระบบจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุน การลงทุน การให้
สิทธิประโยชน์ทั้งด้านภาษี และมิใช่ภาษีในระดับเหมาะสมเพื่อจูงใจให้กับนักลงทุน การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการของศูนย์บริหารแบบเบ็ดเสร็จ กำหนดการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมเป้าหมายและกิจกรรมที่
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เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เปน็มิตรต่อสิง่แวดลอ้มและสอดคล้องกับ
ศักยภาพของพื้นที่ 
   ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
   ๑) พัฒนาและสนับสนุนทักษะฝีมือแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา ให้สอดคล้องกับ
ความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดทั้งในพื้นที่และต่างประเทศ ทั้งทักษะฝีมือ ทักษะด้าน
เทคโนโลยี และทักษะด้านภาษาเพื่อรองรับการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เมืองการค้าและเมือง
ท่องเที่ยวชายแดน และพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนในพื้นที่เพื่อทดแทนการนำเข้าแรงงานจากประเทศเพื่อน
บ้าน อาทิ การจัดต้ังศูนย์ฝึกแรงงานประมง สนับสนุนผู้ประกอบการจ้างงานสำหรับผู้ที่ได้รับการพัฒนาทักษะ
แรงงานในพื้นที่ และสนับสนุนแรงงานที่มีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่  
   ๒) พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยสนับสนุนการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพ โดยสร้าง
โอกาสในการเรยีนระดับอาชีวศึกษาที่มีการพัฒนาทักษะการทางานพร้อมการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างกำลังคนที่มี
สมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine เพื่อรองรับอุตสาหกรรมไทยแลนด์ ๔.๐ และสนับสนุน
การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพในทกุระดับ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาหลกัสตูรการศึกษาที่สามารถนำมาใช้ในการ
ประกอบอาชีพ และพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาที่ทันสมัย อาทิ 
สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction : CIA) บทเรียนออนไลน์ E-learning หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ Electronic Book : E- Book ห้องเรียนเสมือนจริง (Visual Classroom) และสื่อหลายมิติ เป็นต้น 
เพื่อยกระดับการศึกษา ขยายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ในชุมชน รวมทั้งการพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ให้ครอบคลุมและทั่วถึง เพื่อสร้างโอกาสในการ
เรียนรู้ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ให้สามารถพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพของชุมชน และ
เตรียมความพร้อมสาหรับการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในอนาคต  
   ๓) ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกวัย โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน
และเฝ้าระวังการเกิดโรค การให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์และทักษะ การเลี้ยงดูทารก เพื่อป้องกัน
และลดอัตราการตายของมารดาและทารกหลงัการคลอดในพื้นที่ การพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อโรค
อุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บรกิารของ
สถานพยาบาลในชุมชน พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพ และเช่ือมโยงถึงชุมชนและครัวเรือน พัฒนาระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน และระบบส่งต่อผู้ปว่ยที่มีประสิทธิภาพ และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการขยายการให้บริการ 
การสนับสนุนกิจกรรมสขุภาวะใหก้ับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ด้านการออกกำลังกาย และกีฬาข้ันพื้นฐาน เพื่อ
สนับสนุนให้กีฬากลายเป็น วิถีชีวิต รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุเพื่อ
รองรับสงัคมสงูวัย และสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ตลอดจนถ่ายทอดองค์
ความรู้และส่งเสริมการรกัษาโรคโดยใช้แพทย์ปัจจุบนั ควบคู่กับการพัฒนาการแพทย์ทางเลือกที่ใช้ภูมิปัญญาแพทย์
พื้นบ้าน และการจัดตั้งศูนย์ผลิตสมุนไพรของภาคเพื่อพัฒนาพืชสมุนไพรของท้องถ่ินให้ได้มาตรฐานผลิต อาทิ 
ขมิ้นชัน มะขามแขก ชุมเห็ดเทศ เถาวัลย์เปรียง และเพชรสังฆาต เป็นต้น    
   ๔) ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน อาทิ เครื่องแต่งกายมุสลิม สินค้า OTOP โดยใช้ภูมิปัญญาและกลไกประชารัฐ ในการ
สนับสนุนความรู้ในออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต และการจัดการตลาด รวมทั้งสร้างเอกลักษณ์ของสินค้า 
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มช่องทางการตลาด และสนับสนุนการตลาดโดยผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(E-commerce) การพัฒนาการท่องเที่ยวนวัตวิถี โดยดึงภูมิปัญญาชุมชน วิถีชีวิตต่อยอด การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็น
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ของฝากของที่ระลึก เช่ือมโยงการท่องเที่ยววิถีชุมชนของแต่ละท้องถ่ิน เพื่อสร้างงาน เพิ่มรายได้ รวมทั้งส่งเสริมให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนเพื่อสร้างมั่นคง ด้านพลังงาน และลดต้นทุนการผลิต  
   ๕) สร้างความเข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยสร้างความเข้าใจและการยอมรับในการอยู่
ร่วมกันของสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข อนุรักษ์ ฟื้นฟูและรักษาอัตลักษณ์วัฒนธรรม
ท้องถ่ินที่หลากหลาย สนับสนุนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทาง
ศาสนาเพื่อเผยแพร่หลักคำสอนที่ดีงามให้แก่ประชาชน สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแล
รักษาความปลอดภัยของชุมชนและท้องถ่ิน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน ปี 2565) 
     เป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด “เกษตรก้าวหน้า การค้าชายแดน การท่องเที่ยว
เช่ือมโยงสู่อาเซียน บนพื้นฐานความเข้มแข็งของชุมชน” โดยมีจุดยืนในการพัฒนา (Positioning) 4 ด้าน ได้แก่ 
    1. สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร  
    2. ส่งเสริมการค้าและการลงทุนในเขตพื้นที่เศรษฐกิจเมืองชายแดน เมืองต้นแบบ 
    3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม  
    4. ชุมชนเข้มแข็งบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม 
   ประเด็นการพัฒนา 
   1. เพ่ิมศักยภาพการผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและการตลาด แนว
ทางการพัฒนา ประกอบด้วย 
   1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร อาทิ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว ข้าว 
ไม้ผล พืชสมุนไพร ประมง และปศุสัตว์ เป็นต้น โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร สนบัสนุนการใช้
เทคโนโลยีนวัตกรรมและการบรหิารจัดการที่ดีสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน 
   1.2 พฒันาเกษตรกร กลุ่มเครือข่าย สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ ให้ดำเนินการใน
ลักษณะการรวมกลุ่มและใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสร้างมูลค่าเพิม่    
   1.3 ส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อเนือ่งภาคเกษตร โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตและเทคโนโลยี
ให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพือ่สร้างมลูค่าเพิม่ 
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   1.4 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้า
เกษตร    
   1.5 ส่งเสริมระบบตลาดกลางช่องทางการตลาด และสร้างตราสินค้า (Brand) ผลผลิต
ทางการเกษตรและสินค้าแปรรูปเกษตรที่เป็นอัตลกัษณ์ประจำถ่ินเพื่อเพิ่มมูลค่า 
   1.6 ยกระดับอุตสาหกรรมประมง การเพาะเลี้ยงกุง้และสัตว์น้ำชายฝั่งเพื่อการสง่ออกและ
เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม   
   2. ส่งเสริมการค้าการลงทุนในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจท่ีสำคัญ แนวทางการพฒันา ประกอบด้วย 
  2.1 พฒันาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจสิติกส์ให้มีความเช่ือมโยงและได้มาตรฐาน 
  2.2 พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก บริเวณด่านพรมแดนเมือง
ชายแดนเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญ เขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ เขตอุตสาหกรรม เขตพัฒนาพเิศษเฉพาะกจิเพื่อ
รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ   
  2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต พัฒนาสินค้าและบริการเพื่อสร้างมูลค่าและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูลที่ส่งเสริมการค้าการลงทุน 
  2.4 ส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อเนือ่งทกุสาขาการผลิตใหม้ีความเข้มแข็งเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
  2.5 วางระบบการบรหิารจัดการน้ำ ระบบปอ้งกันอทุกภัยเพื่อป้องกันความเสียหายแก่
พื้นที่เศรษฐกิจ 
  2.6 อนรุักและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพือ่สนับสนุนการพัฒนา 
  3. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม และเมืองท่องเท่ียวชายแดน 
  3.1 พัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม 
  3.2 พัฒนาเมอืงทอ่งเที่ยวชายแดนและสง่เสรมิธุรกจิต่อเนื่องการทอ่งเที่ยว 
  3.3 พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยว   
ในกลุ่มจังหวัด 
  3.4 พัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นอัตลกัษณ์ของกลุ่มจงัหวัดให้ผ่านการรบัรองมาตรฐาน 
  3.5 ส่งเสริมการตลาดและประชาสมัพันธ์ที่ทันสมัย เพือ่สรา้งแรงจูงใจให้เกิดการ
ท่องเที่ยวในกลุม่จังหวัดเพิม่ขึ้น 
  4. เสริมสรา้งความเข้มแข็งให้กับชมุชนบนพ้ืนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม 
   4.1 พัฒนาเพื่อยกระดับและสนับสนุนทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
   4.2 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งทั้งกระบวนการผลิตและการตลาด 
  4.3 สร้างความเข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อการอยูร่ว่มกันอย่างสันติสุข 
  4.4 ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อพฒันาทกัษะให้พร้อมประกอบอาชีพ 
  4.5 พัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกวัยและสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรค  
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3.3 แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส( พ.ศ.2566-2570)   
 วิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจมั่นคง การคา้เฟ่ืองฟู นรานา่อยู่ มุ่งสูส่นัติสุขอย่างยั่งยืน” 
      พันธกิจ  

1) เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้าการลงทุน การ
ท่องเที่ยวและบริการ 

  2) พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
  3) เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยชุมชนบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม 
  4) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

เป้าหมายรวม 
1) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาสขยายตัวเพิ่มข้ึน  
2) ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของจังหวัดนราธิวาสลดลง 

   ประเด็นการพัฒนาจังหวัด  
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาคุณภาพการผลิตและการแปรรูปภาคการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 

 ให้กับสินค้าเกษตร 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้าการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อรองรับ  
 การขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการบนฐานภูมิปัญญา วัฒนธรรม และ 

 ทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณภาพ 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ไขปัญหาความยากจนเพื่อ 
 ลดความเหลื่อมล้ำ 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเข้มแข็งให้กับชุมชนบนพื้นฐานสังคม    

 พหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 6 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบเพื่อเป็นฐาน    
 การพัฒนาที่ยั่งยืน 
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ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 พัฒนาคุณภาพการผลิตและการแปรรูปภาคการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร 

 วัตถุประสงค์  

1) เพื่อยกระดับการผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย และส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากความโดดเด่นและเอกลักษณ์ของสินค้าเกษตร 

2) เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับสินค้าเกษตร 
3) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบนิเวศของภาคเกษตร เพื่อสนับสนุนให้การพัฒนามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

และเข้มแข็ง 
 แนวทางการพัฒนา 
  1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

 2) ส่งเสริมการแปรรูป การพฒันาคุณภาพสินค้าเกษตร และการสรา้งตราสินค้า 
 3) เสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
 4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนภาคการเกษตร 

 5) พัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตรและช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรที่หลากหลาย 
 6) บริหารจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตรอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 ส่งเสริมศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้าการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อรองรับ 
                                  การขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
 วัตถุประสงค์  

1) เพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ   
2) เพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน  

ในการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์และอัตลักษณ์ท้องถ่ิน   
 3) เพื่อพฒันาความพร้อมของพื้นที่ สร้างบรรยากาศส่งเสริมการค้า การลงทุนอุตสาหกรรมเพื่อมุง่สู ่
เขตเศรษฐกจิพิเศษที่ดีและทันสมัย 
 แนวทางการพัฒนา 
 1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป และเพิ่มมูลค่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐาน 
 2) ยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน  
 3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก โครงข่ายคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ 
 4) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด ขยายช่องทางการค้าเช่ือมโยงทั้งตลาดภายในและระหว่างประเทศบนฐาน       
เศรษฐกิจดิจิทัล 
 5) พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเมืองการค้าชายแดน  
 6) ส่งเสริมการค้าการลงทุนและสนับสนุนธุรกิจการค้าชายแดนและระหว่างประเทศ 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 พัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการบนฐานภูมิปัญญา วัฒนธรรม และ 
                  ทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณภาพ 

วัตถุประสงค์  

 1) เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการทอ่งเที่ยวและบริการของนราธิวาส 
 2) เพื่อพฒันาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืนบนพื้นฐานอัตลักษณ์และวิถีไทย 
 3) เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ กระจายรายได้และผลประโยชน์จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างสมดุล 
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  แนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการขยายตัว      
ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  

2) ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวและบริการรูปแบบใหม่ที่มีความเช่ือมโยงกับทุนทางวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

3) พัฒนาสินค้าและบริการการท่องเที่ยวโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถ่ิน 
 4) พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว 
 5) พัฒนาระบบข้อมูลเช่ือมโยงเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ไขปัญหาความยากจน 
          เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ 

วัตถุประสงค์  
1)เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สมรรถนะแรงงาน รายได้ การศึกษาและสาธารณสุข เพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยนืและสันตสิุข 
2) เพื่อสง่เสริมความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิและสังคมให้กบัชุมชน 
3) เพื่อพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนายความสะดวกแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง  

 แนวทางการพัฒนา 
 1) พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา     
 2) ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกวัย 
 3) สร้างโอกาสแก่ผู้สูงวัย ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได ้  
 4) สร้างความเข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรม     
 5) ส่งเสริมความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน     
 6) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพื่อหนุนเสริมคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเข้มแข็งให้กับชุมชนบนพื้นฐานสังคม    
                           พหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข 
 วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน 
 2)เพื่อส่งเสริมความสามัคคี ความปรองดอง สมานฉันท์ ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 3) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านและชุมชนในการจัดการตนเองให้มีความปลอดภัย       
สงบเรียบร้อย และมีความมั่นคงในพื้นที่  

 แนวทางการพัฒนา  
1) เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ปฏิบัติ 
2) ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการหมู่บ้าน/ชุมชนให้มีความปลอดภัย      

สงบเรียบร้อย และมีความมั่นคง 
3) ส่งเสริมความสามัคคี ความปรองดอง สมานฉันท์ ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 4) เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย  
5) ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
6) ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ดำรงธรรมให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ประเด็นการพัฒนาท่ี 6 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบเพื่อเป็นฐาน       
           การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน 
 2) เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง ความเสียหายและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

3) เพื่อบรหิารจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสทิธิภาพและสมดุล 

 แนวทางการพัฒนา 

 1) เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน 
 2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบและแหล่งน้ำต้นทุน 
 3) อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ  
 4) เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ 
 5) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน  และการอนุรักษ์พลังงาน   

 6) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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4) ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 
  วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 
   “องค์กรก้าวหน้า พฒันาเศรษฐกจิมั่นคง ธำรงพหุวัฒนธรรม นำสังคมสันติสขุ สูป่ระชาคมอาเซยีน” 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 7 ด้าน 
  1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์   
   1.1 บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เข่ือน ระบบระบายน้ำ 
   1.2 สร้างและปรบัปรุงแหล่งน้ำอุปโภค บรโิภค 
   1.3 จัดทำผงัเมืองรวมจงัหวัด ผังเมืองและผังตำบล 
   1.4 พัฒนาและปรบัปรุงระบบจราจร 
   1.5 จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง 
  2) ด้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์   
  2.1 ส่งเสริมและสนบัสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยัง่ยนืให้กับประชาชนในท้องถ่ิน 
  2.2 ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดกิารชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม   
  2.3 ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหป้ระชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา 
  2.4 ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสูเ้พื่อเอาชนะยาเสพติด 
  2.5 ส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการ   
 2.6 ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพฒันาด้านการสาธารณสุข 
 2.7 ส่งเสรมิสนับสนนุการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพือ่รองรบัการเข้าสูป่ระชาคม
อาเซียน 
 3) ด้านการจัดระเบียบชมุชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์   
  3.1 ส่งเสรมิให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน เกี่ยวกบัการเมือง การปกครองระบบประชาธิปไตย 
  3.2 พัฒนาศักยภาพของท้องถ่ินในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษา
ความสงบเรียบร้อยในท้องถ่ิน 
  3.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนใหม้ีส่วนร่วมในการรกัษาความสงบเรียบร้อยใน
ท้องถ่ิน 
  3.4 ส่งเสริมใหผู้้นำศาสนาเข้ามามีบทบาทเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแก้ปญัหาความมั่นคง 
  4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์   
  4.1 ส่งเสรมิการตลาด การค้า การลงทุนในทอ้งถ่ิน และเมืองชายแดน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
  4.2 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ในท้องถ่ิน  
  4.3 ส่งเสริมใหป้ระชาชนยึดหลักเศรษฐกจิพอเพียง 
  4.4 พัฒนาสง่เสรมิการท่องเที่ยวและแหลง่ท่องเที่ยวเชิงอนรุักษ์เพื่อรองรบัประชาคมอาเซียน 
  4.5 ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำร ิ
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  5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 5  
กลยุทธ์   
  5.1 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5.2 ส่งเสริม สนบัสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อม 
  5.3 ปรับปรงุภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 
  5.4 จัดทำระบบกำจัดขยะและสิง่ปฏิกลูตลอดจนระบบบำบดัน้ำเสีย 
  5.5 ส่งเสริมและสนบัสนุนการใช้พลงังานทดแทน 
 6) ด้านศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์   
   6.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  
   6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถ่ิน และปูชนียบุคคล 
   6.3 เสริมสร้างและทำนุบำรงุศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
   6.4 ส่งเสริมและสนบัสนุนการอนรุักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถ่ิน 
   6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเดก็ เยาวชนและประชาชน   
  7) ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์   
  7.1 พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแกบุ่คลากรในองค์กร 
  7.2 พัฒนาปรับปรงุจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
  7.3 พัฒนาปรับปรงุระบบบรหิารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
  7.4 ปรับปรงุและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเรว็ และมีประสิทธิภาพ 
  7.5 ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน 
  7.6 พัฒนาสง่เสรมิระบบการประชาสมัพันธ์และเผยแพร่การดำเนินงานขององค์กรเพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียน 

(5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส 
  วิสัยทัศน์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส 
   “บริการสาธารณะครอบคลุม เศรษฐกิจมั่นคง ประชาชนมั่งค่ัง ท้องถ่ินพัฒนานำสังคมสู่ความยั่งยืน” 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 7 ด้าน 
  1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์   
  1.1 บุกเบิก สร้าง ปรับปรงุ บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมทางบก ทางน้ำ สะพาน เข่ือน ระบบระบาย
น้ำ 
  1.2 สร้างและปรบัปรุงแหล่งน้ำอุปโภค บรโิภค 
  1.3 จัดทำผงัเมืองรวมจงัหวัด ผังเมืองและผังตำบล 
  1.4 พัฒนาและปรบัปรุงระบบจราจร 
  1.5 จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง 
  2) ด้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์   
  2.1 ส่งเสริมและสนบัสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยัง่ยนืให้กับประชาชนในท้องถ่ิน 
  2.2 ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดกิารชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม   



37 
 

  2.3 ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหป้ระชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา 
  2.4 สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  2.5 ส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการ   
  2.6 ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมและป้องกันโรค รักษาฟื้นฟสูมรรถภาพ และพฒันาระบบบรกิาร
สาธารณสุข 
  2.7 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  3) ด้านการจัดระเบียบชมุชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์   
  3.1 ส่งเสรมิให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกบัการเมอืง การปกครองระบบประชาธิปไตย 
  3.2 พัฒนาศักยภาพของท้องถ่ินในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษา
ความสงบเรียบร้อยในท้องถ่ิน 
  3.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนใหม้ีส่วนร่วมในการรกัษาความสงบเรียบร้อยใน
ท้องถ่ิน 
  3.4 ส่งเสริมใหผู้้นำศาสนาเข้ามามีบทบาทเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแก้ปญัหาความมั่นคง 
  4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว ประกอบด้วย 5        
กลยุทธ์   
  4.1 ส่งเสรมิการตลาด การค้า การลงทนุในทอ้งถ่ิน และเมืองชายแดน   
  4.2 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ในท้องถ่ิน 
  4.3 ส่งเสริมการค้าออนไลนผ์่านดิจทิัลแพลตฟอร์ม 
  4.4 ส่งเสริมใหป้ระชาชนยึดหลักเศรษฐกจิพอเพียง 
  4.5 ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำร ิ
  4.6 พัฒนาสง่เสรมิการท่องเที่ยวและแหลง่ท่องเที่ยวเชิงอนรุักษ์ 
  5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 5             
กลยุทธ์   
  5.1 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5.2 ส่งเสรมิ สนับสนุนใหป้ระชาชนในชุมชนมีจิตสำนกึในการร่วมกนัอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 
  5.3 ปรับปรงุภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 
  5.4 จัดทำระบบกำจัดขยะและสิง่ปฏิกลูตลอดจนระบบบำบดัน้ำเสีย 
  5.5 ส่งเสริมและสนบัสนุนการใช้พลงังานทดแทน 
  6) ด้านศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์   
   6.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  
   6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถ่ิน และปูชนียบุคคล 
   6.3 เสริมสร้างและทำนุบำรงุศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
   6.4 ส่งเสริมและสนบัสนุนการอนรุักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถ่ิน 
   6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเดก็ เยาวชนและประชาชน 
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  7) ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์   
  7.1 พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแกบุ่คลากรในองค์กร 
  7.2 พัฒนาปรับปรงุจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
  7.3 พัฒนาปรับปรงุระบบบรหิารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
  7.4 ปรับปรงุและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเรว็ และมีประสิทธิภาพ 
  7.5 ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน 
  7.6 พัฒนาสง่เสรมิระบบการประชาสมัพันธ์และเผยแพร่การดำเนินงานขององค์กร 

2. แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1  วิสัยทัศน์ในการพัฒนาตำบลกะลุวอ  (Vision) 

“ตำบลน่าอยู่ เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเท่ียวประทับใจ เทคโนโลยี
ทันสมัย ร่มเย็นใต้พระบารมี” 
2.2  ยุทธศาสตร ์

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
   แนวทางการพัฒนา  

๑.๑ บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมทางบก ทางน้ำ  สะพาน เข่ือน ระบบ
ระบายน้ำ 

๑.๒ สร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค 
๑.๓ จัดทำผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังตำบล 
๑.๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
๑.๕ จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง 

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ด้านงานส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
   แนวทางการพัฒนา  

๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถ่ิน 
๒.๒ ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
๒.๓ ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วน

ร่วมในการจัดการศึกษา 
๒.๔ สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๒.๕ ส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการ 
๒.๖ ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมและป้องกันโรค รักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ และพัฒนาระบบบริการ

สาธารณสุข 
๒.๗ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรยีบร้อย 
   แนวทางการพัฒนา  

๓.๑ ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
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๓.๒ พัฒนาศักยภาพของท้องถ่ินในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษา
ความสงบเรียบร้อยในท้องถ่ิน 

๓.๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถ่ิน 
๓.๔ ส่งเสริมให้ผู้นำศาสนาเข้ามามีบทบาทเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแก้ปัญหาความมั่นคง 

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว 
   แนวทางการพัฒนา  

๔.๑ ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถ่ิน และเมืองชายแดน  
๔.๒ ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ในท้องถ่ิน 
๔.๓ ส่งเสริมการค้าออนไลน์ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
๔.๔ ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๔.๕ ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ  
4.6 พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   แนวทางการพัฒนา  

๕.๑ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕.๒ ส่งเสริม สนบัสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕.๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 
๕.๔ จัดทำระบบกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสีย 
๕.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   แนวทางการพัฒนา  

๖.๑ ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
๖.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถ่ินและปูชนียบุคคล 
๖.๓ เสริมสร้างและทำนุบำรุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
๖.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถ่ิน 
๖.๕ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   แนวทางการพัฒนา  

๗.๑ พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร 
๗.๒ พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
๗.๓ พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.๔ ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
๗.๕ ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน 
๗.๖ พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดำเนินงานขององค์กร  
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2.3 เป้าประสงค์ 
  ตำบลกะลุวอ  มุ่งหวังอย่างยิ่งที่จะพัฒนาทอ้งถ่ินให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งจะส่งผลทำให้ประชาชน
มีความเห็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน  จึงได้กำหนดเป้าประสงค์เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดกิจกรรม
ต่างๆ บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กำหนด ดังนี้ 

 1.ระบบการคมนาคมขนส่ง มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน รวมทั้งสาธารณูปการ ให้ความ
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน   

2.พัฒนาคุณภาพชีวิต งานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชน การศึกษา กีฬา  
นันทนาการ  ยาเสพติดและสาธารณสุข 

3.ชุมชนเข้มแข็ง ผู้นำมีส่วนร่วม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4.ชุมชนพัฒนาตนเอง  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบพอเพียง เดินตามแนวพระราชดำริ 
5.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รบัการดูแลรกัษา ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนรุักษ์

และฟื้นฟ ู  
6.การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดยประชาชนมีส่วนร่วม 
7.การบริหารงานและการปฏิบัติงานของ อบต.มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกระบวนการมี              

ส่วนร่วม นำหลักธรรมมาภิบาล มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 

2.4 ตัวชี้วัด 
1. จำนวนของสาธารณูปโภคที่มีมาตรฐานเพิม่ขึ้น 

  2. จำนวนประชาชนที่ได้รับการดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  3. ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
  4. ประชาชนในท้องถ่ินมีรายได้เพิ่มข้ึน และพึ่งตนเองได้มากข้ึน 

5. การมสี่วนร่วมในการดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิม่มากข้ึน 
  6. ประชาชน มีความรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
  7. ผลการปฏิบัตงิานที่มปีระสทิธิภาพเพิ่มข้ึนและร้อยละของระดบัความพึงพอใจของ
ผู้รบับริการ 

2.5 ค่าเป้าหมาย 
1.เส้นทางการคมนาคมและระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐานและทั่วถึงร้อยละ 80 
2.ครัวเรือนมีอาชีพและรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ ร้อยละ80 ของจำนวนครัวเรือนพื้นที ่
3.มีความปลอดภัยเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 
4.ประชาชนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกจิแบพอเพียง เพิ่มข้ึนร้อยละ5 
5.ประชาชนมสี่วนร่วมในการอนุรกัษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มเพิ่มข้ึนร้อย

ละ 5 
6.ประชาชนเข้าร่วมการอนรุักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ินร้อยละ 30 
7.การมสี่วนร่วมเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 
 



41 
 

2.6 กลยุทธ์ในแตล่ะยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน  มีกลยุทธ์ดังนี้ 

๑.๑ บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมทางบก ทางน้ำ  สะพาน  เข่ือน                
ระบบระบายน้ำ 
๑.๒ สร้างและปรบัปรุงแหล่งน้ำอุปโภค บรโิภค 
๑.๓ จัดทำผงัเมืองรวมจงัหวัด ผังเมืองและผังตำบล 
๑.๔ พัฒนาและปรบัปรุงระบบจราจร 
๑.๕ จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคณุภาพชีวิต มีกลยุทธ์ดังนี้ 
๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถ่ิน 
๒.๒ ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
๒.๓ ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา 
๒.๔ สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๒.๕ ส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการ 
๒.๖ ส่งเสริมสขุภาพ ควบคุมและป้องกันโรค รักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ และพัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุข 
๒.๗ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรยีบร้อย มีกลยุทธ์ดังนี้ 
๓.๑ ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
๓.๒ พัฒนาศักยภาพของท้องถ่ินในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษา
ความสงบเรียบร้อยในท้องถ่ิน 
๓.๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยใน
ท้องถ่ิน 
๓.๔ ส่งเสริมให้ผู้นำศาสนาเข้ามามีบทบาทเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแก้ปัญหาความมั่นคง 

           ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการวางแผน การส่งเสรมิการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว มีกลยุทธ์ดังนี้ 
๔.๑ ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถ่ิน และเมืองชายแดน  
๔.๒ ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ในท้องถ่ิน 
๔.๓ ส่งเสริมการค้าออนไลน์ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
๔.๔ ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๔.๕ ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ  
4.6 พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีกลยุทธ์ดังนี้ 
๕.๑ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕.๒ ส่งเสริม สนบัสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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๕.๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 
๕.๔ จัดทำระบบกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสีย 
๕.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีกลยุทธ์ดังนี้ 
๖.๑ ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
๖.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถ่ินและปูชนียบุคคล 
๖.๓ เสริมสร้างและทำนุบำรุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
๖.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถ่ิน 
๖.๕ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีกลยุทธ์ดังนี้ 
๗.๑ พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร 
๗.๒ พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
๗.๓ พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.๔ ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
๗.๕ ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน 
๗.๖ พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดำเนินงานขององค์กร  

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ  ให้ความสำคัญต่อการดำเนินการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประปาชนในพื้นที่ตำบลกะลุวอ  โดยเฉพาะการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ตลอดจนการพัฒนาทางด้านการศึกษา ซึ่งเป็น
รากฐานสำคัญต่อการพัฒนาคน  พัฒนาประเทศ  ให้มีคุณภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน  ควบคู่กับการพัฒนาด้าน
สังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน  โดยยึดหลักการมี
ส่วนร่วม ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาระดับต่างๆ รวมถึงการพิจารณาวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา ความต้องการของงประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนา องค์การบริหารส่วน
ตำบลกะลุวอ  จงกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้  5  ประเด็นยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

๑. พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความปลอดภัย โดยได้รับบรกิารสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่
จำเป็นเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และรองรบัการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 

๒. พัฒนาระบบการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนกจิกรรมสำคัญทางศาสนา อนรุักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป 

๓. ส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเองตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

๔. กำจัดขยะมลูฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมในทอ้งถ่ินอย่างมรีะบบและความยั่งยืน 
๕. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมสี่วนร่วมจากทุกภาคสว่น 
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3.  การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   เพื่อจะให้ทราบถึงสภาวการณ์แวดล้อมของการพัฒนาและศักยภาพในการพัฒนาท้องถ่ิน
ในภาพรวมของตำบลกะลุวอ  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  จึงได้วิเคราะห์สภาวการณ์เกี่ยวกับการพัฒนา
ด้านต่างๆ  โดยใช้เทคนิค  SWOT  Analysis  เพื่อวิเคราะห์หาจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรคที่จะ
นำไปสู่การพัฒนาดังผลการวิเคราะห์  ดังนี้ 
 ๑. จุดแข็ง  (S=Strength) 
  1.ผู้บริหารท้องถ่ินมีวิสัยทัศน์ไกล 
  2.มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
  3.น้อมนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาและแก้ไขปัญหาความยากจนและ
สร้างภูมิค้มกันให้กับประชาชน 
  4.มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก 
  5.เส้นทางคมนาคมที่สะดวก 
 2. จุดอ่อน  (W=weakness)  

1.ปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที ่
2.การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที ่
๓. ประชาชนบางส่วนขาดความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมขององค์การ

บรหิารส่วนตำบล 
4.การบรหิารงานบุคคลขาดระบบคุณธรรม  ไม่เอื้อต่อการสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร 
5.เส้นทางการคมนาคมมีไม่เพียงพอ 

 ๓. โอกาส  (O=opportunity) 
    1.การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ส่งผลให้ท้องถ่ินต้องเตรียมความพร้อมและปรับตัว                   
เพื่อรองรับภารกิจด้านเศรษฐกิจและสังคม 
   2.ได้รับการสนับสนุนในด้านงบประมาณ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงาน
อื่นๆ 
   3.เด็กและเยาวชนได้รับการสนับสนุนให้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน 
   4.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การส่งเสริมสนับสนุนในการสง่เสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
 ๔.  อุปสรรค  (T=threat) 
    1.การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ภูมิอากาศและความรุนแรงของภัยพิบัติต่างๆ 
   2.ประเทศไทยก้าวสู่สงัคมผูสู้งอายุ  จากการมีโครงสร้างประชากรวันสูงอายุเพิ่มข้ึน      
วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง 
   3.ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่  ซึ่งเป็นพื้นที่เสียงภัย 
   4.ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ 
   5.ค่าครองชีพทีสู่งข้ึนทำให้มรีายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย 
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3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

   ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น ได้ทำการประเมิน
สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
  1. ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพือ่ดำเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรปูของกลุ่ม
อาชีพอย่างเข้มแข็งและขาดแหล่งเงินลงทุนในการทำกจิการและประกอบอาชีพ  

2. ราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ จำหน่ายไม่ได้ราคา 
3. การศึกษาสื่อการเรียนการสอนยังไม่พอเพียง เด็กนักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อใน

ระดับทีสู่งกว่าข้ันพื้นฐาน และขาดงบประมาณในการศึกษา ครอบครัวยากจน  
4. ประชาชนไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการมสี่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

  5. แหล่งน้ำในการเกษตรไม่พอเพียงในช่วงฤดูแลง้และน้ำสำหรบัอุปโภค-บริโภคไม่
เพียงพอและยงัไม่ได้มาตรฐาน 

6. ไฟฟ้าถนนสาธารณะไม่ทั่วถึง 
7. ไฟฟ้าถนนบางจุดชำรุดเสียหาย และติดตั้งไมท่ั่วถึง 
8. โรคไข้เลือดออกยังไมห่มดไปในพื้นที ่
9. สถานศึกษาขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน และอุปกรณ์กีฬา 
10. ปัญหายาเสพติดยังแพรร่ะบาดในตำบล 

   11. เดก็เยาวชน และประชาชนขาดสถานที่ในการออกกำลงักายและพักผอ่นหย่อนใจ 
เด็กเยาวชน และประชาชนมีสุขภาพไม่สมบรูณ์แข็งแรง 
  12. สถานที่สาธารณะ เช่น ถนน คู คลอง บางแหง่ไม่สะอาดสวยงาม  มีขยะและสิ่งปฏิกูล 
  13. เดก็เยาวชน และประชาชนขาดแหล่งเรียนรู้ และแหลง่สืบค้นข้อมลูข่าวสารอย่างเพียง 
พอ และเยาวชนบางกลุ่มประพฤติตนไม่เหมาะสม และใช้เวลาว่างไม่เป็นประโยชน์ 

14. ประชาชนทราบข้อมลูข่าวสารของ อบต. ไม่ทั่วถึง 
  15. ประชาชนไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบ 
  16. ถนนบางส่วนยังชำรุดเสียหาย ประชาชนสัญจรไปมาไมส่ะดวก  
  17. ช่วงฤดูฝน มีน้ำท่วมขังในบางพื้นที ่
  18. ปญัหาเรือ่งการบริหารจัดการขยะในชุมชน 
  19. ประชาชนขาดจิตสำนึกในการการอนรุักษ์ทรพัยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อม 
  20. ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต ประเพณีถูกสังคมสมัยใหม่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปและ 
ไม่คอ่ยมีผู้  สืบทอดภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน
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๔๕ 

การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

2. ด้านการสร้างขีด
ความสามารถในการ

แข่งขัน 

3. ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

4. ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง

สังคม 

5. ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เปน็มิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

6. ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580) 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 12 
(2561-2580) 

 

1.เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์

๗.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์ 

๓.สร้างความเขม้แข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้

อย่างยั่งยืน 

 
1. ด้านความมั่นคง 

๕.การเสริมสรา้งความ

ม่ันคงแห่งชาติเพ่ือการ

พัฒนาประเทศสูค่วาม

ม่ังคั่งและยั่งยืน 

10.ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพื่อ

การพัฒนา 

๘.การพัฒนาวิทย์ฯ                
เทคโนฯวิจัยนวัตกรรม 

๙.พัฒนาภาค เมือง และพืน้ที่เศรษฐกิจ 

 

1.เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

(แรงงาน) 

๙.พัฒนาภาค เมือง และ
พื้นทีเ่ศรษฐกิจ 

 

๑.เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพ 

๒.สร้างความเปน็ธรรม   
ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

๙.พัฒนาภาค เมือง และ
พื้นทีเ่ศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 12 (2561-2564) 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาส 
(256๖-25๗0) 

 

ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด
นราธิวาส (256๖-25๗0) 

 

ยุทธศาสตร์ อบต.กะลุวอ 
 

๔.การเติบโตทีเ่ป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืน 

๗.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์                     
(พลังงานทดแทน) 

๙.พัฒนาภาค เมือง                     
และพื้นที่เศรษฐกิจ 

๖.การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกันการ

ทุจริต ประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

๙.พัฒนาภาคเมือง                
พื้นทีเ่ศรษฐกิจ 
(จังหวัด/อปท.) 

 

๕.เสริมสร้างความ
มั่นคงและปลอดภัยใน
ชีวิตประจำวันและ

ทรัพยส์ิน 

๓.ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและการ

รักษาความสงบ
เรยีบร้อย ๓.ด้านการจัดระเบียบ

ชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบ

เรยีบร้อย 

๑.เพิม่ศักยภาพการผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
และการตลาด 

 
๒.ส่งเสริมการค้าและการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญ 

 

๓.ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรมและ
เมืองท่องเที่ยวชายแดน 

 

๔.เสริมสร้างความเข้มแข้งให้กับชุมชนบนพืน้ฐานสังคมพหุวัฒนธรรม 

 

๓.ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
วัฒนธรรมและเมือง                
ท่องเที่ยวชายแดน 

๒.ส่งเสริมการค้าและการ
ลงทุนในพืน้ที่เศรษฐกิจที่

สำคัญ (สิ่งแวดล้อม) 

๑.ส่งเสริมเพิ่ม
ประสิทธิภาพภาคเกษตร 

๖.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

๕.ด้านการบริหารจัดการ
และการอนรุักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ            
และสิ่งแวดล้อม 

๗. ด้านการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

๒.เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสรมิการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 

 
๓.ส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ 

 

๑.ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 

๑.ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

 

๔.ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  

 
6.ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น  

 

๔.พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
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ส่วนท่ี 3 
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ท่ี ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 
หน่วยงาน
สนับสนนุ 

1. ด้านพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านการเศรษฐกิจ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านการเศรษฐกิจ 

-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานการเกษตร 
 

-กองช่าง 
-กองช่าง 
-กองช่าง 

อบต.กะลุวอ 

2. ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 
 
 
 
 
 
ด้านการดำเนินงานอ่ืน 
 

-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานสาธารณสุข 
 
-แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ   
 นันทนาการ 
-แผนงานงบกลาง 
 
 

-กองการศึกษาฯ 
-กองสวัสดิการสังคม 
-กองการศึกษาฯ 
-กองสวัสดิการสังคม 
-กองสวัสดิการสังคม 
-กองการศึกษาฯ 
-กองช่าง 
-กองสวัสดิการสังคม 
-สำนักงานปลัด 

3. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

ด้านบริหารทั่วไป 
 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 

-แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 
-แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
 

-สำนักงานปลัด  
-กองสวัสดิการสังคม 
-สำนักงานปลัด 
-สำนักงานปลัด 
 

4. ด้านการวางแผน 
การส่งเสริม การ
ลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 
ด้านการเศรษฐกิจ 

-แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงานการเกษตร 
 
 

-กองช่าง 
-สำนักงานปลัด  
-สำนักงานปลัด 

5. ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

ด้านบริหารทั่วไป 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านการเศรษฐกิจ 
 
 
 

-แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงานการเกษตร 
 

 
 

-สำนักงานปลัด 
-สำนักงานปลัด  
-สำนักงานปลัด 
-กองช่าง 
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ท่ี ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 
หน่วยงาน
สนับสนนุ 

6. ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

ด้านบริการชุมชนและสังคม -แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 

-กองการศึกษาฯ 
 

อบต.กะลุวอ 

7. ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

ด้านบริหารทั่วไป 
 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 
ด้านการเศรษฐกิจ 
 

-แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
-แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-สำนักงานปลัด 
-กองคลัง 
-กองช่าง 
-สำนักงานปลัด 
-กองช่าง 
 

รวม   7 ยุทธศาสตร ์  4  ด้าน 11  แผนงาน ๕ สำนัก/กอง  
 



ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี
ยุทธศาสตร์ จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงการสร้างพ้ืนฐาน 19 14 21 96 98 248

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 38 40 53 52 52 235

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 10 10 10 10 10 50
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน
การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 6 6 7 7 7 33
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 7 7 7 7 7 35
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 4 9 9 9 9 40
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมภิบาล 10 13 16 15 12 66

รวม 94 99 123 196 195 707

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  

 องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ



ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงการสร้างพ้ืนฐาน
      -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 14 30,370,000 24 41,320,000 23 69,980,000 23 95,800,000 23 84,723,600 107 322,193,600
      -แผนงานเคหะและชุมชน 3 1,150,000 3 1,150,000 6 2,650,000 4 1,650,000 3 1,150,000 19 7,750,000
      -แผนงานการเกษตร 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 5 2,500,000

รวม 18 32,020,000 28 42,970,000 30 73,130,000 28 97,950,000 27 86,373,600 131 332,443,600
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
     -แผนงานการศึกษา 18 10,630,000 18 10,630,000 18 10,630,000 18 10,630,000 18 10,660,000 90 53,180,000
     -แผนงานสาธารณสุข 7 353,000 7 353,000 7 353,000 7 353,000 7 353,000 35 1,765,000
     -แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 700,000 3 700,000 3 700,000 3 700,000 3 700,000 15 3,500,000
     -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 9 523,340 9 523,340 9 523,340 9 523,340 9 523,340 45 2,616,700
     -แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 6 10,480,000 6 10,480,000 6 10,480,000 6 10,480,000 6 10,480,000 30 52,400,000
     -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - 1 1,000,000 1 800,000 1 850,000 1 900,000 4 3,550,000
     -แผนงานงบกลาง 4 11,830,000 4 11,830,000 4 11,830,000 4 11,830,000 4 11,830,000 20 59,150,000

รวม 47 34,516,340 48 35,516,340 48 35,316,340 48 35,366,340 48 35,446,340 239 176,161,700
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
     ชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
     -แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5 480,000 5 480,000 5 480,000 5 480,000 5 480,000 25 2,400,000
     -แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 1,300,000 1 1,300,000 1 1,300,000 1 1,300,000 1 1,300,000 5 6,500,000
     -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 1,100,000 2 1,100,000 2 1,100,000 5 1,100,000 2 1,100,000 13 5,500,000

รวม 8 2,880,000 8 2,880,000 8 2,880,000 11 2,880,000 8 2,880,000 43 14,400,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)  

 องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี

48

แบบ ผ. 01



ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน
     การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว
       -แผนงานเคหะและชุมชน 2 850,000 2 1,050,000 1 550,000 1 550,000 1 550,000 7 3,550,000
       -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 5 750,000
       -แผนงานการเกษตร 3 330,000 3 330,000 1 330,000 3 330,000 3 330,000 13 1,650,000

รวม 6 1,330,000 6 1,530,000 3 1,030,000 5 1,030,000 5 1,030,000 25 5,950,000
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
       -แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 80,000 1 80,000 1 80,000 1 80,000 1 80,000 5 400,000
       -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 400,000 4 400,000 4 550,000 4 570,000 4 570,000 20 2,490,000
       -แผนงานการเกษตร 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 5 100,000

รวม 6 500,000 6 500,000 6 650,000 6 670,000 6 670,000 30 2,990,000
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
      -แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 12 1,110,000 12 1,110,000 12 1,110,000 12 1,110,000 12 1,110,000 60 5,550,000

รวม 12 1,110,000 12 1,110,000 12 1,110,000 12 1,110,000 12 1,110,000 60 5,550,000
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
     ตามหลักธรรมภิบาล
       -แผนงานบริหารงานท่ัวไป 5 1,260,000 5 1,260,000 5 1,260,000 5 1,260,000 5 1,260,000 25 6,300,000
       -แผนงานเคหะและชุมชน 2 600,000 2 650,000 2 750,000 2 800,000 2 900,000 10 3,700,000
       -แผนงานสร้างสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 50,000 2 80,000 2 80,000 2 80,000 2 50,000 10 340,000
       -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 9,400,000 2 9,500,000 5 9,900,000 2 8,900,000 2 8,900,000 13 46,600,000

รวม 11 11,310,000 11 11,490,000 14 11,990,000 11 11,040,000 11 11,110,000 58 56,940,000
รวมท้ังส้ิน 108 83,666,340 119 95,996,340 121 126,106,340 121 150,046,340 117 138,619,940 586 594,435,300
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ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี



 



ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงการสร้างพ้ืนฐาน
      -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
      -แผนงานเคหะและชุมชน
      -แผนงานการเกษตร

รวม
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
     -แผนงานการศึกษา
     -แผนงานสาธารณสุข
     -แผนงานสังคมสงเคราะห์
     -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
     -แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
     -แผนงานงบกลาง

รวม
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
     ชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
     -แผนงานการรักษาความสงบภายใน
     -แผนงานสังคมสงเคราะห์
     -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวม

64

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)  

 องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี

แบบ ผ. 01/1



ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน
     การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว
       -แผนงานเคหะและชุมชน
       -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
       -แผนงานการเกษตร

รวม
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
       -แผนงานการรักษาความสงบภายใน
       -แผนงานการเกษตร
       -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวม
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
      -แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รวม
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
     ตามหลักธรรมภิบาล
       -แผนงานบริหารงานท่ัวไป
       -แผนงานเคหะและชุมชน
       -แผนงานสร้างสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
       -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รวม
รวมท้ังส้ิน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ 
  
ก  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
1. ก่อสร้างถนน คสล. 

ซอยบ้านเปาะโกะ 
ม.1 

เพื่อให้มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐานสามารถ
สัญจร ไป-มา 
 

กว้าง   3.00    เมตร   
ยาว    96.00  เมตร 
หนา   0.15    เมตร 

- 220,000 - - - 1 สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

2. ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยบ้านอาแว 
ม.1 

เพื่อให้มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐานสามารถ
สัญจร ไป-มา 
 

กว้าง  4.00    เมตร   
ยาว   52.00  เมตร 
หนา   0.15   เมตร 

- 180,000 - - - 1 สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

3. ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล.บ้านยางแดงสาย
หน้าบ้านมะแอกาเดร์-
โตะแวลาเมาะห์   
ม.1  

เพื่อระบายน้ำและ
ป้องกันน้ำท่วมขัง 

กว้าง  0.80      เมตร   
ยาว   150.00  เมตร    
ลึก    0.80      เมตร 

- - - - 715,600 1  แห่ง มีการระบายน้ำที่ดี
และลดปัญหา 
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
4. ก่อสร้างรางระบายน้ำ             

คสล.บ้านมะยาซิ  
ม.1 
 

เพื่อระบายน้ำและ
ป้องกันน้ำท่วมขัง 

กว้าง  0.80    เมตร   
ยาว   3,000  เมตร 
ลึก    0.80    เมตร   

- - - 13,500,000 - 1  แห่ง มีการระบายน้ำที่ดี
และลดปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 

5. ก่อสร้างรางระบายน้ำ            
คสล.หน้าบ้าน 
มะ เจ๊ะเต๊ะ 
ม.1 
 

เพื่อระบายน้ำและ
ป้องกันน้ำท่วมขัง 

กว้าง  1.00    เมตร 
ยาว   1,000  เมตร 
ลึก    0.50    เมตร   

- - 5,500,000 - - 1  แห่ง มีการระบายน้ำที่ดี
และลดปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 

6. ก่อสร้างรางระบายน้ำ            
คสล.หน้าบ้าน 
มะแอ อาลี 
ม.1 
 

เพื่อระบายน้ำและ
ป้องกันน้ำท่วมขัง 

กว้าง  0.80      เมตร 
ยาว   150.00  เมตร 
ลึก    0.80      เมตร   

700,000 - - - - 1  แห่ง มีการระบายน้ำที่ดี
และลดปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 

7. ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยบ้านใหม่ 
ม.2 
 

เพื่อให้มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐานสามารถ
สัญจร ไป-มา 

กว้าง  3.00      เมตร   
ยาว   200.00  เมตร 
หนา   0.15      เมตร 

- 500,000 - - - 1 สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

8. ก่อสร้างถนน คสล.               
หลังเขากำแพง   
ม.2 

เพื่อให้มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐานสามารถ
สัญจร ไป-มา 

กว้าง   4.00      เมตร   
ยาว    750.00  เมตร 
หนา    0.15     เมตร 

- - 2,400,000 - - 1 สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
9. ก่อสร้างถนน คสล.               

ซอยเกราะลึก   
ม.2 

เพื่อให้มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐานสามารถ
สัญจร ไป-มา 

กว้าง   4.00      เมตร   
ยาว    200.00  เมตร 
หนา    0.15      เมตร 

650,000 - - - - 1 สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

10. บุกเบิกถนน 
ซอยหลังวัด 
ม.2 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจร ไป-มา 

กว้าง  4.00      เมตร   
ยาว   500.00  เมตร 
หนา   0.50      เมตร 

- - 800,000 - - 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา 

กองช่าง 

11. ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล.สายซอย 
เกราะลึก  
ม.2  

เพื่อระบายน้ำและ
ป้องกันน้ำท่วมขัง 

กว้าง   1.00    เมตร  
ยาว    55.00  เมตร    
ลึก     1.00    เมตร 

- - - - 358,000 1  แห่ง มีการระบายน้ำที่ดี
และลดปัญหา 
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

12. ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล.สายซอยพัฒนา
หน้าบ้านอาจารย์วิรัช 
ม. 2  
 

เพื่อระบายน้ำและ
ป้องกันน้ำท่วมขัง 

กว้าง  0.50    เมตร    
ยาว   45.00  เมตร      
ลึก    0.50    เมตร  

- - - - 200,000 1  แห่ง มีการระบายน้ำที่ดี
และลดปัญหา 
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

13. ก่อสร้างรางระบายน้ำ            
คสล.หน้าบ้านผู้ใหญ่ 
ม.2 
 
 

เพื่อระบายน้ำและ
ป้องกันน้ำท่วมขัง 

กว้าง   0.50      เมตร 
ยาว    750.00   เมตร 
ลึก     0.50       เมตร 

- 1,500,000 - - - 1  แห่ง มีการระบายน้ำที่ดี
และลดปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
14. ก่อสร้างรางระบาย

น้ำคสล.ตลอดสาย
พร้อมฝาปิด 
ม.2  (ถนนใหญ่) 

เพื่อระบายน้ำและ
ป้องกันน้ำท่วมขัง 

กว้าง   1.00     เมตร   
ยาว    2,000   เมตร 
ลึก     1.00     เมตร 

- - - 12,000,000 - 1 แห่ง มีการระบายน้ำที่ดี
และลดปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 

15. ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยมูดะห์ อูเซ็ง 
ม.3 
 

เพื่อให้มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐานสามารถ
สัญจร ไป-มา  

กว้าง   2.00     เมตร   
ยาว    70.00   เมตร 
หนา    0.15    เมตร 

150,000 - - - - 1 สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

16. ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยกูโบร์บาโย 
ม.3 
 

เพื่อให้มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐานสามารถ
สัญจร ไป-มา  

กว้าง   4.00     เมตร   
ยาว    30.00   เมตร 
หนา    0.15    เมตร 

100,000 - - - - 1 สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

17. ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยโตะสลาวัต 
ม.3 
 

เพื่อให้มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐานสามารถ
สัญจร ไป-มา  
 

กว้าง   3.00     เมตร   
ยาว    40.00   เมตร 
หนา   0.15     เมตร 

- 140,000 - - - 1 สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

18. ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยบ้านโต๊ะเวาะ 
ม.3 

เพื่อให้มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐานสามารถ
สัญจร ไป-มา 
 

กว้าง   3.00     เมตร   
ยาว    73.00   เมตร 
หนา   0.15      เมตร 

200,000 - - - - 1 สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
19. บุกเบิกถนน 

สามแยกบ้านครูยีดิง - 
สี่เลน 
ม.3 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร ไป-มา 

กว้าง   6.00      เมตร   
ยาว    300.00  เมตร 
หนา    0.50      เมตร 

- 800,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา 

กองช่าง 

20. ก่อสร้างรางระบายน้ำ              
คสล.ซอยบาโย 
ม.3 
 

เพื่อระบายน้ำและ
ป้องกันน้ำท่วมขัง 

กว้าง   0.50      เมตร   
ยาว    355.00  เมตร 
ลึก     0.50      ซม. 

- 
 
 

1,420,000 
 

- - 
 

- 1  แห่ง มีการระบายน้ำที่ดี
และลดปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 

21. ก่อสร้างรางระบายน้ำ             
คสล.ซอยท่าเรือ 
ม.3 
 

เพื่อระบายน้ำและ
ป้องกันน้ำท่วมขัง 

กว้าง  1.50    เมตร   
ยาว   1,600  เมตร 
ลึก    1.00    เมตร 

- - - 12,800,000 - 1  แห่ง มีการระบายน้ำที่ดี
และลดปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 

22. ก่อสร้างรางระบายน้ำ               
คสล.หลังโรงเรียน   
กาแนะ           
ม.3 
 

เพื่อระบายน้ำและ
ป้องกันน้ำท่วมขัง 

กว้าง   1.50      เมตร   
ยาว    450.00  เมตร 
ลึก      0.50     เมตร 

- - - 2,700,000 - 1  แห่ง มีการระบายน้ำที่ดี
และลดปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 
 

กองช่าง 

23. ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล.บ้านมามะมียะห์ 
ม.3 

เพื่อระบายน้ำและ
ป้องกันน้ำท่วมขัง 

กว้าง   1.50      เมตร   
ยาว    100.00  เมตร 
ลึก      1.50      เมตร 

- - 700,000 - - 1  แห่ง มีการระบายน้ำที่ดี
และลดปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 
 

กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
24. ก่อสร้างถนน คสล. 

ซอยเปาะมะกระจง 
ม.4 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา 

กว้าง   5.00      เมตร   
ยาว    590.00  เมตร 
หนา   0.50      เมตร 

- 2,400,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา 

กองช่าง 

25. บุกเบิกถนนสาย 
สี่เลน - ที่นาบายะ 
ม.4 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา 

กว้าง   6.00      เมตร   
ยาว    300.00  เมตร 
หนา   0.50       เมตร 

- 950,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา 
 

กองช่าง 

26. บุกเบิกถนนสาย 
กูแบสาลอ-สี่เลน 
ม.4 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา 

กว้าง  5.00      เมตร   
ยาว   150.00  เมตร 
หนา  0.50       เมตร 

- 400,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา 

กองช่าง 

27. บุกเบิกถนนซอยเปาะ
มะดาดอ - ซอยโต๊ะ               
อีหม่าม 
ม.4 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา 

กว้าง   6.00    เมตร   
ยาว    1,500  เมตร 
หนา   0.50    เมตร 

- - - 5,400,000 - 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา 

กองช่าง 

28. บุกเบิกถนนซอย   
โต๊ะอีหม่าม – ถนน 
กูแบสาลอ  
ม.4 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา 

กว้าง  6.00    เมตร   
ยาว   1,000  เมตร 
หนา   0.50   เมตร 

- - - 3,000,000 - 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา 

กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
                  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
29. บุกเบิกถนนสายกูแบ

สาลอ-โคกศิลา  
ม.4 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา 

กว้าง   6.00    เมตร  
ยาว    2,000  เมตร  
หนา    0.80   เมตร  

- - - - 8,400,000 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา 

กองช่าง 

30. บุกเบิกถนน 
ซอยโรงงานยาง- 
โคกนากอ     
ม.4  
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา 

กว้าง   6.00     เมตร  
ยาว    4,000   เมตร  
หนา    0.50    เมตร  

- - 9,500,000 - - 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา 

กองช่าง 

31. ก่อสร้างรางระบายน้ำ               
คสล.ซอยเขากำปั่น           
ม.4 

เพื่อระบายน้ำและ
ป้องกันน้ำท่วมขัง 

กว้าง   0.60      เมตร   
ยาว    400.00  เมตร 
ลึก      o.60      เมตร 

- - - 1,800,000 - 1  แห่ง มีการระบายน้ำที่ดี
และลดปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 
 

กองช่าง 

32. ก่อสร้างรางระบายน้ำ               
คสล.ซอยโต๊ะอีหม่าม - 
ซอยเปาะมะ           
ม.4 
 

เพื่อระบายน้ำและ
ป้องกันน้ำท่วมขัง 

กว้าง   0.80      เมตร   
ยาว    700.00  เมตร 
ลึก     o.80       เมตร 

- - - - 5,000,000 1  แห่ง มีการระบายน้ำที่ดี
และลดปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 
 

กองช่าง 

33. ก่อสร้างรางระบายน้ำ                
คสล.สายดาแลฮูมอ           
ม.4 
 

เพื่อระบายน้ำและ
ป้องกันน้ำท่วมขัง 

กว้าง   0.60      เมตร   
ยาว    700.00  เมตร 
ลึก      o.80      เมตร 

- 
 

- 2,200,000 - - 1  แห่ง มีการระบายน้ำที่ดี
และลดปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
34. ก่อสร้างรางระบายน้ำ                

คสล.หน้าโรงเรียน
บ้านกูแบสาลอ - 
สะพานโต๊ะแมะบู 
ม.4 

เพื่อระบายน้ำและ
ป้องกันน้ำท่วมขัง 

กว้าง   0.80      เมตร   
ยาว    300.00  เมตร 
ลึก      0.80     เมตร 

- 1,200,000 - - - 1  แห่ง มีการระบายน้ำที่ดี
และลดปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 
 

กองช่าง 

35. ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยสามัคคี 6 
ม.5 
 

เพื่อให้มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐานสามารถ
สัญจร ไป-มา 

กว้าง   4.00      เมตร   
ยาว    200.00  เมตร 
หนา    0.15     เมตร 

- 560,000 - - - 1 สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

36. ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยสามัคคี 5 -  
บ้านอาแบ 
ม.5 

เพื่อให้มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐานสามารถ
สัญจร ไป-มา  

กว้าง  4.00      เมตร   
ยาว   500.00  เมตร 
หนา   0.04      เมตร 

- - 2,000,000 - - 1 สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

37. บุกเบิกถนน 
บาเละฮีเล 
ม.5 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร ไป-มา 

กว้าง   4.00    เมตร   
ยาว    1,500  เมตร 
หนา    0.50    เมตร 

- - - - 3,000,000 1 สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

38. บุกเบิกถนน 
ซอยสามัคคี  1 
ม.5 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร ไป-มา 

กว้าง   4.00    เมตร   
ยาว    1,000  เมตร 
หนา   0.50     เมตร 

- - - - 2,200,000 1 สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
39. บุกเบิกถนนซอย

สามัคคี 5 
ม.5 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจร ไป-มา 

กว้าง   5.00      เมตร   
ยาว    500.00  เมตร 
หนา    0.50      เมตร 

- - 1,250,000 - - 1 สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

40. บุกเบิกถนนซอย
สามัคคี 7 
ม.5 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจร ไป-มา 

กว้าง   4.00      เมตร   
ยาว    500.00  เมตร 
หนา    0.50      เมตร 

- - - - 1,100,000 1 สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

41. บุกเบิกถนนสายข้าง
คลองซอยป่าปิด- 
กูแบซือละ 
ม.5 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจร ไป-มา 

กว้าง   4.00     เมตร   
ยาว    1,000   เมตร 
หนา    0.50    เมตร 

- - - 2,500,000 - 1 สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

42. ปรับปรุงไหล่ทาง
ถนนคสล.สายรอบอ่าง
เก็บน้ำ  
ม.5 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจร ไป-มา 

กว้าง   1.00     เมตร 
ยาว    3,700   เมตร 
หนา    0.15     เมตร 

- - 3,000,000 - - 1 สาย ประชาชนสามารถ
สัญจร ไป-มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

43. ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล.หน้าบ้านสุกิจ-
อ่างน้ำ 
ม.5 
 

เพื่อระบายน้ำและ
ป้องกันน้ำท่วมขัง 

กว้าง  1.00      เมตร   
ยาว   700.00  เมตร 
ลึก    1.00      เมตร 

- - - - 4,500,000 1  แห่ง มีการระบายน้ำที่ดี
และลดปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
44. ก่อสร้างรางระบายน้ำ                

คสล.หน้าบ้านกอเดร์ - 
บ้านมะรอปีอี 
ม.5 
 

เพื่อระบายน้ำและ
ป้องกันน้ำท่วมขัง 

กว้าง   0.80     เมตร   
ยาว    2,850   เมตร 
ลึก     0.80     เมตร 

- 
 

- - - 14,250,000 1  แห่ง มีการระบายน้ำที่ดี
และลดปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 

45. ก่อสร้างรางระบายน้ำ                
คสล.หน้าฮูแตกาโตะ  
ม.5 
 

เพื่อระบายน้ำและ
ป้องกันน้ำท่วมขัง 

กว้าง   0.80      เมตร   
ยาว    200.00  เมตร 
ลึก      1.00     เมตร 

- - - - 1,200,000 1  แห่ง มีการระบายน้ำที่ดี
และลดปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 

46. ก่อสร้างถนน คสล.                 
ซอยกูโบร์ - จาเราะ 
กอเราะ   
ม. 6 

เพื่อให้มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐานสามารถ
สัญจร ไป-มา  
 

กว้าง   4.00    เมตร   
ยาว    90.00  เมตร 
หนา   0.15     เมตร 

270,000 - - - - 1 สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

47. บุกเบิกถนน                 
ซอยแบแระ   
ม. 6 

เพื่อให้มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐานสามารถ
สัญจร ไป-มา  

กว้าง   4.00    เมตร   
ยาว    1,000  เมตร 
หนา    0.50   เมตร 

- - - 3,200,000 - 1 สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

48. ก่อสร้างถนน คสล.                 
เมาะซูลีเมาะ   
ม. 6 

เพื่อให้มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐานสามารถ
สัญจร ไป-มา  

กว้าง  4.00   เมตร   
ยาว    300   เมตร 
หนา   0.15   เมตร 

- - 840,000 - - 1 สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
49. บุกเบิกถนนใน

ปอเนาะ 
ม.6 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจร ไป-มา 

กว้าง   4.00      เมตร   
ยาว    300.00  เมตร 
หนา    0.50     เมตร 

500,000 - - - - 1 สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

50. บุกเบิกถนนต่อจาก            
สายกูโบร์   
ม.7 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจร ไป-มา 
 

กว้าง   5.00     เมตร   
ยาว    200.00 เมตร 
หนา    0.50    เมตร 

- - 500,000 - - 1  สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา 
 

กองช่าง 

51. ปรับปรุงเสริมผิว
ถนนลาดยาง 
แอสฟัทล์ติกคอนกรีต 
สายปอเนาะ  
ม.6 

เพื่อให้มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐานสามารถ
สัญจรไป-มา 

กว้าง   4.00      เมตร  
ยาว    605.00  เมตร  
หนา   0.04      เมตร  

- - - - 2,000,000 1 สาย มีถนนในหมู่บ้านที่
ได้มาตรฐาน
สามารถสัญจรไป-
มา 

กองช่าง 
(กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น) 

52. ก่อสร้างรางระบาย
น้ำคสล.สายสามแยก
ปอเนาะ  
ม.6 
 

เพื่อระบายน้ำและ
ป้องกันน้ำท่วมขัง 

กว้าง   0.60      เมตร    
ยาว    400.00  เมตร  
ลึก     0.60      เมตร 
 

- - - 1,250,000 - 1 สาย มีการระบายน้ำที่ดี
และลดปัญหา 
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

53. ก่อสร้างรางระบายน้ำ            
คสล.หน้าอนามัย 
ม.6 
 

เพื่อระบายน้ำและ
ป้องกันน้ำท่วมขัง 

กว้าง   0.80    เมตร   
ยาว    1,500  เมตร 
ลึก     0.80    เมตร   

- - - - 7,500,000 1  แห่ง มีการระบายน้ำที่ดี
และลดปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
54. ก่อสร้างรางระบายน้ำ            

คสล.ซอยคลอง 
โคกศิลา 
ม.6 

เพื่อระบายน้ำและ
ป้องกันน้ำท่วมขัง 

กว้าง   0.60      เมตร   
ยาว    700.00  เมตร 
ลึก     0.60      เมตร   

- - - 3,200,000 - 1  แห่ง มีการระบายน้ำที่ดี
และลดปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 

55. ก่อสร้างถนน คสล.                   
ซอยกูโบร์ 
ม.7 
 

เพื่อให้มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐานสามารถ
สัญจร ไป-มา  

กว้าง   4.00      เมตร   
ยาว    500.00  เมตร 
หนา   0.15       เมตร 
 

- - - 1,500,000 - 1  สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

56. ก่อสร้างถนน คสล.                   
ซอยแบอีซอ 
ม.7 
 

เพื่อให้มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐานสามารถ
สัญจร ไป-มา  

กว้าง  4.00      เมตร   
ยาว   150.00  เมตร 
หนา   0.15     เมตร 
 

- 450,000 - - - 1  สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

57. ก่อสร้างถนน คสล.                   
ซอยหลังร้านน้ำชา 
ม.7 
 

เพื่อให้มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐานสามารถ
สัญจร ไป-มา  
 

กว้าง   5.00      เมตร   
ยาว    237.00  เมตร 
หนา   0.15      เมตร 
 

- 900,000 - - - 1  สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

58. ก่อสร้างถนน คสล.                   
สายบ้านมะยา 
ม.7 
 

เพื่อให้มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐานสามารถ
สัญจร ไป-มา  
 

กว้าง   4.00      เมตร   
ยาว    300.00  เมตร 
หนา    0.15      เมตร 
 

- - 900,000 - - 1  สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
59. ก่อสร้างถนน คสล.                   

สายซอยร้านเปาะยิ   
ม.7  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา 

ช่วงท่ี 1             
กว้าง   3.00    เมตร    
ยาว    20.00   เมตร     
หนา    0.15    เมตร     
 ช่วงท่ี 2            
กว้าง   4.00     เมตร    
ยาว    36.00   เมตร   
หนา    0.15    เมตร   
ช่วงท่ี 3            
กว้าง   5.00      เมตร     
ยาว    635.00  เมตร
หนา    0.15     เมตร 
 

- - 2,770,000 - - 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา 

กองช่าง 

60. ก่อสร้างถนน คสล.                   
สายบ้านอุสตะเลาะห์ 
ม.7 
 

เพื่อให้มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐานสามารถ
สัญจร ไป-มา  

กว้าง   4.00      เมตร   
ยาว    260.00  เมตร 
หนา    0.15      เมตร 
 

800,000 - - - - 1  สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

61. ก่อสร้างถนน คสล.                   
ซอยบ้านใหม่ 
ม.7 
 

เพื่อให้มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐานสามารถ
สัญจร ไป-มา  

กว้าง   4.00      เมตร   
ยาว    160.00  เมตร 
หนา    0.15      เมตร 
 

- - 520,000 - - 1  สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
62. ก่อสร้างถนน คสล.   

ซอยมามะซีดะ                 
ม.7 
 

เพื่อให้มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐานสามารถ
สัญจร ไป-มา  
 

กว้าง    4.00    เมตร   
ยาว     71.00  เมตร 
หนา    0.15    เมตร 
 

- - - 300,000 - 1  สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

63. ก่อสร้างรางระบายน้ำ                
คสล.บ้านอาแวรง- 
ทุ่งนา 
ม.7 

เพื่อระบายน้ำและ
ป้องกันน้ำท่วมขัง 

กว้าง   1.50      เมตร 
ยาว    300.00  เมตร 
ลึก     1.00      เมตร 

- - - 1,500,000 - 1  แห่ง มีการระบายน้ำที่ดี
และลดปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 

64. ก่อสร้างรางระบายน้ำ                
คสล.หลังโรงเรียนบ้าน             
ไร่พญา   
ม.7 

เพื่อระบายน้ำและ
ป้องกันน้ำท่วมขัง 

กว้าง  1.00      เมตร 
ยาว   150.00  เมตร 
ลึก     0.60     เมตร 

- - - - 900,000 1  แห่ง มีการระบายน้ำที่ดี
และลดปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 

65. ก่อสร้างรางระบายน้ำ          
คสล.ข้างบ้านกำนัน 
ม.7 
 

เพื่อระบายน้ำและ
ป้องกันน้ำท่วมขัง 

กว้าง  0.30      เมตร 
ยาว   150.00  เมตร 
ลึก    0.30      เมตร 
 

- 250,000 - - - 1  แห่ง มีการระบายน้ำที่ดี
และลดปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 

66. ก่อสร้างรางระบายน้ำ          
คสล.บ้านเปาะเลาะ 
ม.7 

เพื่อระบายน้ำและ
ป้องกันน้ำท่วมขัง 

กว้าง   1.00    เมตร 
ยาว    70.00  เมตร 
ลึก     0.50    เมตร 
 

- - 350,000 - - 1  แห่ง มีการระบายน้ำที่ดี
และลดปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
67. ก่อสร้างถนน คสล.             

ซอยนาวี   
ม.8 
 

เพื่อให้มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐานสามารถ
สัญจร ไป-มา  
 

กว้าง   4.00     เมตร   
ยาว    90.00   เมตร 
หนา   0.15     เมตร 
 

- - - 350,000 - 1  สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

68. ก่อสร้างถนน คสล.             
ซอยคอลาเนาะ 
ม.8 
 

เพื่อให้มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐานสามารถ
สัญจร ไป-มา  

กว้าง   4.00    เมตร   
ยาว    80.00  เมตร 
หนา   0.15    เมตร 
 

- - 250,000 - - 1  สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

69. ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล.หน้าบ้านมูเซาะ-              
มะดือราแม 
ม.8 

เพื่อระบายน้ำและ
ป้องกันน้ำท่วมขัง 

กว้าง   1.00      เมตร 
ยาว    150.00  เมตร 
ลึก     1.00      เมตร 

- - - - 900,000 1  แห่ง มีการระบายน้ำที่ดี
และลดปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 

70. ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล.สายมะดูกู –  
กูโบร์              
ม.8 

เพื่อระบายน้ำและ
ป้องกันน้ำท่วมขัง 

กว้าง  0.70      เมตร 
ยาว   150.00  เมตร 
ลึก    0.70      เมตร 

- - - 600,000 - 1  แห่ง มีการระบายน้ำที่ดี
และลดปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 

71. ก่อสร้างรางระบายน้ำ          
คสล.หน้าอาคาร
อเนกประสงค์- 
บ้านยาตี  
ม.8 

เพื่อระบายน้ำและ
ป้องกันน้ำท่วมขัง 

กว้าง   0.70      เมตร 
ยาว    600.00  เมตร 
ลึก      0.70     เมตร 

- - - 3,000,000 
 
 

- 1  แห่ง มีการระบายน้ำที่ดี
และลดปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
                  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
72. ก่อสร้างรางระบายน้ำ 

คสล.สายโต๊ะแวอาลี 
ม.8  

-เพื่อรองรับการ
ระบายน้ำ 
-เพื่อป้องกันน้ำ
ท่วมขัง 

กว้าง  2.00      เมตร 
ยาว   200.00  เมตร
ลึก    1.50      เมตร 
 

- - - - 1,300,000 
 

1 สาย 
 

เพื่อการระบายน้ำ
ที่ดีและลดลงน้ำ
ท่วมขัง 
 

กองช่าง 
 

73. เจาะบ่อน้ำบาดาล 
 

-เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้ที่สะอาดใช้ใน
ครัวเรือน 
-เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้ในด้าน
อุปโภคบริโภค
อุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรมได้
ทั่วถึง 

ทุกหมู่บ้าน 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 8  
หมู่บ้าน 

-ประชาชนมีน้ำใช้
ที่สะอาดใช้ใน
ครัวเรือน 
-ประชาชนมีน้ำใช้
ในด้านอุปโภค
บริโภค
อุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรมได้
ทั่วถึง 

กองช่าง 

74. โครงการขุดลอก 
คูคลอง 

เพื่อระบายน้ำและ
ป้องกันน้ำท่วมขัง 
 

กว้าง  6.00    เมตร 
ยาว   1,000  เมตร 
ลึก    3.00    เมตร   
 

900,000 900,000 900,000 1,000,000 1,000,000 8  
หมู่บ้าน 

สามารถระบายน้ำ
ในช่วงฤดูฝน 

กองช่าง 

75. ขุดลอกคูกูแบสาลอ-
โคกศิลา 
ม.4 
 

เพื่อเป็นการระบาย
น้ำในฤดูฝน 

กว้าง   6.00    เมตร   
ยาว    5,000  เมตร 
ลึก     3.00    เมตร   
 

- - - - 4,000,000 1 สาย สามารถระบายน้ำ
ในฤดูฝน 

กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

76. ก่อสร้างฝ่ายน้ำล้น
คลองหน้าวัดเขา
นาคา 
ม.5 
 

เพื่อระบายน้ำและ
ป้องกันน้ำท่วมขัง 
 

กว้าง   3.00    เมตร 
ยาว    6.00     เมตร 
 

- 300,000 - - - 8  
หมู่บ้าน 

สามารถ
ระบายน้ำ
ในช่วงฤดูฝน 

กองช่าง 

77. ก่อสร้างท่อเหลี่ยม/             
ท่ออุโมงค์ 
 
 

เพื่อระบายน้ำและ
ป้องกันน้ำท่วมขัง 

ทุกหมู่บ้าน 900,000 900,000 
  

900,000 1,000,000 1,000,000 8  
หมู่บ้าน 

มีการระบาย
น้ำที่ดีและลด
ปัญหาน้ำท่วม
ขัง 

กองช่าง 

78. ก่อสร้างฝาปิดราง
ระบายน้ำ 
 
 

เพื่อระบายน้ำและ
ป้องกันน้ำท่วมขัง 

ทุกหมู่บ้าน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 8  
หมู่บ้าน 

มีการระบาย
น้ำที่ดีและลด
ปัญหาน้ำท่วม
ขัง 

กองช่าง 

79. ก่อสร้าง/ซ่อมแซม
ประปาหมู่บ้าน 
 
 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้
อย่างทั่วถึง 
 

ทุกหมู่บ้าน 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 8  
หมู่บ้าน 

ราษฎรมีน้ำใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

80. ขยายเขตประปา
หมู่บ้าน 
 
 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้
อย่างทั่วถึง 

8 แห่ง 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 8  แห่ง ราษฎรมีน้ำใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

81. ก่อสร้างรั้วอบต. 
กะลุวอ 

เพื่อเกิดความ
ปลอดภัยในบริเวณ
พื้นที่ของ อบต. 

ยาว   200.00   เมตร 
สูง     1.80       เมตร       
 

- 1,500,000 - - - รั้วอบต. ทำให้เกิดความ
ปลอดภัยใน
บริเวณพื้นที่ 
อบต. 

กองช่าง 

82. ต่อเติมอาคาร  
อปพร. อบต.กะลุวอ 

เพื่อให้การทำงานมี
ความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ 
 

กว้าง   6.50     เมตร 
ยาว    10.00   เมตร 

- 650,000 - - - 1 หลัง การปฎิบัติงาน 
มีความ
คล่องตัว 

กองช่าง 

83. ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
เทพื้น คสล. 
ภายใน อบต.กะลุวอ 

-เพื่อปรับปรุงถนน
ภายใน อบต.กะลุวอ 
-เพื่อการสัญจรไปมา
ของประชาชนที่มา
ติดต่อได้รับความ
สะดวก 

กว้าง   69.00    เมตร 
ยาว    111.00  เมตร 
หนา    0.15      เมตร 

- - 7,000,000 - - พื้น คสล. 
 

ถนนได้รับการ
ปรับปรุง
ภายใน อบต.
กะลุวอ 

กองช่าง 

รวม 83  โครงการ - - 30,370,000 41,320,000 69,980,000 95,800,000 84,723,600 - - - 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ  และการกระจายรายได้อย่างถั่วถึง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1. อุดหนุนขยายเขต
เสาไฟฟ้าสาธารณะ/
แรงต่ำ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยและ
ได้รับแสงสว่างอย่าง
ทั่วถึง 

หมู่ที่ 1 – 8 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 8  หมู่บ้าน -ประชาชน
ได้รับความ
แสงสว่างอย่าง
ทั่วถึง 
-ปัญหา
อาชญากรรม
ลดลง 
 

กองช่าง 

2. ไฟฟ้าส่องสว่าง 
ในพื้นที่ 

ซ่อมแซมและปรับปรุง
ไฟฟ้าสาธารณะ  เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
รักษาปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน 

หมู่ที่ 1 – 8 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 8  หมู่บ้าน ประชาชน 
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

3. อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าและ
ติดตั้งไฟถนนซอย
เกราะลึก 
ม.2 

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

- ขยายเขตไฟฟ้าและ
ติดตั้งไฟถนนซอยเกราะ
ลึก ม.2 
 - อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส 

- - 500,000 - - มีไฟฟ้าใช้
และส่อง
สว่างเพิ่มขึ้น
หมู่บ้านละ  
๑ แห่ง  

ประชาชน
ตำบลกะลุวอ
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

4. อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าและ
ติดตั้งไฟถนนซอย
ประชาพัฒนา 
ม.2 

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

- ขยายเขตไฟฟ้าและ
ติดตั้งไฟถนนซอย
ประชาพัฒนา ม.2 
 - อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส 

- - 500,000 - - มีไฟฟ้าใช้
และส่อง
สว่างเพิ่มขึ้น
หมู่บ้านละ  
๑ แห่ง  

ประชาชน
ตำบลกะลุวอ
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

5. อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้า 
ซอยป่าปิดสี่เลน 
ม.5 

๑) เพื่อขยายเขตไฟฟ้า 
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
การมีไฟฟ้าใช้ 

- ขยายเขตไฟฟ้า ม.5 
- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส 

- - - 500,000 - มีไฟฟ้าใช้
หมู่บ้านละ  
๑ แห่ง  

ประชาชน
ตำบลกะลุวอ
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 

กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

6. อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าและ
ติดตั้งไฟถนน 
สายสนามฟุตบอล- 
บ้านสุกิต 
ม.5 

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

-ขยายเขตไฟฟ้าและ
ติดตั้งไฟถนนสายสนาม
ฟุตบอล-บ้านสุกิต 
ม.5  
- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส 

- - - 500,000 - มีไฟฟ้าใช้
และส่อง
สว่างเพิ่มขึ้น
หมู่บ้านละ  
๑ แห่ง  

ประชาชน
ตำบลกะลุวอ
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

7. อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าและ
ติดตั้งไฟถนน 
ซอยสามัคคี 1 
ม.5 

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

-ขยายเขตไฟฟ้าและ
ติดตั้งไฟถนนซอย
สามัคคี 1 
ม.5 
- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส 

500,000 -  - - มีไฟฟ้าใช้
และส่อง
สว่างเพิ่มขึ้น
หมู่บ้านละ  
๑ แห่ง  

ประชาชน
ตำบลกะลุวอ
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

8. อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าและ
ติดตั้งไฟถนน 
สายสามแยกโคก
ศิลา-บ้านอาแว 
ม.6 

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

-ขยายเขตไฟฟ้าและ
ติดตั้งไฟถนนสายสาม
แยกโคกศิลา-บ้านอาแว 
ม.6 
- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส 

- - 500,000 - - มีไฟฟ้าใช้
และส่อง
สว่างเพิ่มขึ้น
หมู่บ้านละ  
๑ แห่ง  

ประชาชน
ตำบลกะลุวอ
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 

กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

9. อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าและ
ติดตั้งไฟถนน 
ซอยกูโบร์ 
ม.6 

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

-ขยายเขตไฟฟ้าและ
ติดตั้งไฟถนนซอยกูโบร์ 
ม.6 
- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส 

- 500,000 - - - มีไฟฟ้าใช้
และส่อง
สว่าง
เพิ่มขึ้น
หมู่บ้านละ  
๑ แห่ง  

ประชาชนตำบล
กะลุวอได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

10. อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าและ
ติดตั้งไฟถนน 
สายบ้านเปาะเตะปา 
ม.8 

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

-ขยายเขตไฟฟ้าและ
ติดตั้งไฟถนนสายบ้าน
เปาะเตะปา 
ม.8 
- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส 

- - 500,000 - - มีไฟฟ้าใช้
และส่อง
สว่าง
เพิ่มขึ้น
หมู่บ้านละ  
๑ แห่ง  

ประชาชนตำบล
กะลุวอได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

11. อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าและ
ติดตั้งไฟถนน 
สายบ้านอายุ 
ม.8 

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

-ขยายเขตไฟฟ้าและ
ติดตั้งไฟถนนสาย 
บ้านอายุ  ม.8 
- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส 

- - - - 500,000 มีไฟฟ้าใช้
และส่อง
สว่าง
เพิ่มขึ้น
หมู่บ้านละ  
๑ แห่ง  

ประชาชนตำบล
กะลุวอได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

รวม 11  โครงการ - - 1,150,000 1,150,000 2,650,000 1,650,000 1,500,000 - - - 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ  และการกระจายรายได้อย่างถั่วถึง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1. ปรับปรุงแหล่งน้ำ              
เพื่อการอุปโภค
บริโภคและการ
เกษตรกรรม 

เพื่อลดปัญหาขาดน้ำ
ดื่ม น้ำใช้ในฤดูแล้ง
และขาดน้ำในการทำ
เกษตรกรรมของ
เกษตรกร 

แหล่งน้ำในตำบล 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 8  หมู่บ้าน -ประชาชน
สามารถใช้น้ำได้
อย่างเพียงพอ
และป้องกัน
ปัญหาน้ำ 
ท่วม 
-มีน้ำดื่มน้ำใช้
ตลอดปี 
-มีน้ำใช้ในการ
ทำเกษตรกรรม 

กองช่าง 

รวม 1  โครงการ - - 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - - - 
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ก  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2  การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
  แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
1. เงินอุดหนุนอาหาร

กลางวัน 
เพื่อให้นักเรียนมี
อาหารกลางวัน
รับประทาน 
 

โรงเรียนประถมศึกษาใน
พื้นที่ ต.กะลุวอ 
 

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 2  เทอม เด็กนักเรียนมี 
สุขภาพแข็งแรง 
 

กองการศึกษาฯ 

2. อาหารเสริม(นม) เพื่อเด็กนักเรียนมี
อาหารเสริม(นม)
รับประทาน 
 

โรงเรียนประถมศึกษา
และศพด.ในพื้นที่  
ต.กะลุวอ 
 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2  เทอม นักเรียนมี
สุขภาพแข็งแรง 
 

กองการศึกษาฯ 

3. ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชน กล้า
แสดงออกในการเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆมี
ความรักความสามัคคี
ต่อกัน 

เด็กและเยาวชนในพื้นที่
ตำบลกะลุวอ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 
ครั้ง/ปี 

เด็กและเยาวชน
กล้าแสดงออกมี
ความรักความ
สามัคคีต่อกัน 

กองการศึกษาฯ 

4. พาน้องท่องฝันสาน
สัมพันธ์ครอบครัว 
 

เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้
จากประสบการณ์จริง
(นอกสถานที่) 

ศพด.ในพื้นที่ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 1 
ครั้ง/ปี 

เด็กได้เรียนรู้
และได้รับ
ประสบการณ์
จริง 

กองการศึกษาฯ 
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 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
  แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
5. 
 
 

สายสัมพันธ์นักเรียน
ผู้ปกครอง ครูและ
บุคลากร 

เพื่อแสดงถึง
ความสำคัญของการ
จัดการศึกษาใน
ระดับประถมวัย 
 

ศพด.ในพื้นที่ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 1 
ครั้ง/ปี 

ทำให้การจัด
การศึกษาใน
ระดับประถมวัย
ของศพด.มี
ความก้าวหน้าและ
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษาฯ 

6. จัดซ้ือที่ดินศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ประจำมัสยิด 
รูแตบาตู(รอตันบาตู) 
 

เพื่อขยายพื้นที่ของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

พื้นที่ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กประจำมัสยิด 
(รูแตบาตู)รอตันบาตู 
 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 1 แห่ง เป็นพื้นที่สำหรับ 
ในการเรียนรู้ของ
เด็กนักเรียน 
 

กองการศึกษาฯ 

7. โครงการจัดหาสื่อ
การเรียนการสอน
เชิงสัญลักษณ์ของ
ความเป็นชาติ 

เพื่อปลูกฝังความรัก
ชาติ การเป็นคนดีของ
สังคม และการสร้าง
ความสามัคคีของ
ประชาชนในชาติ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง  
๒ ศูนย์ 
-ศพด.กูแบสาลอ 
-ศพด.ประจำมัสยิด 
 รูแตบาตู(รอตันบาตู) 

20,000 20,000 20,000 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒  ศูนย์ ศพด.มีวัสดุการ
เรียนการสอนที่ดี
และเพียงพอ 
 

กองการศึกษาฯ 

8. พัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครูที่สังกัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ครู/ผู้ดูแลเด็กในการ
บริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ประสิทธิภาพ 

ครู/ผู้ดูแลเด็กทั้ง 2 ศูนย์ 
-ศพด.กูแบสาลอ 
-ศพด.ประจำมัสยิด 
 รูแตบาตู(รอตันบาตู) 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ๒  ศูนย์ ครู/ผู้ดูแลเด็กมี
ศักยภาพในการ
บริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

กองการศึกษาฯ 
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 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
  แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
9. ฝึกอบรมอัลกรุอาน

(หลักสูตรกีรออาตี) 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถ 
อ่านอัลกรุอาน
(หลักสูตรกีรออาตี) 
ได้อย่างถูกต้อง 

ประชาชนและครูผู้สอน
ในตำบลกะลุวอ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1 
ครั้ง/ปี 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม
สามารถอ่าน 
อัลกรุอานได้
อย่างถูกต้อง
และรวดเร็ว 

กองการศึกษาฯ 

10. ส่งเสริมการเรียน
การสอนอัลกุรอาน 

-เพื่อเป็นค่าสมนาคุณ
ผู้สอนอัลกุรอาน
(หลักสูตรกีรออาตี) 
-เพื่อให้เด็กได้เรียน
อ่านอัลกรุอ่านได้
ถูกต้อง  

ผู้สอนจำนวน 40 คน ๒2๐,๐๐๐ ๒2๐,๐๐๐ ๒2๐,๐๐๐ ๒2๐,๐๐๐ ๒2๐,๐๐๐ ผู้สอนทุก
คนได้รับ  
ค่าสมนา 
คุณ 

ผู้สอนมีขวัญ
และกำลังใจใน
การสอนให้เด็ก
ได้อ่านอัลกรุ
อ่านถูกต้องและ
รวดเร็ว 

กองการศึกษาฯ 

11. วันเด็กแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ 

เด็ก  เยาวชนและ
ประชาชนในพื้นที่ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 
ครั้ง/ปี 

เด็กและเยาวชน
ได้รับความ
สนุกสนาน กล้า
แสดงออกและ
ประพฤติตนเป็น
คนดีของสังคม 

กองการศึกษาฯ 

12. จัดงานมหกรรม
วิชาการและกีฬา
สัมพันธ์ 

เพื่อให้ประชาชนใน
ตำบลมีการพบปะและ
ทำกิจกรรมร่วมกัน 

เด็ก เยาวชน ประชาชน 
ตำบลกะลุวอ 

170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 1   
ครั้ง/ปี 

สร้างความสมัคร
สมานสามัคคี
เป็นอันหน่ึงอัน
เดียวกัน 

กองการศึกษาฯ 
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 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
  แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
13. โครงการส่งเสริมการ

เรียนรู้เด็กปฐมวัย 
ท้องถิ่นไทย  
ผ่านการเล่น  

เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้มี
สนามเด็กเล่น  
 

- สร้างสนามเด็กเล่น
ศพด.กูแบสาลอ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีสนาม
เด็กเล่น
ประจำ
ศูนย์ 
จำนวน  
๑ สนาม 

เด็กปฐมวัยได้รับ
การพัฒนาทาง
ร่างกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ์ 
สังคม และ
สติปัญญาที่ดีขึ้น 
 

กองการศึกษาฯ 

14. ส่งเสริมความรู้และ
พัฒนาทักษะ 
ด้านกีฬา 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนมีพัฒนาการที่
ดีและสามารถใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 

เด็กและเยาวชนในตำบล
กะลุวอ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1  
โครงการ/

ปี 

เด็กและเยาวชน
สามารถใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน์ ใน
การพัฒนา
ตนเอง 
 

กองการศึกษาฯ 

15. โครงการปรับปรุง  
ภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด อบต. 
กะลุวอ มีภูมิทัศน์ที่
เหมาะสม เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ 
 

ปรับพื้นที่โดยรอบศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 2 ศูนย์ ศูนย์พัฒนาเด็ก
ในสังกัด อบต. 
มีภูมิทัศน์ที่ 
มีควาเหมาะสม 
เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ที่ 
มีคุณภาพ 
 

กองการศึกษาฯ 
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 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
  แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
16. โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
 

เพื่อให้เด็กปฐมวัย
ได้รับการดูแลมีอาหาร
กลางวันรับประทาน มี
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
พร้อมสำหรับการ
เรียนรู้ และได้รับการ
พัฒนาทางร่างกาย
จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สติปัญญา และสังคม 

ศพด. ทั้ง 2 ศูนย์ 
-ศพด.กูแบสาลอ 
-ศพด.ประจำมัสยิด 
 รูแตบาตู(รอตันบาตู) 
1.อาหารกลางวัน 
สำหรับศพด. 
2.ค่าจัดการเรียนการ
สอน(รายหัว)สำหรับเด็ก
อายุ 2-5 ปี 
3.ค่าหนังสือเรียน
สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี 
4.ค่าอุปกรณ์การเรียน
สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี 
5.ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี 
6.ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน สำหรับเด็กอายุ 
3-5 ปี 
 

620,000 620,000 620,000 620,000 650,000 เด็ก
ปฐมวัย
ร้อยละ 
80 
มี
พัฒนาการ
ที่ดีขึ้น 

เด็กปฐมวัยได้รับ
การดูแลมี
อาหารกลางวัน
รับประทาน 
มีวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆพร้อม
สำหรับการ
เรียนรู้ และ
ได้รับการพัฒนา
ทางร่างกาย
จิตใจ วินัย 
อารมณ์ 
สติปัญญา และ
สังคม 

กองการศึกษาฯ 
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 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
  แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
17. โครงการจัดซ้ือ

เครื่องเล่นสนาม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็กให้ให้ครบทั้งสี่
ด้านและมีความ
เหมาะสมเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

จัดเครื่องเล่นสนาม เช่น 
กระดานลื่น อุโมงค์บ้าน
เป็นต้น 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 2 ศูนย์ เด็กเล็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ทุกคนได้รับการ
ส่งเสริมให้มี
สุขภาพสมบูรณ์ 
แข็งแรง และมี
พัฒนาการสมวัย 

กองการศึกษาฯ 

18. ส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อ
เตรียมพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 

เพื่อให้นักเรียนมี
ทักษะในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 

อุดหนุนโรงเรียนในพื้นที่  
ต.กะลุวอ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 ครั้ง/ป ี นักเรียนมีทักษะ
ในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษที่ดี
ขึ้น 

กองการศึกษาฯ 

รวม 18  โครงการ - - 10,630,000 10,630,000 10,630,000 10,630,000 10,630,000 - - - 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
1. ป้องกันและแก้ไข

ปัญหาโรคเอดส์ 
เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ในการป้องกัน
โรคเอดส์ 
 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับโรคเอดส์ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 รุ่น/ปี ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจใน        
โรคเอดส์ 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

2. อบรมให้ความรู้
เก่ียวกับโรคที่เกิด               
ในชุมชน 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถป้องกันโรค               
ที่เกิดในชุมชน 
 

จัดฝึกอบรมเก่ียวกับโรค
ที่เกิดในชุมชน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 2 
ครั้ง/ปี 

ประชาชน
สามารถ
ป้องกันโรคที่
เกิดขึ้นใน
ชุมชน 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

3. โครงการฝึกอบรมการ
ปฎิบัติการฉุกเฉิน
เบื้องต้น FR  

เพื่อเพิ่มความรู้ทักษะ
ในการปฏิบัติการ 
การแพทย์ฉุกเฉินใน
ระดับ FR 
 

ผู้ปฎิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย 
  

34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 1 
โครงการ/

ปี 

ผู้ปฎิบัติงาน 
กู้ชีพกู้ภัยมี
ความรู้ทักษะ
ในการ
ปฏิบัติการ 
การแพทย์
ฉุกเฉินใน
ระดับ FR 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
4. โครงการป้องกันและ

ระงับโรคติดต่อในเขต
พื้นที่ตำบลกะลุวอ 

เพื่อป้องกัน ควบคุม 
โรคติดต่อและโรค
ระบาด 

ประชาชนในตำบล 
กะลุวอ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 
โครงการ/ 

ปี 

ประชาชนใน
ตำบลกะลุวอ
สามารถ
ป้องกัน 
ควบคุม 
โรคติดต่อและ
โรคระบาด 

กองสวัสดิการ
สังคม 

5. โครงการขลิบเพื่อ
สุขภาพ ปลอดภัย 
ห่างไกลโรค  

เพื่อระงับโรคติดต่อที่
อาจเกิดจาก
เพศสัมพันธ์ 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปใน
ตำบลกะลุวอ 

89,000 89,000 89,000 89,000 89,000 ประชาชน
ในตำบล
ร้อยละ  
70 มีสุข
ปลอดภัย
จากโรคที่
เกิดจาก
เพศ
สัมพันธ์ุ 

สามารถระงับ
และป้องกัน
โรคติดต่อที่
อาจเกิดขึ้น
จากเพศ
สัมพันธ์ุได้ 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

 

6. โครงการสัตว์ 
ปลอดโรค 
คนปลอดภัย 
โรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อขับเคลื่อนและ
เร่งรัดการกำจัดโรค
พิษสุนัขบ้า 

ประชาชน  สุนัข และ
แมวในพื้นที่ตำบล 
กะลุวอ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1  
โครงการ/ 

ปี 

ประชาชน สุนัข  
และแมวใน
พื้นท่ีมีความ
ปลอดภัยจาก
โรคพิษ 
สุนัขบ้า 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
7. อบรมสุขภาพอนามัย

สำหรับเด็ก              
(ก่อนวัยเรียน)  

เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก
และผู้ปกครองมีความ
เข้าใจในการอบรม
เลี้ยงดู การดูแลเอาใจ
ใส่สุขภาพกาย 
สุขภาพจิตที่ถูกต้อง 

-ศพด.กูแบสาลอ 
-ศพด.ประจำมัสยิด 
 รูแตบาตู(รอตันบาตู) 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็ก
นักเรียน
ในศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กร้อย
ละ 70 มี
สุขภาพ  
ที่ดี 

ผู้ปกครอง
สามารถเลี้ยง
ลูกให้มีสุขภาพ
ดี 

กองการศึกษาฯ 
 

รวม 7  โครงการ - - 353,000 353,000 353,000 353,000 353,000  - - 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
1. ฝึกอบรมและพัฒนา

ศักยภาพผู้สูงอายุ 
 

-เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้สูงอายุ        
มีความรู้ในการดูแล
สุขภาพอนามัยของตน 
-เพื่อส่งเสริมให้ทุกคน
ในครอบครัว  ชุมชน 
ได้เล็งเห็นคุณค่าของ
ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุในเขต         
ตำบลกะลุวอ 
 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 1  
โครงการ/

ปี 

-ผู้สูงอายุมี
ความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพ
อนามัยของตน 
-คนในครอบครัว  
ชุมชน ได้
เล็งเห็นคุณค่า
ของผู้สูงอายุ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2. ศูนย์สงเคราะห์ 
ราษฎรประจำ 
ตำบลกะลุวอ 

เพื่อช่วยเหลือคนไข้ใน
พระราชานุเคราะห์
ของพระบรมวงศานุ
วงศ์และผู้ด้อยโอกาส
ในสังคม 

ทุกหมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 8 หมู่บ้าน คนไข้ใน
พระราชานุ
เคราะห์ของพระ
บรมวงศานุวงศ์
ผู้ด้อยโอกาส 
ในสังคมได้รับ
การช่วยเหลือ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3. โครงการศูนย์
ช่วยเหลือประชาชน
ตำบลกะลุวอ 

-เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนในการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต และด้าน 
การป้องกัน ควบคุม 

ประชาชนในเขตตำบล   
กะลุวอ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 
โครงการ/

ปี 

สามารถช่วยเหลือ
ประชาชนในการ
ส่งเสริมและ
พัฒนา 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
  การแพร่และระงับการ

ระบาดของโรค หรือ
สร้างภูมิคุ้มกันโรคให้ 
ผู้มีภาวะเสี่ยง รวมทั้ง
การประชาสัมพันธ์ 
องค์ความรู้เก่ียวกับ
โรคติดต่อ 

       คุณภาพชีวิต 
และด้านการ
ป้องกัน ควบคุม 
การแพร่และ
ระงับการระบาด
ของโรค หรือ
สร้างภูมิคุ้มกัน
โรคให้ผู้มีภาวะ
เสี่ยง รวมทั้งการ
ประชาสัมพันธ์ 
องค์ความรู้
เก่ียวกับ
โรคติดต่อ 

 

รวม 3  โครงการ - - 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000  - - 
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 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
                 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
1. ฝึกอบรมช่าง

เฟอร์นิเจอร์ 
เพื่อส่งเสริมอาชีพและ
สร้างรายได้ให้แก่
ประชาชน 

ประชาชนในเขตตำบล   
กะลุวอ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1 
โครงการ/

ปี 

ประชาชน
สามารถนำ
ความรู้ที่ได้จาก
การฝึกอบรมไป
ประกอบอาชีพ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2. ฝึกอบรมเชิง 
ปฎิบัติการ   
การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุ
ธรรมชาติ  

เพื่อเพิ่มทักษะการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
วัสดุธรรมชาติ 
 

ประชาชนในพื้นที่ตำบล
กะลุวอ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 
โครงการ/

ปี 

ประชาชน
สามารถสร้าง
ผลิตภัณฑ์จาก
วัสดุธรรมชาติ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3. อุดหนุนกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์กระจูด
ตำบลกะลุวอ 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่ประชาชนให้มี
รายได้เพิ่มให้กับชุมชน 

อุดหนุนกลุ่มกระจูด
ตำบลกะลุวอ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 
โครงการ/

ปี 

ประชาชน
สามารถสร้าง
รายได้จากกระจูด 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

4. อุดหนุนกลุ่ม 
ทอผ้าเขานาคา 
หมู่ที่ 5 บ้านจาเราะ
สะโต 

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ผ้าทอให้มีเอกลักษณ์
เฉพาะถิ่น ให้ตรงตาม
ความต้องการของ
ตลาด 

อุดหนุนกลุ่ม 
ทอผ้าเขานาคา 
บ้านจาเราะสะโต 

19,775 19,775 19,775 19,775 19,775 1 
โครงการ/ 

ปี 

สมาชิกกลุ่ม
อาชีพผ้าทอวัด
เขานาคา 
สามารถพัฒนาผ้า
ทอให้มี
เอกลักษณ์
เฉพาะถิ่น 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
5. อุดหนุนกลุ่มแปรรูป

ผลิตภัณฑ์กระจูด 
หมู่ที่ 1 บ้านยาบี  

เพื่อเพิ่มทักษะการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์
กระจูดให้มีความ
หลากหลายและเป็นที่
ต้องการของตลาด 

อุดหนุนกลุ่มแปรรูป
ผลิตภัณฑ์กระจูด 
บ้านยาบี 

18,565 18,565 18,565 18,565 18,565 1 
โครงการ/ 

ปี 

สมาชิกกลุ่มแปร
รูปผลิตภัณฑ์
กระจูดบ้านยาบีมี
ทักษะในการแปร
รูปกระจูดที่
หลากหลายและ
เป็นที่ต้องการ
ของตลาด 

กองสวัสดิการ
สังคม 

6. ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
เขตตำบลกะลุวอ 

เพื่อให้ความรู้แก่เด็ก 
เยาวชนและชี้ให้เห็น
ถึงโทษของยาเสพติด 
 

อบรมให้ความรู้เยาวชน
ตำบลกะลุวอ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1  
โครงการ/

ปี 

ปัญหายาเสพติด
ลดลง 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

7. ส่งเสริมโรงเรียน
ผู้สูงอายุตำบล 
กะลุวอ 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้ผู้สูงอายุได้มี
การศึกษาเรียนรู้ ร่วม
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
เป็นการส่งเสริมพัฒนา
ตนเองและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของ
ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุในเขต      
ตำบลกะลุวอ 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 1 
โครงการ/

ปี 

ผู้สูงอายุได้รับการ
พัฒนาตนเอง 
ได้รับการศึกษา
เรียนรู้ด้านต่างๆ 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
8. วันสตรีตำบลกะลุวอ ส่งเสริมสนับสนุนการ

พัฒนาทักษะกลุ่ม
สตรี/อสม./กลุ่มอาชีพ
ฯลฯ ในตำบลกะลุวอ 

จำนวน  8  หมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1  
โครงการ/

ปี 
 

กลุ่มสตรี/อสม./
กลุ่มอาชีพฯลฯ 
ในตำบลกะลุวอ
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

9. โครงการฝึกอบรม
และส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่ผู้พิการ 

เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้
พิการ 

ผู้พิการในพื้นที่ตำบล 
กะลุวอ 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 1 
โครงการ/ 

ปี 

ผู้พิการมี
ทางเลือกในการ
ประกอบอาชิพ
สร้างรายได้
ให้แก่ครอบครัว 

กองสวัสดิการ
สังคม 

รวม  9   โครงการ - - 523,340 523,340 523,340 523,340 523,340 - - - 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
1. ก่อสร้างและ

ปรับปรุงสนามกีฬา  
ลานกีฬา  สนามเด็ก
เล่นประจำ 
หมู่บ้าน/ถมที่ 
เพื่อการออกกำลัง
กาย 
 

เพื่อบริการให้
ประชาชนมีสถานที่
ออกกำลังกาย 

ทุกหมู่บ้าน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 8  
หมู่บ้าน 

ประชาชนมี
สถานที่ไว้ออก
กำลังกาย 

กองการศึกษาฯ 

 

2. จัดการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด 
 

เพื่อเป็นการใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์
และมีน้ำใจเป็น
นักกีฬา 

ปีละ 1 ครั้ง 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

1 
โครงการ/

ปี 

สามารถใช้
เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
และมีน้ำใจ
เป็นนักกีฬา 

กองการศึกษาฯ 
 

3. ส่งนักกีฬาเข้า
แข่งขันในระดับ
ต่างๆ 

เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และพัฒนา
ศักยภาพนักกีฬา 

เด็กและเยาวชนในตำบล
กะลุวอ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อย่างน้อย 
1 

ครั้ง/ปี 

นักกีฬา
สามารถ
พัฒนาตนเอง
มีน้ำใจเป็น
นักกีฬาและใช้
เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 

กองการศึกษาฯ 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
4. กีฬานักเรียนศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก     
เล่นกีฬา 

ศพด.ในพื้นที่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 2  ศูนย์ ส่งการเล่น
กีฬาให้กับเด็ก 
 

กองการศึกษาฯ 

5. จัดซ้ือเครื่องออก
กำลังกายกลางแจ้ง
พร้อมติดตั้ง 

เพื่อให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนใน
ตำบลกะลุวอได้มี
อุปกรณ์กีฬาออกกำลัง
กาย 

ทุกหมู่บ้าน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 8 หมู่บ้าน เด็ก เยาวชน
และ
ประชาชนใน
ตำบลกะลุวอ
ได้มีอุปกรณ์
กีฬาออก
กำลังกาย 

กองการศึกษาฯ 
 

6. ก่อสร้างอาคารโรงยิม 
อบต.กะลุวอ 

เพื่อให้ประชาชน 
เยาวชนได้ใช้เป็น
สถานที่ออกกำลังกาย
และเล่นกีฬา 

โรงยิม อบต.กะลุวอ 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 1  แห่ง เยาวชน 
ประชาชน
และส่วน
ราชการ        
มีสถานที่
รองรับ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

กองช่าง 

รวม 6  โครงการ - - 10,480,000 1,480,000 1,480,000 1,480,000 1,480,000 - - - 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
1. โครงการปรับปรุง

อาคารศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ประจำ
มัสยิดรูแตบาตู 
(รอตันบาตู)  

เพื่อปรับปรุง อาคาร 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ 
เหมาะแก่การเรียนรู้ 
และประกอบกิจกรรม
ต่างๆ  
 

- ติดตั้งกันสาดพร้อม 
รางระบายน้ำและเทพื้น 
คสล. 
  

- - 800,000 850,000 900,000 มีพื้นที่ใน
การเรียนรู้
และ
ประกอบ
กิจกรรม
ต่างๆ 
จำนวน  
1 แห่ง 

มีอาคารที่
เหมาะสมใน
การจัด
ประสบการณ์
การเรียนรู้และ
ประกอบ
กิจกรรมต่างๆ 

กองช่าง 

2. ก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ 

เพื่อเป็นสถานที่ในการ
จัดกิจกรรม 

กว้าง  10.00  เมตร 
ยาว     6.00  เมตร 

 1,000,000    1 หลัง ทำให้
ประชาชนมี
สถานที่ในการ
ทำกิจกรรม
ของหมู่บ้าน 

กองช่าง 

รวม 2  โครงการ - - - 1,000,000 800,000 850,000 900,000 - - - 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
แผนงานงบกลาง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
1. สนับสนุนการสร้าง

หลักประกันรายได้
แก่ผู้สูงอายุ 

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นในการ
ดำรงชีวิต 

ผู้สูงอายุในตำบล       
กะลุวอ 

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8 
หมู่บ้าน 

ทำให้ผู้สูงอายุมี
ความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2. สนับสนุนการทาง
สังคมให้แก่ผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ 
 

เพื่อให้ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
ในตำบลกะลุวอ 

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 8 
หมู่บ้าน 

ทำให้ผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ
มีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3. สนับสนุนการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ 
 

เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์          
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ผู้ป่วยเอดส์ใน                  
ตำบลกะลุวอ 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 8 
หมู่บ้าน 

ทำให้ผู้ป่วย
เอดส์  มีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

4. สนับสนุนเงินสมทบ
เข้ากองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ (สปสช.) 

เพื่อพัฒนาด้านการ
บริการด้านหลัก
กองทุนฯอย่างถูกต้อง 

ประชาชนใน 
ตำบลกะลุวอ  
จำนวน 8 หมู่บ้าน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 กลุ่มเป้า 
หมายมี
สุขภาพ

อนามัยที่ดี 

คณะกรรมการ
กองทุน
บริหารงานได้
อย่างถูกต้อง 

สำนักงานปลัด 

รวม 4  โครงการ - - 11,830,000 11,830,000 11,830,000 11,830,000 11,830,000 - - - 
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ก  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี5 เสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
      แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
1. ฝึกอบรมอาสาสมัคร

ป้องกันภัยพลเรือน 
(อปพร.) 

เพื่อให้อาสาสมัคร 
อปพร.ได้ฝึกเตรียม
ความพร้อมในการรับ
สถานการณ์ 

จัดฝึกอบรม อปพร.
ภายในหมู่บ้าน  
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1            
ครั้ง/ปี 

ประชาชนมีความรู้
เก่ียวกับป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

สำนักงานปลัด 

2. ซักซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 
 

เพื่อซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยให้สามารถ
ใช้ได้ทันท่วงที 

ซักซ้อมแผนให้แก่
อาสาสมัครปีละ  
1 ครั้ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1            
ครั้ง/ปี 

สามารถให้การ
ช่วยเหลือได้ทัน
ทวงที่กับ
สถานการณ์ 

สำนักงานปลัด 

3. การป้องกันและ              
ลดอุบัติเหตุทางถนน 

สร้างจิตสานึกในเรื่อง
ความปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน  
ลดอุบัติเหตุทางถนน 

ปีละครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1            
ครั้ง/ปี 

ประชาชนมี
จิตสำนึกในเรื่อง
การใช้รถใช้ถนน 

สำนักงานปลัด 

4. โครงการฝึกอบรม 
ชุดปฏิบัติการ 
จิตอาสาภัยพิบัติ
ประจำองค์การ
บริหารส่วนตำบล 
กะลุวอ  

-เพื่อส่งเสริมความรู้
ด้านการจัดการสา
ธารณภัยเบื้องต้น 
-เพื่อพัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงานกู้ภัยใน
ภาวะฉุกเฉินให้เป็น
ระบบ รวดเร็วและทัน
ต่อเหตุการณ์ 

-ประชาชน 
ผู้เข้ารับการอบรม 
จิตอาสาภัยพิบัติ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวน  
1 

โครงการ 

-ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่
ช่วยเหลือเจ้า
พนักงานในการ
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยในพื้นที่เกิดเหตุ 

สำนักงานปลัด 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
      แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
  -เพื่อสนับสนุนให้

โครงการจิตอาสา
พระราชทาน ในระดับ
พื้นที่ให้มีความ
เข้มแข็ง  
อันจะส่งผลให้
ประชาชนในชุมชน/
ท้องถิ่นมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

       ได้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว เป็นระบบ
และมีมาตรฐาน
เดียวกัน 
-ผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถให้
การสนับสนุนเม่ือ
เกิด 
สาธารณภัยได้
อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

 

5. ฝึกอบรม
อาสาสมัครกู้ชีพ
กู้ภัย 

เพื่อให้อาสาสมัคร    
กู้ชีพกู้ภัยได้ฝึกเตรียม
ความพร้อมในการรับ
สถานการณ์ 

จัดฝึกอบรมอาสาสมัคร
กู้ชีพกู้ภัย 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1            
ครั้ง/ปี 

อาสาสมัครกู้ชีพ
กู้ภัยมีความรู้
เก่ียวกับป้องกัน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

รวม 5  โครงการ - - 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 - - - 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
1. ช่วยเหลือผู้ประสบ 

สาธารณภัยในเขต
ตำบลกะลุวอ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือเม่ือ
ประสบภัย          
ธรรมชาติ 
 
 
 

ประชาชนใน           
ตำบลกะลุวอ 

1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1            
โครงการ/

ปี 

ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือ
เม่ือประสบภัย 

สำนักงานปลัด 

รวม 1  โครงการ - - 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 - - - 
 

 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

               แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
1. อบรมให้ความรู้

เรื่องเก่ียวกับ
ประชาธิปไตยและ
การมีส่วนร่วมใน
การใช้สิทธิ
เลือกตั้ง 
 
 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ 

ประชาชนในตำบล
จำนวน  80  คน  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 
โครงการ/

ปี 

ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมใน
ส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

สำนักงานปลัด 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
               แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
2. จัดการเลือกตั้ง

ผู้บริหารและ
สมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
 

เพื่อจัดการเลือกตั้ง
ผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่นกรณีครบ
วาระหรือเลือกตั้งซ่อม 

ดำเนินการจัดการ
เลือกตั้งผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่นกรณี
ครบวาระหรือเลือกตั้ง
ซ่อม 
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชน
ออกมาใช้

สิทธิ
เลือกตั้ง
มากขึ้น 

ท้องถิ่นมีผู้บริหาร
และสมาชิกสภา
เป็นไปตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

สำนักงานปลัด 

รวม 2  โครงการ - - 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 - - - 
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ก  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2  เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม  และการท่องเท่ียว 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม  และการท่องเท่ียว 
     แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
1. ก่อสร้าง/ต่อเติม/

ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์หรือ          
ที่ทำการกลุ่ม 

เพื่อเป็นสถานที่ใน
การทำกิจกรรม 

ทุกหมู่บ้าน 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 8  
หมู่บ้าน 

ทำให้ประชาชน                
มีสถานที่ในการ
ทำกิจกรรมของ
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

2. ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ 
ม.7 

เพื่อเป็นสถานที่ใน
การทำกิจกรรม 

อาคารอเนกประสงค์ 
ม.7 

300,000 - - - - 8  
หมู่บ้าน 

ทำให้ประชาชน                
มีสถานที่ในการ
ทำกิจกรรมของ
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

3. ปรับปรุง/ต่อเติม
อาคารอเนกประสงค์
โคกโบ 
ม.5 
 

เพื่อเป็นสถานที่ใน
การทำกิจกรรม 

อาคารอเนกประสงค์
โคกโบ 
ม.5 

- 500,000 - - - 8  
หมู่บ้าน 

ทำให้ประชาชน                
มีสถานที่ในการ
ทำกิจกรรมของ
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

รวม 3  โครงการ - - 850,000 1,050,000 550,000 550,000 550,000 - - - 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม  และการท่องเท่ียว 
                      แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
1. โครงการฝึกอบรม

ศึกษาเรียนรู้โครงการ
อันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ 

เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ
ที่เป็นรูปธรรมแก่
ประชาชน ในการนำ
หลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
รชักาลที่ 9 มาปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงาน
และดำเนิน
ชีวิตประจำวัน 

ประชาชนตำบล 
กะลุวอ 
 
 

150,000 
 

 
 

150,000 
 
 

 

150,000 
 
 

 

150,000 
 
 

 

150,000 
 
 

 

1            
ครั้ง/ปี 

 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจที่เป็น
รูปธรรมสามารถ 
นำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงของ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 มา
ปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานและ          
ดำเนินชีวิต 
ประจำวันอย่าง    
เป็นรูปธรรม 
 
 

สำนักงานปลัด 

รวม 1  โครงการ - - 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 - - - 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม  และการท่องเท่ียว 
แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
1. ส่งเสริมให้ประชาชน

ยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 

เพื่อส่งเสริมการให้
ประชาชนยึดยึด
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

พื้นที่ตำบลกะลุวอ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1            
ครั้ง/ปี 

ประชาชนได้รับ
ความรู้เก่ียวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง 

สำนักงานปลัด 

2. อนุรักษ์พันกรรมพืช
อันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

-เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดำริฯ 
-เพื่อคุ้มครอง ดูแล 
และบำรุงรักษาพันธ์ุ
พืชที่ใกล้สูญพันธ์ุ  
-เพื่อศึกษา สำรวจ
ข้อมูล จัดทำ
ทะเบียนพันธุกรรม
พืชที่มีในท้องถิ่น 
-เพื่อปลูก รักษา 
และขยายพันธ์ุพืชที่
หายาก 

-อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์
โลก 
-เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนตำบลกะลุวอ 
-แปลงต้นแบบในการ
เรียนรู้ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1            
ครั้ง/ปี 

-ได้ร่วมสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดำริฯ 
-พันธ์ุหายากใน
ท้องถิ่นได้รับการ
ดูแล ปลูกรักษา
และขยายพันธ์ุ 
-มีฐานข้อมูลใน
การเผยแพร่องค์
ความรู้ด้าน
พันธุกรรมพืช
ให้แก่ประชาชน 
 
 

สำนักงานปลัด 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม  และการท่องเท่ียว 
แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
3. ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ เพื่อส่งเสริมให้

เกษตรกรทำ
การเกษตรแบบ
อินทรีย์ ลดการใช้
สารเคมี เพื่อการ
บริโภคพืช ผักปลอด
สารพิษ 

พื้นที่ตำบลกะลุวอ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 1            
ครั้ง/ปี 

เกษตรกรลดการ
ใช้สารเคมี บริโภค
พืช ผักปลอดภัย 

สำนักงานปลัด 

รวม 3  โครงการ - - 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 - - - 
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ก  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
1. การป้องกันไฟป่า

และควบคุมหมอก
ควันในเขตตำบล 
กะลุวอ 

  80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 1            
ครั้ง/ปี 

ประชาชนสามารถ
ตระหนักเก่ียวกับ
ปัญหาไฟป่าและ
หมอกควันในพื้นที่ 

สำนักงานปลัด 

รวม 1  โครงการ - - 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 - - - 
 
 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
1. อาสาสมัครท้องถิ่น

รักษ์โลก (อถล.) 
เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการดูแลรักษา
สภาพแวดล้อม 
 

ประชาชน/เยาวชน
จำนวน  80  คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1            
ครั้ง/ปี 

ทำให้ประชาชน
รู้สึกรักและหวง
แหนในชุมชน 

สำนักงานปลัด 

2. โครงการเตรียมการ 
รับเสด็จ 

เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและสวยงาม 
 
 

พื้นที่ตำบลกะลุวอ 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  
โครงการ/

ปี 

มีความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 

สำนักงานปลัด 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
3. รณรงค์เก่ียวกับ 

การจัดการขยะ 
 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถจัดการขยะ
อย่างถูกวิธี 
 

จำนวน  8  หมู่บ้าน 100,000 100,000 250,000 250,000 250,000 1  
โครงการ/

ปี 

ประชาชน
สามารถจัดการ
ขยะอย่างถูกวิธี 

สำนักงานปลัด 

4. ถางป่าสองข้างทาง
ภายในหมู่บ้าน 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางสัญจรไป
มา 
 

จำนวน  8  หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 70,000 70,000 8  
หมู่บ้าน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

รวม 4  โครงการ - - 400,000 400,000 400,000 570,000 570,000 - - - 
 
 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
               แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
1. ปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ เพื่อสร้างความร่มเย็น

และสร้างความร่มรื่น
ให้ผู้ที่สัญจรไปมา 

ปลูกต้นไม้ในเขตตำบล
กะลุวอ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1            
ครั้ง/ปี 

ประชาชนได้รับ
ความร่มเย็นและ
สร้างความร่มรื่น
ให้ผู้ที่สัญจรไป
มา 

สำนักงานปลัด 

รวม 1  โครงการ - - 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 - - - 
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ก  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6  การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
1. จัดกิจกรรมส่งเสริม

และสนับสนุน
ประเพณีสงกรานต์ 

-เพื่อส่งเสริมให้ 
เยาวชน และ
ประชาชน ร่วมในการ
อนุรักษ์ สืบสาน
ประเพณีและ
แสดงออกถึงความ
เคารพรักและความ
กตัญญูกตเวทีต่อ
ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุในตำบล 
กะลุวอ 
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และ
ประชาชนทั่วไป 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 
โครงการ/
กิจกรรม 

เยาวชน และ
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการสืบ
สานประเพณี
สงกรานต์ 

กองการศึกษาฯ 

2. รอมฎอนสัมพันธ์ 
 

เพื่อสนับสนุนการถือ             
ศีลอด(ปอซอ)ในเดือน
รอมฎอนและได้
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นอันเป็นแนวทาง 
ในการสร้างคุณธรรม
และจริยธรรม 
 

ประชาชนที่นับถือ
ศาสนาอิสลามในเขต
ตำบลกะลุวอ 

300,000 300,000 300,000 
 
 

300,000 300,000 1 
โครงการ/
กิจกรรม 

ประชาชนเห็น
ถึงความสำคัญ
ของการปฏิบัติ
ตนในเดือน
รอมฎอน 

กองการศึกษาฯ 
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
3. ส่งเสริมกิจกรรม

เข้าพรรษา 
 

เพื่อส่งเสริม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ที่สืบต่อกัน
มายาวนานและดำรง
ไว้ซ่ึงศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี 

-ครูและนักเรียนในเขต
ตำบลกะลุวอ 
-ประชาชนหมู่ที่ 2, 
หมู่ที่ 5,หมู่ที่ 7 
-พนักงานเจ้าหน้าที่
ตำบลกะลุวอ 
-พระสงฆ์วัดกำแพง 
และวัดเขานาคา 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 
โครงการ/
กิจกรรม 

นักเรียน 
เยาวชนและ
ประชาชนมี          
กิจกรรมร่วมกัน
ทางศาสนาและ
วัฒนธรรม 
อันเป็นการ
ส่งเสริมให้เกิด
ความรู้ ความคิด 
ความสามัคคี 
และสืบทอด 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 

กองการศึกษาฯ 

4. ส่งเสริมและ
สนับสนุนประเพณี
ลากพระหรือชักพระ 
 

เพื่อให้เกิดความรัก        
ความสามัคคี                 
ความร่วมมือ ร่วมใจ
และส่งเสริมการ
อนุรักษ์      
สืบทอดประเพณีอันดี
งามของท้องถิ่นให้คง
อยู่สืบไป 
 

พระสงฆ์และประชาชน 
หมู่ที่ 2 บ้านกำแพง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 
โครงการ/
กิจกรรม 

เยาวชน 
ประชาชนได้เห็น
คุณค่า
ความสำคัญ 
ของประเพณี
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
 

กองการศึกษาฯ 
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
5. จัดกิจกรรมส่งเสริม

และสนับสนุน
ประเพณีสารท 
เดือนสิบ 

เพื่อส่งเสริมให้ชาวไทย
พุทธร่วมกันอนุรักษ์
ประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่น 

ประชาชนชาวไทยพุทธ 
หมู่ที่ 2 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 
โครงการ/
กิจกรรม 

ชาวไทยพุทธได้
ได้ตระหนักและ
เห็นคุณค่า
ประเพณีและ
วัฒนธรรม 
อันดีของท้องถิ่น 

กองการศึกษาฯ 

6. เมาลิดสัมพันธ์ เพื่อให้ตระหนักนค
วามสำคัญศาสนาและ
ระลึกถึงคุณงามความ
ด ี

อบต.กะลุวอ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  
โครงการ/

ปี 

-ประชาชน
ตระหนักถึง
ความสำคัญทาง
ศาสนา 
-ผู้นำศาสนาได้
แลกเปลี่ยน
ความรู้ 

กองการศึกษาฯ 

7. อบรมคุณธรรม
จริยธรรม 

เพื่อให้เด็ก เยาวชน    
และประชาชน        
มีคุณธรรม จริยธรรม 
อยู่ในสังคมอย่างสันติ
สุข 

เด็ก  เยาวชนและ
ประชาชน ในเขตตำบล
กะลุวอ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1  
โครงการ/

ปี 

เยาวชน และ
ประชาชน  
มีคุณธรรม 
จริยธรรมที่ดี 
 

กองการศึกษาฯ 

8. อาซูรอสัมพันธ์ เพื่ออนุรักษ์และสืบ
สานประเพณีท้องถิ่น
ให้คงอยู่สืบไป 

ประชาชนในตำบล 
กะลุวอ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง/ป ี ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ 
สืบสานประเพณี
ท้องถิ่น 

กองการศึกษาฯ 
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
9. ประเพณีวันลอย

กระทง 
 

เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนมีจิตสำนึก
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การ อนุรักษ์ประเพณี 
ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ของ
ความเป็นไทย 

ประชาชน หมู่ที่ 2 และ
หมู่ที่ 5 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 
โครงการ/
กิจกรรม 

เยาวชนและ
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ 
อนุรักษ์ประเพณี
ซ่ึงเป็น
เอกลักษณ์ของ
ความเป็นไทย 
 

กองการศึกษาฯ 

10. สนับสนุนเชิดชูภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

-เพื่อสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
-เพื่อถ่ายทอด
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้           
เด็ก  เยาวชน 
 

จำนวน  8  หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1  
โครงการ/

ปี 

ประชาชน
ตระหนักถึง
ความสำคัญของ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

กองการศึกษาฯ 

11. โครงการเข้าร่วมงาน
ของดีเมืองนรา 

เพื่อเป็นส่วนหน่ึงใน
การสืบสาน รักษา  
ต่อยอดศาสตร์
พระราชา การเกษตร
ก้าวหน้า ปวงประชา
เป็นสุข  
 

ประชาชนตำบลกะลุวอ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1  
โครงการ/

ปี 

ประชาชน
ตระหนักและสืบ
สานวัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป 

กองการศึกษาฯ 
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
12. ประเพณีบุญ 

เดือนห้า 
เพื่ออนุรักษ์และ 
สืบสานประเพณี
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในท้องถิ่น 
หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 5   
และหมู่ที่ 7 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง/ป ี เด็ก เยาวชน
และประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
สืบสาน 
ประเพณีท้องถิ่น 

กองการศึกษาฯ 

รวม 12  โครงการ - - 1,110,000 1,110,000 1,110,000 1,110,000 1,110,000 - - - 
 
 



106 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 7  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
1. ฝึกอบรมพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร 
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
-เพื่อให้พนักงานส่วน
ตำบล  พนักงานจ้าง  
ผู้บริหาร สมาชิก อบต.
บริการประชาชนด้วย
ความเต็มใจ 

พนักงานส่วนตำบล  
พนักงานจ้าง  ผู้บริหาร 
สมาชิก อบต. 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 1            
ครั้ง/ปี 

-ประชาชนได้รับ
การบริการ 
 -บุคลากรมี
ความรู้
ความสามารถ
และจิตสำนึกที่ดี
ในการให้บริการ
ประชาชน 

สำนักงานปลัด 

2. ฝึกอบรมทัศนศึกษา 
ดูงาน อบต.กะลุวอ 

เพื่อส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจในการ
พัฒนาตนเอง พัฒนา
กลุ่ม พัฒนาชุมชน 
และนำความรู้ที่ได้จาก
การเรียนรู้ มาปรับใช้
ให้เกิดประโยชน์แก่
ท้องถิ่นตนเอง 

คณะผู้บริหาร  สมาชิก
สภาอบต.  พนักงาน
ส่วนตำบล  พนักงาน
จ้าง ผู้นำชุมชน ผู้นำ
สตรีและผู้สังเกตการณ์   

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

สามารถนำความรู้
มาพัฒนาองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพ 
และนำ
ประสบการณ์ที่ได้
จากการเรียนรู้มา
ปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่
ท้องถิ่นตนเอง       

สำนักงานปลัด 
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7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 
    แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
3. ศูนย์ปฏิบัติการร่วม

ในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นอำเภอเมือง
นราธิวาส 

-เพื่อให้มีศูนย์
ปฏิบัติการฯทำหน้าที่
เป็นสื่อกลางการ
ประสานงานราชการ
ช่วยเหลือประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อน
และเป็นศูนย์กลาง 

อุดหนุน อบต. 1 แห่ง 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 1 แห่ง -มีศูนย์ปฏิบัติการ
ฯทำหน้าที่เป็น
สื่อกลางการ
ประสานงาน
ราชการช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อน 

สำนักงานปลัด 

4. เพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษี 

เพื่อให้การจักเก็บภาษี
ของ อบต.  
มีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น 
 

ประชาชนผู้มีหน้าที่ต้อง
ชำระภาษีในเขต อบต.
กะลุวอ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้มี
หน้าที่
ต้อง
ชำระ
ภาษี 
8  

หมู่บ้าน 

สามารถจักเก็บ
ภาษีได้เพิ่มมากขึ้น 

กองคลัง 
 

5. สำรวจปรับปรุง 
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อให้ทราบข้อมูล
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
เช่น ขนาดพื้นที่  
การใช้ประโยชน์ ฯลฯ 

 สำรวจภาคสนาม 
8  หมู่บ้าน  
เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล
การจัดเก็บภาษีให้เป็น
ปัจจุบัน 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีข้อมูล
ที่ดิน 

สิ่งปลูก
สร้าง 

8  
หมู่บ้าน 

-ทราบข้อมูลของ
ที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างรวมถึงการใช้
ประโยชน์ 
-มีระบบการ
จัดเก็บภาษีที่
ถูกต้อง เป็นธรรม 
รวดเร็ว 

กองคลัง 

รวม 5  โครงการ - - 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 - - - 
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7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 
  แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
1. ปรับปรุงซ่อมแซมเสียง

ตามสายประจำหมู่บ้าน 
เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านได้รับข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

ภายในตำบลกะลุวอ 
 

300,000 300,000 350,000 350,000 400,000 8  
หมู่บ้าน 

ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสาร 

กองช่าง 

2. ซ่อมแซมระบบสื่อไร้สาย
ประจำตำบล 
กะลุวอ 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านได้รับข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

ภายในตำบลกะลุวอ 
 

300,000 350,000 400,000 450,000 500,000 8 หมู่บ้าน ประชาชนในตำบล
ได้รับทราบข้อมล
ข่าวสาร 

กองช่าง 

รวม 2 โครงการ - - 600,000 650,000 750,000 800,000 900,000 - - - 
 
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
1. โครงการจัดทำ

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
แผนการดำเนินงาน   

-เพื่อจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และแผนการ
ดำเนินงาน รวมถึง  
การแก้ไข  เพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลงของแผน 
-เพื่อจัดประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน 
ตำบล ประชุม
คณะกรรมการสนับสนุน 

-คณะผู้บริหาร    
 -สมาชิกสภา อบต.   
-เจ้าหน้าที่ อบต.  
 -คณะกรรมการพัฒนา 
อบต.   
-คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนา อบต.  
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 
โครงการ/
กิจกรรม 

-อบต.กะลุวอ มี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สามารถเป็นกรอบ
ในการจัดทำ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี  รายจ่าย
เพิ่มเติม  และจาก
เงินสะสม ในช่วง
ของแผนน้ัน  

สำนักงานปลัด 
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7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้า นการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
  การจัดทำแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วน
ตำบลกะลุวอ ประชุม
คณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วน
ตำบลกะลุวอในการ
จัดทำ แก้ไข เพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลงของแผน 

-คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนา อบต.   
-ส่วนราชการ  
-รัฐวิสาหกิจ 
-ประชาชนตำบลกะลุวอ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 
โครงการ/
กิจกรรม 

เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตาม
โครงการพัฒนาที่
กำหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
เพื่อใช้งบประมาณที่
มีอยู่อย่างจำกัดใน
การพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดความคุ้มค่า 

สำนักงานปลัด 
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7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
2. อบต.เคลื่อนที่                   

(อบต.พบประชาชน) 
เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการ
ให้บริการประชาชน 

กำหนดการออกพื้นที่             
8  หมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1          
ครั้ง/ปี 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
คล่องตัวในการ
ติดต่อขอรับ
บริการ 

สำนักปลัด 
 

รวม 2  โครงการ - - 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 - - - 

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
1. ก่อสร้าง/ต่อเติม/

ปรับปรุงอาคาร
สำนักงาน อบต. 

เพื่อให้การทำงานมี
ความคล่องตัวและ           
มีประสิทธิภาพ 

อาคาร  อบต. 11,000,000 11,000,000 11,000,000 8,000,000 8,000,000 1  หลัง การปฏิบัติงาน              
มีความคล่องตัว
และทำให้งานที่
ออกมามี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

2. ปรับรุง/ต่อเติม/
ดัดแปลงอาคาร
สำนักงานบริหาร 
อบต.กะลุวอ 

เพื่อการปฏิบัติงาน              
มีความคล่องตัว 

กว้าง   5.00    เมตร 
ยาว    10.00  เมตร 

500,000 500,000 500,000 600,000 600,000 1  หลัง การปฏิบัติงาน              
มีความคล่องตัว
และทำให้งานที่
ออกมามี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

รวม 2 โครงการ - - 11,500,000 11,500,000 11,500,000 8,600,000 8,600,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

สำหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ  และการกระจายรายได้อย่างถั่วถึง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
1. ปรับปรุงเสริมผิว

ถนนลาดยางแอสฟัทล์ติก 
คอนกรีตสายบาโงแคและ-
สามแยกยางแดง 
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐานสามารถ
สัญจรไป-มา 

กว้าง    6.00   เมตร  
ยาว   3,310   เมตร  
หนา    0.04   เมตร  

11,500,000 11,500,000 11,500,000 11,500,000 11,500,000 1 สาย มีถนนในหมู่บ้าน
ที่ได้มาตรฐาน
สามารถสัญจร
ไป-มา 

กองช่าง 
(กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น) 

2. ปรับปรุงเสริมผิว
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตซอยประชา
พัฒนา 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร  
ไป-มา 

กว้าง    4.00  เมตร  
ยาว   1,972  เมตร 
หนา    0.04  เมตร 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,500,000 5,500,000 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา 

กองช่าง 
(กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น) 

3. ปรับปรุงเสริมผิว
ถนนลาดยางแอสฟัทล์ติก 
คอนกรีตสายโคกกลาง  
หมู่ที่ 3 
 

เพื่อให้มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐานสามารถ
สัญจรไป-มา 

กว้าง    5.00  เมตร  
ยาว   1,100  เมตร  
หนา    0.04  เมตร  

- 3,000,000 3,000,000 3,000,000 - 1 สาย มีถนนในหมู่บ้าน
ที่ได้มาตรฐาน
สามารถสัญจร
ไป-มา 

กองช่าง 
(กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น) 

 

แบบ ผ. 02/2 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
4. ปรับปรุงถนนลาดยาง 

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
ดาแลฮูมอ - ปอเนาะ 
หมู่ที่ 4 
 

-เพื่อปรับปรุงถนน   
สายดาแลฮูมอ-
ปอเนาะม. 4 
-เพื่อการสัญจรไป-
มาของประชาชน
ได้รับความสะดวก 

กว้าง   6.00  เมตร   
ยาว  1,660  เมตร 
หนา   0.04  เมตร 

5,500,000 5,500,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 1 สาย ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
ไป-ได้สะดวกใน 
 

กองช่าง 
(กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น) 

5. ปรับปรุงเสริมผิว
ถนนลาดยางแอสฟัทล์ติก 
คอนกรีตสายจาเราะ 
สะโต-สะปอม  
หมู่ที่ 5  

เพื่อให้มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐานสามารถ
สัญจรไป-มา 

กว้าง  6.00    เมตร  
ยาว   3,145  เมตร  
หนา   0.04   เมตร  

10,500,000 10,500,000 10,500,000 10,600,000 10,600,000 1 สาย มีถนนในหมู่บ้าน
ที่ได้มาตรฐาน
สามารถสัญจร
ไป-มา 

กองช่าง 
(กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น) 

6. ปรับปรุงเสริมผิว
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตสายเขาสำนัก  
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐานสามารถ
สัญจร ไป-มา  
 

กว้าง   5.00   เมตร   
ยาว   2,000  เมตร 
หนา   0.04   เมตร 

5,500,000 5,500,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 1 สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้
สัญจรไป-มาได้
สะดวก 

กองช่าง 
(กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น) 

7. ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัทล์ติก 
คอนกรีตซอยสามัคคี 1 
หมู่ที่ 5  
 

เพื่อให้มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐานสามารถ
สัญจร ไป-มา  

กว้าง   5.00  เมตร   
ยาว  1,515  เมตร 
หนา  0.04   เมตร 

5,000,000 5,000,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 1 สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้
สัญจรไป-มาได้
สะดวก 

กองช่าง 
(กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น) 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
8. ปรับปรุงเสริมผิว

ถนนลาดยางแอสฟัทล์ติก 
คอนกรีตซอยสามัคคี 4 
หมู่ที่ 5  

เพื่อให้มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐานสามารถ
สัญจร ไป-มา  

กว้าง   4.00  เมตร   
ยาว  1,450  เมตร 
หนา   0.04  เมตร 

3,500,000 3,500,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 1 สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

กองช่าง 
(กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น) 
9. ก่อสร้างถนนคสล. 

สายป่าปิด- 
เขานาคา 
หมู่ที่ 5  

เพื่อให้มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐานสามารถ
สัญจร  ไป-มา  

กว้าง   5.00  เมตร   
ยาว  1,500  เมตร 
หนา   0.15  เมตร 

6,00,000 6,000,000 6,000,000 7,000,000 7,000,000 1 สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

กองช่าง 
(กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น) 
10. ก่อสร้างถนน คสล. 

ซอยบ้านมะนอ- 
โคกปาฆาบือซา  
หมู่ที่ 5  

เพื่อให้มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐานสามารถ
สัญจรไป-มา 

กว้าง     4.00   เมตร  
ยาว   750.00  เมตร  
หนา      0.15  เมตร  

2,500,000 2,500,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1 สาย มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐาน
สามารถสัญจร
ไป-มา 

กองช่าง 
(กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น) 

11. ก่อสร้างถนน คสล.              
สายสามัคคี - ฟาร์ม
ตัวอย่าง   
หมู่ที่ 5  

เพื่อให้มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐานสามารถ
สัญจร ไป-มา 
 

กว้าง  5.00   เมตร   
ยาว  1,000  เมตร 
หนา  0.15   เมตร 

4,300,000 4,300,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 1 สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

กองช่าง 
(กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น) 

12. ปรับปรุงเสริมผิว
ถนนลาดยางแอสฟัทล์ติก 
คอนกรีตสายปอเนาะ  
หมู่ที่ 7 
 

เพื่อให้มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐานสามารถ
สัญจรไป-มา 

กว้าง    4.00   เมตร  
ยาว   1,100   เมตร  
หนา    0.04   เมตร  

3,000,000 3,000,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 1 สาย มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐาน
สามารถสัญจร
ไป-มา 

กองช่าง 
(กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น) 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
13. ปรับปรุงเสริมผิว

ถนนลาดยางแอสฟัทล์ติ
กคอนกรีตซอยท่าเรือ  
ม.3 

เพื่อให้มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐานสามารถ
สัญจรไป-มา 

กว้าง       4.00  เมตร  
ยาว    850.00  เมตร  
หนา       0.04  เมตร  

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 1 สาย มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐาน
สามารถสัญจร
ไป-มา 

กองช่าง 

14. ขยายเขตประปาภูมิภาค
ในเขตตำบลกะลุวอ 

เพื่อแก้ไขความ
เดือดร้อนในภาวะ
ขาดแคลนน้ำอุปโภค
บริโภคของ
ประชาชน 
 

ราษฎรในพื้นที่มีน้ำ
อุปโภคบริโภคร้อยละ 
80ของพื้นที่ 

50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 8  
หมู่บ้าน 

ราษฎรมีน้ำใช้
อย่างมี
คุณภาพ 
สะอาด 

กองช่าง 
(กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น) 

รวม 14  โครงการ - - 109,400,000 117,800,000 120,200,000 121,800,000 118,800,000 - - - 
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1. ยุทธศาสตร์กาดรพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
1. ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ

หลังเขากำแพง 
ม.2 

เพื่อแก้ไขความตื้น
เขินของสระน้ำ
และประชาชน
สามารถมีน้ำใช้ใน
การทำการเกษตร 

สระท่ี 1 
กว้าง  90.00    เมตร  
ยาว   162.00  เมตร  
ลึก     3.00     เมตร 
สระท่ี 2 
กว้าง   117.00  เมตร  
ยาว    162.00  เมตร  
ลึก     3.00      เมตร 

7,000,000 7,000,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000 1 แห่ง แก้ไขความตื้นเขิน
ของสระน้ำและ
ประชาชนสามารถ
มีน้ำใช้ในการทำ
การเกษตร 

กองช่าง 
(กรมทรัพยากร
น้ำบาดาลและ
สิ่งแวดล้อม 

รวม    1   โครงการ - - 7,000,000 7,000,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000 - - - 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่  บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2  การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
  แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
1. ก่อสร้างอาคารศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก  
ขนาด 51 – 80 คน  
(ฐานรากแผ่)  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
กูแบสาลอ  
 

เพื่อให้เด็กมี
อาคารเรียนที่
เหมาะสม และมี
พื้นที่ในการจัด 
กิจกรรมในการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาการของ
เด็ก 
 

- อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขนาด 
กว้าง  11.00  เมตร 
ยาว    17.00  เมตร   

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 อาคาร
เรียนที่

เหมาะสม 
และมี

พื้นที่ใน
การจัด
กิจกรรม
ต่างๆ 

เด็กมีอาคารเรียน
ที่เหมาะสม และมี
พื้นที่ในการจัด 
กิจกรรมในการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาการของเด็ก 
 

กองการศึกษา 
(กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น) 

รวม    1   โครงการ - - 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 - - - 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
1. ก่อสร้างอัฒจันทร์

สนามฟุตบอล อบต. 
กะลุวอ 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่ในการดู 
การเล่นกีฬา  
หรือเชียร์กีฬา 
และมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการจัดกิจกรรม  

- อัศจรรย์สนามฟุตบอล 
กว้าง  10.50  เมตร 
ยาว    20.00  เมตร   
สูง       5.65  เมตร 
 

- 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 มีอัศจรรย์ 
สนาม
ฟุตบอล 

ประชาชนมี
สถานที่ในการดู 
การเล่นกีฬา  
หรือเชียร์กีฬา 
และมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการจัดกิจกรรม 

กองการศึกษา 
(กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น) 

2. โครงการก่อสร้าง
สนามวอลเล่ย์บอล 
อบต.กะลุวอ 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่มีสนาม
วอลเล่ย์บอลที่ได้
มาตรฐาน และมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
จัดกิจกรรม  

- สนามวอลเล่ย์บอล 
กว้าง  12.00  เมตร 
ยาว    24.00  เมตร 

- 800,000 800,000 800,000 800,000 มีสนาม
วอลเล่ย์ 
บอล  

ประชาชนในพื้นที่
มีสนามวอลเล่ย์ 
บอลที่ได้มาตรฐาน 
และมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการจัดกิจกรรม 

กองการศึกษา 
(กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น) 

3. ก่อสร้างสนามเด็กเล่น
พร้อมเครื่องเล่นสนาม 
อบต.กะลุวอ 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้เด็กและ
ประชาชนในพื้นที่
มีสนามเด็กเล่นที่
เหมาะสม และมี
พื้นที่ในการจัด
กิจกรรมกลางแจ้ง
และกิจกรรมอ่ืน ๆ  

สนามเด็กเล่นพร้อม
เครื่องเล่นสนาม 
กว้าง  12.00  เมตร 
ยาว   15.00  เมตร 

- 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีสนาม
เด็กเล่น
พร้อม
เครื่องเล่น
สนาม 
 

เด็กและประชาชน
มีสนามเด็กเล่นที่
เหมาะสม มีความ
ปลอดภัย ซ่ึงมี
ความจำเป็นใน
การเสริมสร้าง
พัฒนาการของเด็ก 

กองการศึกษา 
(กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น) 

รวม    3   โครงการ - - - 5,800,000 5,800,000 5,800,000 5,800,000 - - - 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม  และการท่องเท่ียว 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม  และการท่องเท่ียว 
      แผนงานการพาณิชย์ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
1. ก่อสร้างตลาด  

อบต.กะลุวอ 
เพื่อให้มีตลาดที่ได้
มาตรฐานในการ
รองรับและ
กระจายสินค้าทาง
การเกษตรและ
บริโภค 

กว้าง  10.00  เมตร 
ยาว   35.00  เมตร 
พร้อมเทลาน คลส. 
โดยรอบอาคาร 

3,500,000 3,500,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 1 แห่ง -ประชาชน
สามารถประกอบ
อาชีพ 
-เป็นแหล่ง
รวบรวมและการ
กระจายผลผลิต
ทางการเกษตร
ไปสู่ผู้บริโภค 

กองช่าง 
(กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น) 

รวม    1   โครงการ - - 3,500,000 3,500,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เป้าหมาย
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 การบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือรถยนต์ดูดส่ิงปฏิกูล - 2,400,000   - -

และขนส่ง จ านวน 1 คัน
2 การบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองถ่ายเอกสาร 120,000 - - - -

จ านวน 1 เคร่ือง
3 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือรถพยาบาล - 2,000,000 - - -

และขนส่ง จ านวน 1 คัน
4 แผนงานเคหะ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน จัดซ้ือถังขยะ - - 400,000 - -

และชุมชน บ้านงานครัว จ านวน 200 ใบๆละ
2,000

5 แผนงานเคหะ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ เคร่ืองวัดระยะด้วยเลเซอร์ - 30,000 - - -
และชุมชน จ านวน 1 เคร่ือง

6 แผนงานเคหะ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ สายวัดระยะ 50 เมตร 30,000 - - - -
และชุมชน จ านวน 2 ชุดๆละ 

15,000 บาท
7 แผนงานเคหะ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 9,500 - - - -

และชุมชน บ้านงานครัว จ านวน  1  เคร่ือง

119

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ



เป้าหมาย
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 แผนงานเคหะ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา กล้องถ่ายภาพน่ิงระบบ 15,000 - - - -

และชุมชน และเผยแพร่ ดิจิตอล

9 แผนงานเคหะ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ จัดซ้ือเคร่ืองหาพิกัดด้วย - 25,000 - - -
และชุมชน สัญญาณดาวเทียมแบบ

พกพาจ านวน 1 เคร่ือง
174,500 2,055,000 2,800,000 - -

120

รวม  9 รายการ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ



หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ส านักงานปลัด

ส านักงานปลัด

กองสวัสดิการฯ

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

119

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ

แบบ ผ. 03 



หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
กองช่าง

กองช่าง

-

120
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ส่วนท่ี ๔  
การติดตามและประเมินผล 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ .ศ. 2548 แก้ไข (เพิ่มเติม) ฉบับที่  3                 
พ.ศ. 2561 เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ดำเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้
แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียดดังนี้ 

 ๑. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน ประกอบด้วย 
  1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 20 คะแนน 
  1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน 
  1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 10 คะแนน 
   (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
   (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
   (4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
   (5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
   (6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
   (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
   (8) แผนงาน 5 คะแนน 
   (9) ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
   (10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน 
   คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

 2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ประกอบด้วย 
  2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
  2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
  2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
  2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน 
  2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1) ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 คะแนน 
   (2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
   (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  
5 คะแนน 
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   (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี5 คะแนน 
   (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน 
   (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
   (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
   (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
   (9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
   (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
   (11) มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ                 
5 คะแนน 
   (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
   คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

 3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประเด็นการพิจารณาประกอบด้วย 
  1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ๒๐ คะแนน 
  2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๑๕ คะแนน 
  3. ยุทธศาสตร์ ๖๕ คะแนน ประกอบด้วย 
   3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ๑๐ คะแนน 
   3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ๑๐ คะแนน 
   3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด ๑๐ คะแนน 
   3.4 วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน 
   3.5 กลยุทธ์ ๕ คะแนน 
   3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน 
   3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ๕ คะแนน 
   3.8 แผนงาน ๕ คะแนน 
   3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน 
   3.10 ผลผลิต/โครงการ ๕ คะแนน 
   คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน 
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2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ใช้การติดตามและประเมินผลโครงการโดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ตามที่จะกล่าวต่อไปในหัวข้อที่  ๓.๑ และมีหลักการประเมินผลโครงการที่สำคั ย              
คือ การติดตามและประเมินผลโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร 

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม  
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ 
 โดยใช้แบบสำหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 (1) แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน (Performance Indicators)  
 (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard  Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton  
 (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธ์ิ (Result Framework Model (RF))  
 (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model)  
 (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS))  
 (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดข้ึนหรือ Problem-Solving 
Method  
 (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods)  
 (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  
 (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)  
 (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model)  
 (11) แบบอื่น ๆ  ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกำหนดข้ึน ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ (1)-(10) หรือ
เป็นแบบผสมก็ได้ 

 เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา 
(Time) เป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือไม่ 
 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
 วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs) 
 ผลกระทบ (Impact) 
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4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต (เช่น จะทำ สนบัสนุน สง่เสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 
 ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ช้ีว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชน
จะพัฒนาเติบโตและอยูร่อดได้ต้องมีการปรบัตัวให้เข้ากบัการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอ้มภายนอก ๔ 
ประการ (PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบด้วย 
  ๑) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง (Political Enviroment) 
  ๒) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Enviroment) 
  ๓) สิงแวดล้อมด้านสงัคม (Social Enviroment) 
  ๔) สิงแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  จากแผนภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอมีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความ
จำเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ ๔ ประการ ดังที่
กล่าวมาแล้ว เพื่อให้องค์กรพัฒนาเติบโตและอยู่รอดไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินต้องวิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง ๔ ประการ ดังนี้ 
  ๑) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง (Political Enviroment) ท่ีเปลี่ยนแปลง 
  หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น ๒ ระดับ ได้แก่ 
การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถ่ิน การเมืองระดับชาติ ได้แก่  การเมืองระดับรัฐบาล 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถ่ินน้ันยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้
เป็นหลายประเภท เช่น การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมู่บ้านที่
จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดยราษฎรในหมู่บ้านนั้ๆ เป็นต้น 
  ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆที่ เกี่ยวข้องต่างช้ีว่าการเมืองในระดับชาติ            
ยังมีอิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถ่ินอยู่หลายประการ เช่น การเลื อกตั้งในระดับท้องถ่ินต้องอาศัย
ภาพลักษณ์ของพรรคการเมืองระดับชาติเพื่อช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลาง
มายังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยเลือกให้เฉพาะท้องถ่ินที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง               
เป็นต้น 
 

พัฒนา เติบโต อยู่รอด 

สังคม 
(Social) 

การเมือง 
(Political) 

เศรษฐกิจ 
(Economic) 

วิทยาการ 
(Technology) 

องคก์ร 

(Organization) 
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  ในอนาคต อำนาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถ่ินและข้าราชการท้องถ่ินจะเป็น
อย่างไรนั้น ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่ง
ถ่ายทอดออกมาเป็นนโยบายของรฐัที่มตี่อ อปท. ซึ่งมักสลับสบัเปลีย่นกันเป็น ๒ กรณี กล่าวคือ การรวมอำนาจ
การปกครอง (Centralization) หรือการกระจายอำนาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู้ที่จะ
ปฏิบัติงานใน อปท.จึงจำเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพื่อบริหารจัดการ 
อปท.ให้เข้ากับสภาวการณ์ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
  ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถ่ินด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตนเอง ซึ่งโดยหลัการแล้วการตัดสินใจกำหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมืองท้องถ่ิน           
ทุกฝ่ายควรต้องรู้ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถ่ินในทุกระดับทั้งระดับ อบจ. 
เทศบาล อบต. และระดับหมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถ่ินเหล่านี้มีความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมี
ผลกระทบต่อ อปท.ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ข้าราชการท้องถ่ินควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถ่ินให้เข้ากับ
ระเบียบกฎหมายของรฐั ซึ่งในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของ
คนในท้องถ่ินก็ต้องเป็นหน้าที่ของข้าราชการท้องถ่ิน ที่จะประยุกต์ใช้กฎหมายให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพ
และบริบทแวดล้อมของท้องถ่ินนั้นๆ จึงจะได้ช่ือว่าเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)                 
อย่างแท้จริง 
  ๒) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Enviroment) ท่ีเปลี่ยนแปลง 
  เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ทำให้ประชาชนยากจนเพิ่มข้ึนเป็นสาเหตุของปัญหา
อื่นๆที่กระทบต่อ อปท.ตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชนเรียกร้องในสิ่งที่
สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่มกันหนาวฟรี เสื้อกัน
หนาวฟรี และของฟรีอื่นๆจาก อปท. เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอย่างเข้มข้น
ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่พยายามจำกัดขอบเขตการตัดสินใจของ อปท.ในเรื่องของการแจกของให้
ราษฎร 
  อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท.เพราะต้องเอาเวลาไป
ทำงานหาเงินเพื่อปากท้องของตนเองก่อนหรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง รวมตลอดถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไปโดย
ปริยายซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพึ่งพิงรัฐ
อยู่ตลอดเวลาของประชาชน เป็นต้น 
  ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก “ตนเป็นที่พึ่ง
แห่งตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งสำคัญที่นักบริหารงาน อปท.ควรให้ความสนใจที่จะ
ส่งเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้ 
  ๓) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Enviroment) ท่ีเปลี่ยนแปลง 
  ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่ละ
พื้นที่ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางพื้นที่อาจเป็นสังคมของคนพุทธ บาง
พื้นที่อาจเป็นสังคมของคนคริสต์หรืออิสลาม บางพื้นที่เป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพื้นที่เป็นสังคม
ทุติยภูมิ (ชุมชนในเมือง) บางพื้นที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท.เป็นอย่างดี บางพื้นที่
ประชาชนขาดความร่วมมือ บางพื้นที่อาจเป็นสังคมที่ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆมากมาย เป็นต้น 
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  สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถ่ินอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสินกำหนด
นโยบายไปตอบสนองต่อกลุ่มญาติพี่น้องของตน กลุ่มอื่นที่แพ้การเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทาง
โจมตี ก่อให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงข้ึนในสังคมท้องถ่ินมากกวาอดีต ดังนั้น บุคลากรในท้อง ถ่ินจึงจำเป็นที่
จะต้องเข้าใจผลกระทบที่มาจากสาเหตุการกระจายอำนาจสู่ท้องถ่ินที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคม
ท้องถ่ินยุคปัจจุบัน ต้องมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศ
ไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่เหมือนกันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้าน และ
ไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคมประชาธิปไตยเสมอ สำคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งที่
รุนแรงนั้นได้อย่างไร 
  ๔) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ท่ีเปลี่ยนแลง 
  ในปัจจุบันกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ินมนีโยบายสง่เสรมิการพัฒนาบคุลากรโดยการฝึกอบรม
อยู่เป็นประจำ เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอรโ์ปรแกรมต่างๆ การฝกึอบรมการจัดทำเว็บไซต์องค์กร เป็น
ต้น ประกอบกับกรมส่งเสริมฯมีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารต่างๆที่จำเปน็และเกี่ยวข้องกบัการปฏิบัติงานของ 
อปท.ที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็น
ประจำ ก็จะนำมาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่
เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา 
 4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการ
คาดการณ์การพัฒนาต่างๆอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
  ๑) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาล 
  - รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างไร 
  - แนวโน้วการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
  - แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  - การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้ อปท. 
  ๒) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาล 
  AEC หรือ Asean Economic Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน ๑๐ ประเทศ โดย
มี ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา และบรูไน เพื่อที่จะให้มี
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆกลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทำให้มีผลประโยชน์อำนาจ
ต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนำเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่
ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนำเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 
  Asean ได้รวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรมตั้งแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม 
๒๕๕๘ ทำให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ AEC 
เป็นไปคือ 
  ๑. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
  ๒. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
  ๓. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
  ๔. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
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  จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้จำนวน                      
๗ ยุทธศาสตร์ ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี ้
  ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องให้
ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อรองรบัการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่า
จะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนทำงาน หรือการอื่นใด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ เช่น ถนน ป้าย
จราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่จำเป็น เป็นต้น 
  ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องให้
ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญคงหนีไม่พ้นโรคติดต่อที่สำคัญ 
ไม่ว่าจะเป็นโรคเอดส์ ไข้เลือดออก SARs ไข้หวัดนก และโรคอื่นๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาใน
ไทย การค้ามนุษย์ และการท่องเที่ยว มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรค
ระบาดสัตว์ 
  การศึกษาภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเช่ียวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอื่นๆ
ในอาเซียน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อนำร่องไปสู่
โครงการอื่นๆในการเร่งรัดพัฒนาให้ประชาชนในพื้นที่มีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น 
  ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องให้
ความสำคัญกับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคม เนื่องจากปัญหาสังคมจะรุนแรงข้ึนถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี 
เนื่องจากจะมีขยะจำนวนมากขึ้น ปัญหาการแบ่งชนช้ัน ถ้าคนไทยทำงานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการ
แบ่งชนช้ันกันได้จะมีชุมชนสลัมเกิดข้ึน และอาจมีพม่าทาวน์ ลาวทาวน์ กัมพูชาทาวน์ ปัญหาอาชญากรรมจะ
รุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรมจะเพิ่มข้ึนอย่างมากจากชนช้ันที่มีปัญหา คนจะทำผิดกฎหมายมากข้ึนเนื่องจาก
ไม่รู้กฎหมาย จึงต้องวางแผนการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการ
ท่องเท่ียว 
  การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องให้
ความสำคัญกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพ การรวมกลุ่มอาชีพ เพื่อรองรับการหลั่งไหลเข้ามา
ของประชากรประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนทำงาน หรือการอื่นใด 
  ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องให้
ความสำคัญกับการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากกฎหมายและ
วัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทย
มากข้ึนทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ท้องถ่ินได ้
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  ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ด้ าน วัฒ น ธรรม  ป ระชาสั งคมแล ะ วัฒ นธรรมอ า เซี ยน  (ASEAN SOCIO-CULTURAL 
COMMUNITY) มีแผนปฏิบัติการด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบใุนแผนปฏิบตัิการเวียงจันทร์ทีส่ำคัญ คือ 
การพัฒนามนุษย์และการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทาง
วัฒนธรรม เช่น มุสลิมมีอาหารที่เป็นข้อห้าม ตามธรรมเนียมบรูไนไม่มีการจับมือเพศตรงข้าม การใช้มือซ้ายใน
การส่งของหรือนามบัตรให้แก่ชาวมุสลิมถือว่าเป็นสิ่งไม่สุภาพ เป็นต้น  
  ด้านศาสนา อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทย
มากขึ้น เช่น อาจมีการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ อาจมีผลกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่แตกต่างกัน  
  ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  การบริหารจัดการภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ให้บริการในด้านการอนุญาต อนุมัติต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพื่อสื่อสารกับชาวต่างชาติที่
ต้องการทำนิติกรรมต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบำรุงท้องที่ การเสียภาษีป้าย เป็นต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่
ภาครัฐจำต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติได้ 
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   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ 

    เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

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

 
  ด้วยองค์การบริห ารส่วนตำบลกะลุวอ  ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒ นาท้ อง ถ่ิน                         
(พ.ศ. 2566 - 2570) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยดำเนินการเป็นไปตามข้อสั่งการและ
ข้ันตอนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน            
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  และมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ        
ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 
เมื่อ วันที่  28 เดือนกันยายน พ.ศ.2564 ได้ เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                    
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ  นั้น   

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 4 ข้อ 22 (3) 
องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ  จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566–2570) ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลกะลุวอ  เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสมต่อไป   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่   29  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2564 

   

    
        ( นายรอมือลี  หะยีและ) 

                            นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลกะลวุอ 
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