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จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
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องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2566 – 2570)  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มี
ประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 
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ส่วนที่  1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ด้านกายภาพ 
 1.1ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล 
  ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ 
  ตำบลบาเจาะประกอบด้วย 
  หมู่ที่  1  บ้านบือเจาะ 
  หมู่ที่  3  บ้านดูกู 
  หมู่ที่  5  บ้านเปาเบาะ 
  หมู่ที่  6  บ้านบาดง 
  หมู่ที่  7  บ้านดูกูสุเหร่า 
  หมู่ที่  8  บ้านบือเจาะ 2 
   
 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ถนนบาเจาะ– บ้านทอน  ตำบลบาเจาะ  
อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส  96170  โทร. 073 – 709885 ,  โทรสาร. 073 – 709885 
 1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 

สภาพภูมิประเทศองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ลาดเทจากทิศ
ตะวันตกสู่ตะวันออก  ซึ่งค่อยๆลาดเทลงเป็นที่ราบลุ่ม โดยเริ่มจากพ้ืนที่ภูเขาในหมู่ที่6 สู่หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 
1 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 5 และหมู่ท่ี 7   สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะแก่การเพาะปลูก  

  1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
สภาพภูมิอากาศ  มี 2 ฤดู  คือฤดูร้อนกับฤดูฝน โดยฤดูร้อนจะเริ่มเดือนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ -  
เมษายน  และฤดูฝนจะเริ่มในช่วงเดือนพฤษภาคม - มกราคม  จะเริ่มมีฝนตกหนักติดต่อกันไปถึง
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม  โดยจะมีฝนตกหนักในเดือนพฤศจิกายน 

  
2.  ด้านการเมืองหรือการปกครอง 
 2.1  เขตการปกครอง 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะได้ยกฐานะมาจากสภาตำบลบาเจาะ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม
2539 ตั้งอยู่ในตอนกลางของอำเภอบาเจาะ ห่างจากที่ว่าการอำเภอบาเจาะประมาณ  2 กิโลเมตรห่างจาก
ที่ตั้งศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 28 กิโลเมตร ประกอบด้วยหมู่บ้าน จำนวน 6 หมู่บ้าน และมีพื้นที่บางส่วน
ของหมู่บ้านในเขตเทศบาลเจาะ  จำนวน 5 หมู่บ้าน 

  - มีเนื้อที่  21.69   ตารางกิโลเมตร (13,556.25 ไร่)   
 
มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

  ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลกาเยาะมาตี ประกอบด้วยพื้นที่หมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 7 
 ทิศใต้  ติดต่อกับตำบลลุโบ๊ะสาวอ ประกอบด้วยพื้นที่หมู่ท่ี 1 และหมู่ท่ี 8  
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลบาเระใต้  ประกอบด้วยพื้นที่หมู่ท่ี 7, 8และหมู่ท่ี 5 

  ทิศตะวันตก ติดต่อกับเทือกเขาบูโด และอำเภอรามัน  ประกอบด้วยพื้นที่หมู่ท่ี 6 
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จำนวนหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ 

หมู่ที่ 1  บ้านบือเจาะ (อบต.บางส่วน) 
หมู่ที่ 3  บ้านดูกู (อบต.บางส่วน) 
หมู่ที่ 5  บ้านเปาเบาะ (อบต.บางส่วน) 
หมู่ที่ 6  บ้านบาดง (อบต.บางส่วน) 
หมู่ที่ 7  บ้านดูกูสุเหร่า (อบต.เต็มพ้ืนที)่ 
หมู่ที่ 8  บ้านบือเจ๊าะ 2 (อบต.บางส่วน) 

  
2.2  การเลือกตั้ง 

  การเมือง การบริหาร 
 องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะครั้ง
ล่าสุด เมื่อวันที่  19  ตุลาคม  2556  โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งดังนี้ 

สรุปผลการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารตำบลบาเจาะ 
วันที่  19  ตุลาคม   2556 

เขต
เลือก 
ตั้ง หมู่ที่ 

 
จำนวนผู้มี

สิทธิ
เลือกตั้ง  

การใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง บัตรไม่ประสงค์ 
หมายเหตุ ผู้มาใช้สิทธิ บัตรเสีย ลงคะแนน 

ที ่  จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ  
1 บือเจ๊าะ 278 260 93.52 13 5 1 0.38  
3 ดูกู 628       521 82.96 32 6.14 2 0.38  
5 เปาเบาะ 245 231 94.28 5 2.16 1 0.43  
6 บาดง 309 280 90.61 6 2.14 1 0.35  
7 ดูกูสุเหร่า 587 503 85.56 11 2.18 2 0.39  

8 
บือเจ๊าะ 

2 
352 

317 90.05 8 2.52 1 0.31  
รวมทั้งสิ้น 2,399 2,112 88.03 75 3.55 8 0.37  
 
หมายเหตุ ****    1. สมาชิกสภาท้องถิ่นเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
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2. ผู้บริหารท้องถิ่นเลือกตั้งแบบรวมเขตเลือกตั้ง 
 
3.  ประชากร 
 3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 

 
หมู่ที่ 

 
ชื่อหมู่บ้าน 

จำนวน 
ครัวเรือนทั้งสิ้น 

(ที่มีอยู่จริง) 

จำนวนราษฎร  
(คน) 

ทั้งสิ้น ชาย หญิง 
1 บ้านบือเจ๊าะ 98 516 247 269 
3 บ้านดูกู 242 1097 544 553 
5 บ้านเปาเบาะ 76 360 174 186 
6 บ้านบาดง 91 553 274 279 
7 บ้านดูกูสุเหร่า 187 976 470 506 
8 บ้านบือเจ๊าะ 2 121 563 269 294 

รวม 815 4,065 1,978 2,087 
 

ที่มา :  ที่ทำการปกครองอำเภอบาเจาะ (ข้อมูล  ณ  วันที่  30  เดือน มีนาคม  2564) 
 
 3.2  ช่วงอายุและจำนวนประชากร 

 หญิง ชาย หมายเหตุ 
จำนวนประชากร
เยาวชน 

575 คน 600 คน อายุต่ำกว่า 18 ปี 

จำนวนประชากร 1,178 คน 1,131 คน อายุ 18-60 ปี 
จำนวนประชากร
ผู้สูงอายุ 

231 คน 185 คน อายุมากกว่า 60 ปี 

รวม 1,984 คน 1,916 คน ทั้งสิ้น 3,900 คน 
 
4.  สภาพทางสังคม 
 4.1  การศึกษา 
  จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรอายุ  15 – 60  ปี  ร้อยละ  80  อ่าน  เขียน  
ภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  6 – 14  ปี  ร้อยละ  100  ได้รับการศึกษาภาคบังคับ  9  ปี  ได้
เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  หรือเทียบเท่า  และท่ีไม่ได้เรียนต่อมีงานทำร้อยละ  92  ด้านการศึกษาอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี  ปัญหาคือการศึกษาในตำบลไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ได้  การแก้ปัญหาขององค์การ
บริหารส่วนตำบล  ได้จัดกิจกรรมให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนวัสดุในการฝึกทักษะเด็ก  อาหาร
เสริมนม  อาหารกลางวัน  ส่วนทางโรงเรียนในพื้นที่ก็สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน  พร้อมทั้งอาหาร
กลางวัน  และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ  กับทางโรงเรียน 
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สถานศึกษาในพื้นที่  ข้อมูล  ณ  ปัจจุบัน 
 

สังกัด สพฐ. 
องค์การบริหารส่วน

ตำบลบาเจาะ 
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบา
เจาะ 
          -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบือเจาะ 
2. โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ตำบลบาเจาะ 
(ระดับประถมศึกษา) 
          -  โรงเรียนบ้านดูกู 
3. โรงเรียนตาดีกา  ในพื้นที่ตำบลบาเจาะ 
   -  โรงเรียนตาดีกา  หมู่ที่  1 
   -  โรงเรียนตาดีกา  หมู่ที่  3 
   -  โรงเรียนตาดีกา  หมู่ที่  5 
   -  โรงเรียนตาดีกา  หมู่ที่  6 
   -  โรงเรียนตาดีกา  หมู่ที่  7 
   -  โรงเรียนตาดีกา  หมู่ที่  8 

 
 
จำนวน  1 โรงเรียน 

จำนวน  1  ศูนย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ข้อมูลโรงเรียนบ้านดูกู ณ วันที่   10 มิถุนายน  2564 
 

ชั้น/ปี ชาย  หญิง รวม 
อนุบาล 1 19 18 37 
อนุบาล 2 10 11 21 
ประถมศึกษาปีที่ 1 15 13 18 
ประถมศึกษาปีที่ 2 11 9 20 
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 8 17 
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 17 26 
ประถมศึกษาปีที่ 5 17 17 34 
ประถมศึกษาปีที่ 6 20 14 34 
รวม 110 107 217 
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ข้อมูลโรงเรียนบ้านดูกู ณ วันที่   10 มิถุนายน  2564 
 

2559 
ชาย หญิง 
18 15 

รวม   33   คน 
 

4.2  สาธารณสุข 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ไม่มีสถานพยาบาลแต่มีศูนย์บริการ

สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน  จำนวน  6  แห่ง  

  (2)  สถานการณ์ / ปัญหาสุขภาพ  (ตำบลบาเจาะ) 
        -  โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางด้านระบาดวิทยา 
           1.โรคไข้เลือดออก 
           2. โรคไข้มาลาเรีย 
           3. โรคมือเท้าเปื่อย 
           4. โรคอุจจาระร่วง   
 4.3  อาชญากรรม 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะมีอาชญากรรมเกิดขึ้น  ปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัด
ชายแดนใต้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว  คือ  การติดตั้งกล้องวงจร
ปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ  จุดสกัด  จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวัน  
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำคือการทะเลาะวิวาทของวัยรุ่นในชุมชน  
การแก้ปัญหาคือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  การขอความร่วมมือไปยังผู้นำ  การขอ
กำลังจากผู้นำ  อปพร.  เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุนแรง  สิ่งที่สำคัญในการป้องกันภัย  ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนมีการเฝ้าระวังเหตุ  ช่วยเหลือดูแลกัน  มีอะไรให้ช่วยเหลือกัน  สร้างความสามัคคีในชุมชน 
  

4.4  ยาเสพติด 
  ปัญหายาเสพติดในเขตตำบลบาเจาะ  จากการที่ทางสถานีตำรวจหรือข้อมูลจากอำเภอแจ้ง
บำบัดผู้ติดยาเสพติดให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลทราบนั้น  พบว่าในเขตตำบลมีผู้ติดยาเสพติดอยู่ในพ้ืนที่ไม่
มากนัก  หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ  การแก้ ไขปัญหาของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การรณรงค์  การประชาสัมพันธ์  
การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ก็เป็นเรื่องของหน่วยงานอื่นเข้ามา
ดูแล  ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด 
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4.5  การสังคมสงเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์  ดังนี้ 

(1) ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์ 
(2) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(3) ประสานทำบัตรผู้พิการ 
(4) ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง 
(5) ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน 

 
5.  ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1  การคมนาคมขนส่ง 
  เส้นทางการคมนามที่ใช้ติดต่อในเขตพ้ืนที่ตำบลแม่หวาดและพ้ืนที่ใกล้เคียงมีดังนี้ 

1. ทางหลวงแผ่นดิน 
   -  หมายเลข  4155  บาเจาะ– บ้านทอน 
   -  หมายเลข 412 สายเพชรเกษม 
  2.  สะพาน 
   -  สะพานมีจำนวน  -  สะพาน 
   

3.  การจัดการขนส่งมวลชน 
   -  รถทัวร์สไหงโกลก– กรุงเทพฯ 
   -  รถทัวร์สุไหงโกลก– ภูเก็ต 
   -  รถตู้นราธิวาส– หาดใหญ่ 
   -  รถตู้นราธิวาส– ยะลา 
   -  รถ– ยะลา 
     

5.2  การไฟฟ้า 
หมู่บ้านที่อยู่ในเขตตำบลแม่มีจำนวนทั้งสิ้น   788 ครัวเรือน 
มีไฟฟ้าใช้   มีจำนวน 758  ครัวเรือน 
มีไฟฟ้าโซล่าเซลใช้  มีจำนวน   -  ครัวเรือน 
ไม่มีไฟฟ้าใช้   จำนวน    30  ครัวเรือน 

 5.3  การประปา 
   แหล่งน้ำในพ้ืนที่ตำบลบาเจาะส่วนใหญ่ได้มาจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่ไหลมาจากไหล่
เขามาเป็นลำธารขนาดเล็ก    และบึง  น้ำตกและ ประปาหมู่บ้าน ประชาชนในพื้นท่ีก็มีบ่อน้ำขุดสำหรับอุปโภค
บริโภค  แต่ช่วงหน้าแล้งน้ำในลำธารที่ไหลมาจากไหล่เขาก็จะมีน้ำค่อนข้างน้อยทำให้ประชาชนในพ้ืนที่มีน้ำไม่
เพียงพอในการใช้อุปโภค  บริโภค  และทำการเกษตร  และแหล่งน้ำเราได้มาจาก  2  แหล่งน้ำด้วยกัน  
ประกอบด้วย 
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1. แหล่งน้ำธรรมชาติ 

-  แม่น้ำ  จำนวน  - แห่ง 
-  ห้วย/ลำธาร จำนวน  - แห่ง 
-  คลอง  จำนวน  2 แห่ง 
-  หนอง/บึง  จำนวน  - แห่ง 

        -  น้ำตก  จำนวน  - แห่ง 
   2.  แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างข้ึน 
    -  อ่างเก็บน้ำ จำนวน  - แห่ง 
             -  ฝายน้ำ จำนวน  3 แห่ง 
            -  ประปาหมู่บ้าน จำนวน  3 แห่ง 
  
5.4  โทรศัพท์ 
  จำนวนเครือข่ายการใช้โทรศัพท์ยังไม่มีสัญญาณที่ทั่วถึง  แบ่งเป็นส่วนดังรายละเอียดดังนี้ 
   -  จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคล จำนวน  - หมายเลข 
   -  จำนวนชุมสายโทรศัพท์  จำนวน  - ชุมสาย 
   -  หอกระจายข่าวหมู่บ้าน  จำนวน  6 หมู่บ้าน 
   -  โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีสัญญาณ จำนวน  - หมู่บ้าน 
  
5.5  ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
  ไปรษณีย์หลักอยู่ที ่เขตเทศบาลตำบลบาเจาะ  รับสินค้าที่ไปรษณีย์ตำบลแม่หวาดไปยัง
หมู่บ้านของตนเอง  เพื่อนำจดหมายและพัสดุไปส่งให้ประชาชนเขตรับผิดชอบของตน 
6. ระบบเศรษฐกิจ 

6.1  การเกษตร 
  ประชากรในพื้นตำบลบาเจาะ  ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่  ผลผลิตทาง
การเกษตรที่สำคัญ  ได้แก่  ยางพารา  สวนผลไม้ ได้แก่  ทุเรียน  ลองกอง  มังคุด  เงาะ  ฯลฯ 

- อาชีพเกษตรกรรม 
- อาชีพเลี้ยงสัตว์ 
- อาชีพค้าขาย 
- อาชีพรับจ้างทั่วไป 

6.2  การปศุสัตว ์
  ประชาชนส่วนใหญ่จะประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพเสริม  เช่น  การ
เลี้ยงไก่  เลี้ยงเป็ด  เลี้ยงวัว  เลี้ยงแพะ   
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6.3  การบริการ 
  พ้ืนที่มีสถานที่ให้บริการ  ดังรายละเอียดดังนี้ 

1. ร้านอาหาร    จำนวน  5 แห่ง 
2. ปั้มน้ำมันหลอด   จำนวน   1 แห่ง 
3. ร้านบริการ ล้าง อัดฉีด รถยนต์ จำนวน  1 แห่ง 
4. ร้านขายของชำ   จำนวน  16 แห่ง 
5. ร้านขายปลีก ส่ง ทางอินเตอร์เน็ต จำนวน  1 แห่ง 
6. ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ ไฟฟ้า  จำนวน  1 แห่ง 

 
 
7.  เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น  (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 
 

อบต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 
  

ชื่อหมู่บ้าน ชาย (คน) 
หญิง 
(คน) 

ครัวเรือน 
พื้นที่ (ไร่) 

  
(ครัวเรือน)   

บ้านบือเจ๊าะ 252 267 98 0   
บ้านดูกู 516 567 242 0   
บ้านเปาเบาะ 171 182 76 0   
บ้านบาดง 278 274 91 0   
บ้านดูกูสุเหร่า 460 485 187 0   
บ้านบือเจ๊าะ 2 267 286 121 0   
สรุปรวม 1944 2031 815 0   

 
 
7.1 การเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ลักษณะการประกอบอาชีพในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
บาเจาะ  สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจ คือ ยางพาราข้าวนาปี  มะพร้าว  ลองกอง  มังคุด  ทุเรียน   เป็นต้น  สรุป
ได้ดังนี ้
ด้านการเกษตร 

หมู่บ้า
น 

ชุมชน 

นาข้าว 
ไร่/
ครัวเรือ
น 

สับปะร
ด 

ไร่/
ครัว 
เรือน 

ลองกอง 

ไร่/
ครัว 
เรือน 

เงาะ 
ไร่/
ครัว 
เรือน 

มังคุด 
ไร่/
ครัว 
เรือน 

สละ 
ไร่/
ครัว 
เรือน 

ทุเรียน 
ไร่/
ครัว 
เรือน 

ยาง 
ไร่/
ครัว 
เรือน 

ไร้อ้อย 
ไร่/
ครัว 
เรือน 

มะพร้าว 

ไร่/ 
ครัว 
เรือน 

ไร่มัน
สำปะหลัง 
ไร่/
ครัวเรือน 

ม.1 55/ 
446 

6/3 51/ 
138 

9/18 15/ 
13 

 10/7 60/1
20 

2/3 55/ 
210 

 

ม.3 90/ 
485 

9/3 45/ 
161 

15/ 
29 

21/ 
13 

 18/ 
13 

145/
1155 

2/1 53/ 
197 

6/1 
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ม.5 168/ 
870 

6/1 28/ 
97 

10/ 
17 

19/ 
10 

 19/ 
123 

35/ 
55 

 59/ 
258 

1/1 

ม.6 30/ 
195 

 26/ 
66 

9/12 9/12  36/ 
30 

140/
912 

 5/ 
134 

 

ม.7 155/ 
675 

 25/ 
81 

2/4 7/6 10/ 
10 

12/8 25/ 
139 

 10/ 
30 

 

ม.8 80/ 
557 

 32/ 
49 

11/ 
10 

8/8  9/5 35/ 
129 

 19/ 
58 

 

รวม 578/ 
3,228 

21/
7 

207/
592 

56/ 
60 

79/ 
62 

10/ 
10 

104/
75 

440/
2600 

4/4 201/
887 

7/3 

 
 
8. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
 8.1  การนับถือศาสนา 
   ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม  คิดเป็นร้อยละ  100 
     มีมัสยิด    8 แห่ง 
     สุเหร่า 6 แห่ง 
  

8.2  ประเพณีและงานประจำปี 
  -  ประเพณีวันอีด (ฮารีรายอ)  
  -  ประเพณีวันอาสูรอ 
  - ประเพณีวันเมาลิด 
  -  ประเพณีมหกรรมผลไม้และของดีเมืองบาเจาะฯลฯ 
 8.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ประชาชนในเขตตำบลบาเจาะได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการสานตะกร้าไว้ใช้ใน
ครัวเรือน  วิธีการจับปลาตามธรรมชาติเพื่อให้ปลาไม่สูญพันธุ์  วิธีการทำไม้กวาดจากดอกหญ้า  น้ำมันสมุนไพร
ที่ใช้กันทั่วไป  และชาวมุสลิมก็มีการทำชุดขันหมากหรือภาษาอิสลามเรียกว่า “บุหงาซีเละ”   ถ้าเป็นพวก
อาหารการกินก็จะมี  กล้วยฉาบ  ปลาส้ม  ทุเรียนทอด  เป็นต้น 
   

ภาษาท้องถิ่น 
  -  ภาษามาลายู   คิดเป็นร้อยละ  100 
 8.4  สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
  ประชาชนในเขตตำบลบาเจาะได้ผลิตองใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จำหน่าย
บ้าง  ได้แก่  ไม้กวาดดอกหญ้า  ตะกร้าสานพลาสติก  กล้วยฉาบ   
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9.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 9.1  น้ำ 
  น้ำที่ใช้ในการอุปโภค  บริโภค  เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝนและน้ำป่าที่ไหลลงมาจากภูเขาเป็น 
ลำธาร  ห้วย  หนอง บึง  และน้ำตก  พร้อมทั้งมีการสร้างฝายกั้นน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง  ซึ่งจะ
มาต่อท่อระบบส่งน้ำทำเป็นประปาหมู่บ้าน  แต่ก็ยังไม่เพียงพอในช่วงเหน้าแล้งเพราะฝนไม่ตกน้ำที่ไหลจาก
ไหล่เขาลงมาลำธารแห้งไม่มีน้ำกักเก็บได้  ก็จะมีความลำบากในการใช้น้ำอุปโภค  บริโภค  และทางการเกษตร
ไม่เพียงพอ 
 9.2  ป่าไม้ 
  ป่าไม้ในเขตตำบลบาเจาะจะเป็นไม้ยืนต้น  ถ้าเข้าไปในเขตป่าด้านบนของภูเขาจะเป็นไม้ยืน
ต้นขนาดใหญ่  เป็นป่าดงดิบชื้นมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้  และเมื่อเข้าเขตพื้นที่ทำกินของ
ประชาชนป่าไม้ส่วนใหญ่จะเป็นต้นไม้ยางพารา  และเป็นต้นไม้สวนผลไม้ของประชาชนเป็นจำพวกต้นทุเรียน  
ต้นลองกอง  ต้นมังคุด  ต้นเงาะ  เป็นต้น 
  
 

9.3  ภูเขา 
  ในเขตตำบลบาเจาะส่วนใหญ่เป็นภูเขา  มีพื้นที่ราบเพียงเล็กน้อย  และพื้นที่ทำกินของ
ประชาชนส่วนใหญ่ก็จะเป็นภูเขาและทุ่งนา 

 
10.  การแก้ปัญหาในพื้นที่  
1)  สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วน  ไม่ว่าจะเป็น  อำเภอ  ตำรวจ  

โรงพยาบาล  สาธารณสุข  ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ  กับชุมชน  ให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจและได้รับความ
คุ้มครองทางสังคม  มีความเป็นกลาง  รับทราบปัญหาและเร่งแก้ปัญหาให้ประชาชน 
 2)  กระจายเงินอุดหนุนช่วยเหลือประชาชนในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านอย่างเท่าเทียมกัน 
 3)  ส่งเสริม  สนับสนุน  ทางด้านการศึกษา  โดยการสนับสนุนจัดกิจกรรมให้เด็กได้รับความรู้ต่างๆ 
 4)  อำนวยความสะดวก  ประสานงาน  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการใช้ประโยชน์จากินและน้ำ
ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ของชุมชน  เพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส 
 5)  ส่งเสริมกิจกรรมให้ชุมชนปลอดสิ่งเสพติด  เช่น  จัดกิจกรรมให้เยาวชนได้ร่วมกิจกรรม 
 6)  ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 7)  สร้างกิจกรรมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการแก้ปัญหาของประชาชน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๑ 
 

 
 

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

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

  วิสยัทัศน์  
  วิสัยทัศน์ประเทศคือ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
  การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
  1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประชาชนอยู่ดี กินดี มี
ความสุข บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับ กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ เอกชน และ
ภาคประชาชน มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่
ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ และการบริหารจัดการความม่ันคงมีผลสำเร็จที่เป็น
รูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่ 
  1.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิด
ขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมือง โดย (๑) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม 
ตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา (๒) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อ
สถาบันหลักของชาติ (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 



 
 

๑๒ 
 

ประมุข           ที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ 
(๔) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงที่สำคัญ 
  1.๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพื่อแก้ไขปัญหาเดิม และป้องกัน
ไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้น โดย (๑) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน (๒) การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ (๓) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
และ (๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล 
  1.๓ การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
เพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง โดย (๑) การพัฒนาระบบงานข่าวกรอง
แห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ (๒) การพัฒนาและผนึกพลังอำนาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงาน
ความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัย
คุกคามได้ทุกมิติ ทุกรูปแบบและทุกระดับ และ (๓) การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัย
คุกคามให้มีประสิทธิภาพ 
  1.๔ การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมถึงองค์กรภาครัฐ
และที่มิใช่ภาครัฐ เพื่อสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคงและความเจริญ ก้าวหน้า ให้กับประเทศชาติ 
ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน โดย (๑) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ (๒) การ
เสริมสร้างและธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค และ (๓) การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือน
บ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
  1.๕ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เพ่ือให้กลไกสำคัญต่าง ๆ ทำงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดย (๑) การพัฒนา
กลไกให้พร้อมสำหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็น
รูปธรรม (๒) การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอ้ืออำนวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอื่น ๆ และ (๓) การพัฒนา
กลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
 

 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นให้
ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน และมีขีดความสามารถในการ
แข่งขันสูงขึ้น โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่ 
  2.1 การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า 
และความหลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย (๑) เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (๒) เกษตรปลอดภัย (๓) เกษตร
ชีวภาพ (๔) เกษตรแปรรูป และ (๕) เกษตรอัจฉริยะ 
  2.๒ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่
ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต ประกอบด้วย (๑) 
อุตสาหกรรมชีวภาพ (๒) อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร (๓) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล 
และปัญญาประดิษฐ์ (๔) อุตสาหกรรมและบริการขนส่ง และโลจิสติกส์ และ (๕) อุตสาหกรรมความมั่นคงของ
ประเทศ 
  2.๓ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญ
ของการท่องเที ่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที ่ยวทุกระดับและเพิ ่มสัดส่วนของนักท่องเที ่ยวที ่มีคุณภาพสูง 
ประกอบด้วย      (๑) ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (๒) ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (๓) ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความ
งามและแพทย์แผนไทย (๔) ท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ และ (๕) ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 



 
 

๑๓ 
 

 
 
  2.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพในด้าน
โครงข่ายคมนาคมพื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยีตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ โดย (๑) เชื่อมโยง
โครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ (๒) สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (๓) เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ (๔) พัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ (๕) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 
  2.๕ พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ที่
มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ ที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน        
โดย (๑) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ (๒) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน (๓) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด         
(๔) สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล และ (๕) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 
 

 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนา  
ที่สำคัญเพื่อให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 สังคมมีสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ประกอบด้วย ๗ ประเด็น ได้แก ่
  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 มุ ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย 
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) การสร้างความตื่นตัว
ให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตำแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และ
ประชาคมโลก (๖) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ (๗) การสร้างระบบ
การศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
  3.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดย (๑) การพัฒนาและส่งเสริมพหุ
ปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อตั้งแต่ระดับปฐมวัย (๒) การสร้างเส้นทางอาชีพ 
สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุน ที่เหมาะสมสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่างๆ และ        
(๓) การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมให้กับประเทศ 



 
 

๑๔ 
 

  3.๕ การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม        
โดย (๑) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ (๒) การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ (๓) การสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี (๔) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะ   
ที่ดี และ (๕) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 
  3.๖ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์โดย         
(๑) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย (๒) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (๓) การปลูกฝังและพัฒนาทักษะ
นอกห้องเรียน และ (๔) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  3.๗ การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศโดย               
(๑) การส่งเสริมการออกกำลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต (๒) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ (๓) การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ และ (๔) การ
พัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 
 

 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่
สำคัญเพื่อสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและ
สังคมเพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับเพ่ือความสมานฉันท์ และเพ่ิมขีด
ความสามารถของชุมชนท้องถิ ่นในการพัฒนา การพึ ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื ่อสร้างสังคมคุณภาพ
ประกอบด้วย ๔ ประเด็น ได้แก ่
  4.๑ การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดย (๑) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐาน
ราก (๒) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค (๓) กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร (๔) เพ่ิม
ผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทยให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการ
ทำงาน    (๕) สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม (๖) 
ลงทุน     ทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง (๗) สร้างความเป็นธรรม
ในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการศึกษา โดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ (๘) สร้าง
ความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง 
  4.๒ การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี  โดย (๑) พัฒนา
ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค (๒) กำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ 
แต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ (๓) จัดระบบเมืองที่เอื้อต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัยให้
สามารถตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต (๔) ปรับโครงสร้างและแก้ไข
กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อวางระบบและกลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด (๕) 
สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ (๖) การพัฒนากำลังแรงงานในพ้ืนที่ 
  4.๓ การเสริมสร้างพลังทางสังคม โดย (๑) สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปันไม่ทอดทิ้งกัน และ           
มีคุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ (๒) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ         
(๓) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน (๔) ส่งเสริม
ความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม (๕) สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคม 
และวัฒนธรรม และ (๖) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพ่ือรองรับสังคมยุคดิจิทัล 
   



 
 

๑๕ 
 

  4.๔ การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการ
ตนเอง โดย (๑) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต 
สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ (๒) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง (๓) 
สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน และ (๔) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับ
ชุมชน 
   5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่สำคัญเพ่ืออนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่าง
ยั่งยืน มีสมดุล การฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบทางลบจากการ
พัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ การใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ การยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมบนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล โดยประเด็น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๖ ประเด็น ได้แก่  
  5.๑ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดย (๑) เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๒) อนุรักษ์และฟื้นฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกำเนิด (๓) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ 
(๔) รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๕) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
  5.๒ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดย (๑) เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจ
ฐานชีวภาพทางทะเล (๒) ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ (๓) ฟื้นฟูชายหาดที่
เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขทั้งระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณา
การ อย่างเป็นองค์รวม และ (๔) พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  5.๓ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ โดย (๑) ลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก (๒) มีการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสีย และเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (๓) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐและภาคเอกชน และ (๔) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรค
อุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
  5.๔ พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่
เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย (๑) จัดทำแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
รวมถึงพื้นที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ (๒) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท
เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน (๓) จัดการมลพิษที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล  
(๔) สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัต
ลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน (๕) พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมือง
และชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น และ (๖) เสริมสร้างระบบ
สาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมและยกระดับความสามารถในการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ 
  5.๕ พัฒนาความมั่นคงทางน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย (๑) พัฒนาการ
จัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ (๒) เพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบในการใช้น้ำ
อย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้ำให้ทัดเทียมกับระดับสากล (๓) พัฒนาความมั่นคงพลังงาน
ของประเทศและส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความ



 
 

๑๖ 
 

เข้มข้นของการใช้พลังงาน และ (๕) พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชนในมิติ
ปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร 
  5.๖ ยกระดับกระบวนทัศน์เพื ่อกำหนดอนาคตประเทศ โดย (๑) ส่งเสริมคุณลักษณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย (๒) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบ
ยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม (๓) จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และ (๔) พัฒนาและดำเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ 
เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมบนหลักของการมีส่วนร่วม และธรร
มาภิบาล 
 

 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สำคัญเพื่อให้ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส โดยภาครัฐมีขนาดเล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง       มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระบวนการยุติธรรมเป็นไปเพื่อประโยชน์
ต่อส่วนรวมของประเทศ ประกอบด้วย ๘ ประเด็น ได้แก่ 
  6.๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส โดย (๑) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากล และเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค 
และ (๒) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 
  6.๒ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย และเชื่อมโยงการ
พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ โดย (๑) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศ   (๒) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และ (๓) ระบบติดตาม
ประเมินผล          ที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ 
  6.๓ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาประเทศ โดย (๑) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม (๒) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และ        
(๓) ส่งเสริมการกระจายอำนาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มี
สมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 
  6.๔ ภาครัฐมีความทันสมัย โดย (๑) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนา
ประเทศ และ (๒) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
  6.๕ บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง 
มุ่งมั ่น และเป็นมืออาชีพ โดย (๑) ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม และ (๒) 
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าใน
อาชีพ 
  6.๖ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย (๑) ประชาชนและภาคีต่าง 
ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ (๒) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม 
จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต (๓) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็น
ธรรม และตรวจสอบได้ และ (๔) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณา
การ 



 
 

๑๗ 
 

  6.๗ กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น โดย (๑) ภาครัฐจัด
ให้มีกฎหมายที่สอดคล้อง และเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง (๒) มีกฎหมายเท่าที่จำเป็น และ (๓) การ
บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย 
  6.๘ กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค โดย          
(๑) บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม (๒) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุก
ขั้นตอนของการค้นหาความจริง (๓) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครองมีเป้าหมาย
และยุทธศาสตร์ร่วมกัน (๔) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการยุติธรรม และ (๕) พัฒนามาตรการอ่ืนแทนโทษทางอาญา 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

(2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

  2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)  
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) ได้จัดทำขึ้นใน
ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมาก
ขึ้น โดยได้น้อมนำหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่อง
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง        
เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและ
ยั่งยืน ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 
  ๑. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
   ๒. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  
   ๓. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
   ๔. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
   ๕. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง     
และยั่งยืน  



 
 

๑๘ 
 

   ๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ      
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
   ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
   ๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
   ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
   ๑๐. ยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน 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 ไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม และโดยที่ทั่วโลก
รวมถึงไทยยังอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับความท้าทายจากภายนอกและภายในประเทศที่มีความผันแปรสูง
และมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากข้ึนในอนาคต ทั้งท่ีเป็นผลสืบเนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) และโครงสร้างในประเทศที่ยังคงมีข้อจำกัดภายในที่รอการปรับปรุง
แก้ไข      ในหลายมิติ การกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะต่อไปจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการ
ทำความเข้าใจถึงปัจจัยภายนอกและภายในตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทั้งหมดที่ส่งผลต่อและมี
อิทธิพลกับโครงสร้างและองคาพยพของประเทศในทุกมิติ เพื่อนำมาประมวลผลและกำหนดกรอบทิศทางการ
พัฒนาประเทศที่ควรมุ ่งไปในอนาคตให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) ตลอดจนสามารถนำพาประเทศให้เติบโตต่อไปท่ามกลางความผันแปรที่เกิดขึ้น 
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เพื่อให้ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์โอกาสจากความท้าทายภายนอกและสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็ง
จากภายในประเทศให้สามารถเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง สามารถบรรลุเป้าหมายในระยะ 20 ปี  ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติตามกรอบระยะเวลาที่คาดหวัง การวางกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะต่อไปให้
สามารถกำหนดแนวทางที่ประเทศจะมุ่งไปเพื่อบรรลุผลในระยะ 5 ปี ของแผนพัฒนาฯ ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อน
ประเทศไปสู ่การบรรลุเป้าหมายระยะยาวภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้นั ้นจำเป็นที ่ประเทศไทยจะต้องให้
ความสำคัญกับการเสริมสร้างความสามารถ     ในการบริหารจัดการและรับมือกับความเสี่ยง ตลอดจนสรรค์
สร้างประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที ซึ่งความเชื่อมโยงระหว่างแนวโน้มการ
เปลี ่ยนแปลงระดับโลก (Megatrends) ตลอดจนผลกระทบและความปกติใหม่ (New Normal) จาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เข้ามากระทบต่อสถานะของการพัฒนาประเทศโดยพิจารณา
ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน นั้น พบว่ามีแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงระดับโลกที่สำคัญซึ่งจะส่งผลทำ
ให้ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการพิจารณายกระดับหรือเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานไปจากเดิมอย่างมีนัยสำคัญ 
ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

  (1) ความมั่นคง มีความเสี่ยงและโอกาสที่สำคัญ 5 ประการ 
   - โอกาสในการใช้เทคโนโลยีและ Big Data เพ่ือป้องกันภัยคุกคามทางความมั่นคง 
   - โอกาสในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อให้เกิดความโปร่งใสเข้าถึงได้
ง่าย  และตอบสนองประชาชนได้ดีข้ึน 
   - ความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์สูงขึ้น 
   - ความเสีย่งจากภัยพิบัติและสาธารณภัย มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และรุนแรงมากขึ้น 
   - โอกาสในเสริมสร้างบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศ 
  (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีความเสี่ยงและโอกาสที่สำคัญ 9 ประการ 
   - ความเสี่ยงที่ผลิตภาพการผลิตในภาพรวมจะลดลง การเป็นสังคมสูงวัยจะเป็นปัจจัย 
สำคัญที่อาจลดทอนผลิตภาพแรงงานในอนาคต 
   - ความเสี่ยงที่ไทยต้องพ่ึงพิงเทคโนโลยีจากต่างประเทศสูงขึ้น 
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   - ความเสี่ยงที่ SMEs จะยิ่งสูญเสียศักยภาพในการแข่งขัน 
   - ความเสี่ยงที่ภาคการเกษตรจะมีความสามารถในการผลิตลดลง 
   - ความเสี่ยงที่ภาคการท่องเที่ยวจะไม่สามารถฟ้ืนตัวและปรับตัวตามความต้องการที่
เปลี่ยนไป 
   - โอกาสในการสร้างรายได้จากอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ 
   - ความเสี่ยงที่อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัลจะไม่สามารถพัฒนาได้เท่าทันกับการ 
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
  - โอกาสในการสร้างรายได้จากการให้บริการโลจิสติกส์ 
  - ความเสี่ยงที่อุตสาหกรรมยานยนต์จะสูญเสียส่วนแบ่งในตลาดโลก 
  (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีความเสี่ยงและโอกาสที่สำคัญ 5 
ประการ 
   - ความเสี ่ยงในการขาดแคลนแรงงานทักษะสูงที ่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและสามารถทดแทนกับแรงงานที่ลดลง 
   - โอกาสในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการฝึกอบรมด้วยเทคโนโลยีและประชากร    
วัยเรียนที่ลดลง 
   - ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและการพัฒนาทักษะ จากความไม่พร้อมทางเทคโนโลยี
และความแตกต่างระหว่างพ้ืนที่ 
   - โอกาสในการส่งเสริมการเร ียนรู ้ตลอดชีว ิต เพื ่อพัฒนาทักษะให้เท่าทันความ
เปลี่ยนแปลงและรองรับกับคนทุกช่วงวัย 
   - ความเสี่ยงในการขาดแคลนทักษะทางพฤติกรรม (Soft Skills) และค่านิยม วัฒนธรรม
ที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตและการทำงานรูปแบบใหม่ 
  (4) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีความเสี่ยงและโอกาสที่สำคัญ 6 
ประการ 
   - ความเสี่ยงที่คนจนจะขยับสถานะได้ยากขึ้น 
   - ความเสี่ยงต่อการเพิ่มข้ึนของความเหลื่อมล้ำ 
   - โอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพ้ืนที่ 
   - ความเสี่ยงต่อการขยายตัวของแรงงานนอกระบบ 
   - ความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลังของระบบความคุ้มครองทางสังคม 
   - โอกาสในการลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้า 
  (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความเสี่ยงและโอกาส       
ที่สำคัญ 4 ประการ 
   - ความเสี่ยงที่ภัยธรรมชาติมีแนวโน้มเพ่ิมความถ่ีและความรุนแรง 
   - ความเสี่ยงที่ปริมาณขยะและน้ำเสียที่ไม่สามารถจัดการได้จะมีปริมาณเพ่ิมสูงขึ้น 
   - ความเสี่ยงที่ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศจะเสื่อมโทรมมากข้ึน 
   - โอกาสในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษอากาศ 
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  (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครฐั มีความเสี่ยงและโอกาสทีส่ำคัญ 4 
ประการ 
   - โอกาสในการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในภาครัฐอย่างเต็มรูปแบบ 
   - ความเสี่ยงที่จะเกิดความไม่ยั่งยืนทางการคลัง 
   - ความเสี่ยงที่จะมีความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากกฎระเบียบที่ล้าสมัยเพ่ิมสูงขึ้น 
   - ความเสี่ยงที่โครงสร้างภาครัฐจะยิ่งขัดขวางการพัฒนาและไม่สามารถตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชน 
 

 2.2.1 แนวคิดของกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
  (1) พลิกโฉมประเทศไทย สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน 
   เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-Added Economy) โดยการ
ปรับทิศทางของภาคการผลิตเดิมที่มีความสำคัญ แต่มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันใน
อนาคตและส่งเสริมภาคการผลิตที่ไทยมีศักยภาพสอดรับกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยหมุดหมายที่
ประเทศต้องบรรลุให้ได้ภายในระยะ 5 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เพื่อให้เป้าหมายของการมี “เศรษฐกิจ
มูลคา่สูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” บังเกิดผลอยา่งเปน็รูปธรรม ประกอบด้วย 
   หมุดหมายที่ 1 ไทยเปน็ประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
   หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืน 
   หมุดหมายที่ 3 ไทยเปน็ฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน 
   หมุดหมายที่ 4 ไทยเปน็ศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลคา่สูง 
   หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและจุดยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์          
ที่สำคัญของภูมิภาค 
   หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการดิจิทัลของอาเซียน 
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  (2) สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค (High Opportunity Society) 
   ประชาชนได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม ทุกภาคส่วนในสังคมมี
ส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค และประเทศมีความเหลื่อมล้ำ
ลดลงในทุกมิติโดยการใช้เทคโนโลยี ฐานข้อมูลสารสนเทศ และดิจิทัลแพลตฟอร์ม เป็นเครื่องมือในการส่งเสริม
การแข่งขันที่เปิดกว้างและเป็นธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในเชิงธุรกิจ และผลักดันให้ เกิดการเพิ่มผลิตภาพ
และพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพบริการสาธารณะ
ในเมืองหลักและท้องถิ่นต่างจังหวัด เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในเชิงพื้นที่ ตลอดจนการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
ด้อยโอกาสอย่างตรงกับปัญหาความต้องการ การใช้นโยบายการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนการกระจายรายได้ 
และการจัดความคุ้มครองทางสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มพลวัตการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและ
สังคม(socioeconomic mobility) โดยหมุดหมายที่ต้องบรรลุในห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
เพ่ือผลักดันการสร้าง “สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค” อย่างเปน็รูปธรรมประกอบด้วย 
   หมุดหมายที่ 7 ไทยมี SMEs ที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ 
   หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองหลักของภูมิภาคที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ 
ทันสมัย และนา่อยู่ 
   หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครอง    
ทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  (3) วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-Friendly Living) 
   โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ ทั้งการจัดการของ
ภาครัฐและบทบาทของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อมุ่งจัดการกับปัญหาที่
เป็นภัยคุกคามสำคัญทั้งในประเทศไทยและในระดับโลก ซึ่งได้แก่ ปัญหาขยะ มลพิษทางน้ำ มลพิษอากาศ     
ก๊าซเรือนกระจก และความเสี่ยงของภัยธรรมชาติอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยหมุด
หมาย เพ่ือผลักดันการสร้าง “วิถีชีวิตที่ยั่งยืน” อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย  
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   หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ  
   หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   (4) ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s Transformation) 
   กลไกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งระบบการศึกษา และการยกระดับและปรับทักษะ
แรงงาน ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและโลกยุคใหม่ และส่งเสริมการ
เคลื่อนย้ายแรงงานไปสู่ภาคการผลิตและบริการที่มีผลิตภาพและมูลค่าสูง และกลไกการบริหารจัดการภาครัฐ ทั้ง
ระเบียบกฎหมาย ระบบงบประมาณ โครงสร้างพื้นฐาน การให้บริการสาธารณะ ตลอดจนการติดตามประเมินผลที่
ทันสมัย  เทา่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ตอบสนองความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศ โดยหมุดหมายที่ต้องบรรลุในระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เพื่อสร้าง “ปัจจัยสนับสนุน
การพลิกโฉมประเทศ” 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 และเป็นเมืองชายแดนเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวกับพ้ืนที่ภาคใต้และการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ชุมชนมีความเข้มแข็งอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม” 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ชายแดน   
   ๑. พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เพื่อสร้างความม่ันคง
ให้กับภาคการผลิต ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
   ๑) พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
    1.1) เพิ ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว และไม้ผล โดยการ
สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการปลูก การบำรุงรักษา พัฒนายางสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ 
เพื่อเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่และลดต้นทุนการผลิต และการเก็บเกี่ยวผลผลิต รวมทั้งการแปรรูปและเพิ่มมูลค่า
ผลผลิต  
    1.2) พัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร พัฒนาตลาดกลางสินค้าเกษตร โดยเฉพาะ ยางพารา   
ปาล์มน้ำมัน เพ่ือเป็นแหล่งอ้างอิงราคา และศูนย์กลางการซื้อขายในพ้ืนที่ โดยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้
สามารถเชื่อมโยงแหล่งซื้อขายทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าทั้งระบบ Online และ Offline 
    1.3) ส่งเสริมให้เกษตรกรกรรายย่อยปรับระบบการผลิตให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ส่งเสริมการ
ทำเกษตรยั่งยืน อาทิ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ เป็นเกษตรปลอดภัยและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยการปลูกพืชที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของตลาด ร่วมกับการปลูกพืช
เศรษฐกิจหลักของภาค (ยางพาราและปาล์มน้ำมัน) และการทำปศุสัตว์ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการ
ผลิต การแปรรูป และการตลาด เพื่อเพิ่มรายได้และลดความเสี่ยงจาก ความผันผวนด้านราคา รวมทั้งเสริมสร้าง
ความรู้     ในการวางแผนการผลิต และบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นเกษตรกรมือ
อาชีพ        (Smart Farmer) และยกระดับเกษตรกรรายย่อยไปสู่ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรมืออาชีพ (Smart 
Entrepreneur) 
   ๒) ยกระดับอุตสาหกรรมประมง การเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ำชายฝั่งเพื่อการส่งออกและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี และนราธิวาส โดยพัฒนาเพ่ือยกระดับศูนย์วิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เป็น
ศูนย์กระจายพันธุ์สัตว์น้ำที่มีคุณภาพ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการฟาร์ม (Good Agriculture 
Practice : GAP และ Code of Conduct : CoC) รวมทั้งกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีสุขอนามัยที่ได้
มาตรฐานและเป็นไปตามกฎและกติกาสากล ตลอดจน การพัฒนาระบบตลาด รวมทั้งส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์
อาหารทะเลที่หลากหลายและได้มาตรฐานสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการตลาดและเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญให้กับ
ภาคใต้ไดอ้ย่างยั่งยืน ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท่ีตอบสนองต่อตลาดเฉพาะ (Niche Market) 
   ๓) ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ เพื่อเพิ่มความมั่นคงด้ านอาหาร สร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ใน
จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส โดยการวิจัยพัฒนาปรับปรุงพันธุ์เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์ที่มีพันธุกรรมดี และ
กระจายสัตว์พันธุ์ดีไปยังเกษตรกร การส่งเสริมและขยายการเลี้ยงไก่เบตง โคเนื้อ และแพะ ให้เพียงพอต่อการ
บริโภคในพื้นที่ สนับสนุนโรงชำแหละที่ได้มาตรฐาน ถูกหลักสุขอนามัย และส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สร้างมูลค่าเพิ่ม อาทิ นมแพะพาสเจอร์ไรส์ ไอศกรีม และเครื่องสำอาง รวมทั้งสนับสนุนการเลี้ยงปศุสัตว์ ที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตมุสลิมให้เป็นวัตถุดิบสำหรับแปรรูปที่ได้มาตรฐานฮาลาลและมาตรฐานสากลเพ่ือบริโภคใน
ท้องถิ่นและส่งออก 
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   ๔) ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ 
โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นเกษตรกรมืออาชีพ/เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer)      
และการส่งเสริมการทำธุรกิจการเกษตรแบบครบวงจร มีการเชื่อมโยงเครือข่ายในรูปแบบคลัสเตอร์ และ
บริหารจัดการร่วมกันในรูปเกษตรแปลงใหญ่เพ่ือลดต้นทุนการผลิต และร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิต เครื่องจักร
และอุปกรณ์การเกษตรสมัยใหม่ สนับสนุนสร้างและพัฒนาองค์กร สถาบันเกษตรกร และเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตรให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเกษตรแหง่อนาคต และเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ เกษตรแม่นยา เพ่ือลดความเสียหายจากภัยพิบัติ และความ
เสียหายกรณีเกิดโรคระบาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ในการวางแผนการผลิต และบริหารจัดการฟาร์ม
อย่างเป็นระบบเพื ่อให้ได้ผลผลิตที ่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาด และมีการผลิตที ่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ควบคู่กับสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งความรู้และแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมและทั่วถึง เพื่อให้มีเงินทุน
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งพัฒนาผู้ประกอบการและ SMEs ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนา
ธุรกิจ Startup และการพัฒนาความเชื่อมโยงธุรกิจตามแนวประชารัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับ
สินคา้เกษตรให้ไดม้าตรฐานสากล และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้  
 
 
 
   ๕) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีฐานชีวภาพ และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต
ภาคการเกษตร โดยการส่งเสริมการนำผลการวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การ
แปรรูป และการเก็บรักษา อาทิ การใช้เทคโนโลยีฐานชีวภาพในการผลิตภาคเกษตร การใช้ เทคโนโลยี ฐาน
ชีวภาพในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และส่งเสริมการเชื่อมโยงการพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ร่วมกับสถาบันการศึกษาเพื ่อว ิจ ัยพัฒนาการออกแบบ พัฒนาและแปรรูปส ินค้ าเกษตรโดยการใช้
เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือรักษาคุณภาพสินค้า รวมทั้งการสร้างผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่หลากหลาย  
   ๖) ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า (Brand) ผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะสินค้า ที่ใช้วัตถุดิบ
ทางการเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ประจำถิ่นและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรม ในการผลิต บรรจุภัณฑ์ 
การขึ้นทะเบียนและคุ้มครองสิทธิให้กับสินค้า เพื่อจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าเพิ่มสูง รวมทั้งนำเสนอ
เรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดให้กับสินคา้ สร้างตราสินคา้อัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ตลอดจนใช้ประโยชน์จากเอกลักษณ์
แต่ละพื้นที่ในการเชื่อมโยงไปสู่ภาคการผลิตอื่น เช่น การท่องเที่ยวและบริการ อาทิ ไก่เบตง และปลากุเลา 
รองรับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร เป็นต้น และส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นในระดับประเทศ 
และส่งออกไปยังตลาดโลก     
   ๗) พัฒนาพื้นที่อำเภอหนองจิกต่อเนื่องอำเภอเมืองปัตตานี ให้เป็นเขตอุตสาหกรรมเกษตรแปร
รูปปาล์มน้ำมัน ยางพารา มะพร้าว และการเพาะเลี้ยงชายฝั่งและอุตสาหกรรมแปรรูปประมงที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมโดยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม
หนองจิกและนิคมอุตสาหกรรมบานา ส่งเสริมการทำประมงและการแปรรูปที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
สนับสนุนผู้ประกอบการใหม้าลงทุนในพ้ืนที่โดยการให้สิทธิพิเศษ มาตรการทางการเงินและการคลัง 
   ๘) พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเพ่ือป้องกันความเสียหายพ้ืนที่เศรษฐกิจและสร้างความ
มั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการออกแบบระบบน้ำในลุ่มน้ำหลัก และพัฒนาระบบ
โครงข่ายน้ำของภาค (ลุ่มน้ำปัตตานี แม่น้ำสายบุรี และลุ่มน้ำบางนรา) พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบกัก
เก็บน้ำและระบบกระจายน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย รวมทั้งจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำตาม



 
 

๒๖ 
 

ธรรมชาติให้มีความสะอาดและเหมาะสำหรับการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่เพื่อการอุปโภค บริโภค อุตสาหกรรม 
และการเกษตร รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหาร จัดการน้ำเพื่อกระจายประโยชน์ที่เป็น
ธรรมกับทุกภาคส่วน    ๙) สนับสนุนการปรับปรุงท่าเทียบเรือปัตตานีให้มีมาตรฐาน สามารถ
รองรับ การขนส่งสินค้า Feeder ไปยังท่าเรือของมาเลเซียและอินโดนีเซียได้ ปรับปรุงร่องน้ำเพื่อรองรับเรือขนาด
ใหญส่ำหรับท่าเรือปัตตานีและท่าเรือจังหวัดนราธิวาส การก่อสร้างคันกันคลื่น พัฒนาระบบการให้บริการด้าน การ
ขนส่งทางเรือและระบบโลจิสติกส์ที่ได้มาตรฐาน และส่งเสริมการใช้ท่าเรือในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการบริหารจัดการ
ท่าเรือแบบมีส่วนร่วมจากชุมชนโดยรอบในพื้นที่ เพื่อให้การพัฒนาการเดินเรือสินค้าตามแนวชายฝั่งมีการเติบโต
อย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   ๑๐) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการผลิต
และบริการในพื้นที่ และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยส่งเสริม
และสนับสนุนการผลิต การแปรรูป และพัฒนาสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรการเกษตร และทรัพยากร
ชีวภาพ รวมทั้งการจัดการทรัพยากรให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะทรัพยากรดิน น้ำ ป่าไม้ ประมง และชายฝั่ง 
เพื่อเป็นปัจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพ โดยการอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อให้
เกิดความมั่นคงและยั่งยืน และการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งโดยใช้เทคโนโลยีและรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่ และการจัดระเบียบกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสิ่งปลูกสร้างบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลเพื่อลดผลกระทบต่อการ
กัดเซาะบริเวณชายฝั่ง รวมทั้งจัดการฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนทางการเกษตรที่เหมาะสม และระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก และเมืองเบตง ให้เป็นเมืองการค้าและเมือง
ท่องเที่ยวชายแดน และพัฒนาเมืองยะลาให้เป็นเมืองน่าอยู่  และศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้ชายแดน 
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
   ๑) พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณด่านชายแดนให้เพียงพอและได้มาตรฐาน รวมทั้งพ้ืนที่
เศรษฐกิจบริเวณชายแดน โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงเข้าสู่ด่านให้มีมาตรฐาน การใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการอำนวยความสะดวกด่านการค้า และการขนส่งระหว่างประเทศ จัดระเบียบการใช้พื้นที่บริเวณ
ด่านชายแดน ชุมชนและพ้ืนที่หลังด่านให้เหมาะสม อาทิ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลกบริเวณด่าน
ชายแดนสุไหงโก-ลก และด่านชายแดนตากใบ และเร่งรัดการก่อสร้างด่านชายแดนบูเกะตา รวมทั้งการจัดหา
ที่ดินเพ่ือรองรับการขยายด่านในอนาคต  
   ๒) พัฒนาโครงข่ายคมนาคมให้มีความเชื่อมโยงและมีมาตรฐานทั้งทางบก และ ทางอากาศ 
อาทิ    ทางบก พัฒนาโครงข่ายถนนสายหลัก สายรอง และการขนส่งทางรางให้มีมาตรฐาน และมีความ
ปลอดภัย สามารถเชื่อมโยง และอำนวยความสะดวกในการเดินทางและการขนส่งสินค้าได้ทุกระบบ อาทิ สาย
นราธิวาส    -สุไหงโก-ลก สายเมืองยะลา-เบตง รวมทั้งพัฒนา และสร้างความร่วมมือในการเชื่อมโยงการ
เดินทาง การขนส่งสินค้า และการท่องเที่ยวจากสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก เชื่อมต่อไปยังประเทศมาเลเซีย และ
วางระบบการกำกับดูแลการขนส่งให้มีมาตรฐานความปลอดภัย ทางอากาศ ปรับปรุงท่าอากาศยานนราธิวาส 
และการกอ่สร้างสนามบินเบตงให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย รองรับปริมาณความต้องการเดินทางและขนส่งสินค้า
ทางอากาศและสนับสนุนการพัฒนาเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งชายแดน และการเดินทางท่องเที่ยวเมืองเบตง
กับแหล่งเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมของพื้นที่ตอนในของภาค เมืองเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน (ปีนัง 
โกตาบารู รัฐกลันตัน) และแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงของประเทศ  
   ๓) พัฒนาเมืองยะลาให้เป็นเมืองน่าอยู่และศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาค โดยการจัดทำแผน
แม่บทเชิงพื ้นที ่ เพื ่อเป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญของภาค พัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานระบบบริการ



 
 

๒๗ 
 

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ครอบคลุมและทั่วถึง เพียงพอกับความต้องการของประชาชน สนับสนุน
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะ เพื่อสนับสนุนการต่อยอดการ
พัฒนาฐานเศรษฐกิจเดิม ได้แก่ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจรที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งวางแผนการสงวนและเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อให้ เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจ สังคมและการบริการให้กับพื้นที่โดยรอบ สามารถลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพื้นที่ทุกกลุ่มเพ่ือเตรียมพร้อมจังหวัดยะลาให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาค ในช่วงปีที่ ๑๖ 
– ๒๐ 
   ๔) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งอำนวยความ
สะดวก และบริการที่เพียงพอและได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย ควบคู่กับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และจัดเก็บข้อมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพโดยเฉพาะชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่นอย่างเป็นระบบ เพื่อลดอัตราการถูกคุกคามของ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ใกล้จะสูญพันธุ์ รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลายและ
สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ โดยเน้นการส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วน
ร่วม และการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ใช้ความโดดเด่นของสังคมพหุวัฒนธรรม อาทิ การท่องเที่ยวเมืองเก่า
จังหวัดปัตตานี เมืองเก่าจังหวัดยะลา และเมืองเก่าจังหวัดนราธิวาส การท่องเที่ยวเชิงนิเวศสู่ศูนย์ศึกษาและ
เรียนรู้ธรรมชาติระดับประเทศ (ป่าฮาลา-บาลา) การท่องเที่ยวเชิงอาหาร เชิงเกษตร และการท่องเที่ยวชุมชน 
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริการ เช่น ที่พัก มัคคุเทศก์ เป็นต้น การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว และการสร้างเครือข่ายบริหารจัดการและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวทั้ง
ภายในและภายนอกภาค และประเทศเพ่ือนบ้าน (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) โดยพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวย
ความสะดวกให้เพียงพอและได้มาตรฐาน อาทิ ไฟฟ้าที่เพียงพอ และโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อเพ่ิม
ช่องทางการตลาด สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุน ความปลอดภัยนักท่องเที่ยว สนับสนุนการพัฒนา
ธุรกิจบริการท่องเที่ยวตลอดห้วงโซ่คุณค่า รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และผู้ประกอบการธุรกิจ
บริการทอ่งเที่ยว  
   ๖) พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจการค้าชายแดน โดยการจัดหาที่ดินรองรับการพัฒนา การค้าชายแดน    
และการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตรเมืองชายแดน และกำหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่เหมาะสมให้กับ
ผู้ประกอบการ  
   ๗) เร่งรัดการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาสให้เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ของภาค        
เพ่ือรองรับการค้าการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
รวมทั้งโครงข่ายคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงทั้งระบบถนน ระบบราง รวมทั้งทางน้ำและทาง
อากาศ กับพ้ืนที่โดยรอบและประเทศเพ่ือนบ้าน และระบบจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุน การลงทุน การให้
สิทธิประโยชน์ทั้งด้านภาษี และมิใช่ภาษีในระดับเหมาะสมเพื่อจูงใจให้กับนักลงทุน การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการของศูนย์บริหารแบบเบ็ดเสร็จ กำหนดการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมเป้าหมายและกิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้อง
กับศักยภาพของพ้ืนที ่



 
 

๒๘ 
 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
   ๑) พัฒนาและสนับสนุนทักษะฝีมือแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา ให้สอดคล้องกับ
ความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดทั้งในพื้นที่และต่างประเทศ ทั้งทักษะฝีมือ ทักษะด้าน
เทคโนโลยี และทักษะด้านภาษาเพื่อรองรับการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เมืองการค้าและเมือง
ท่องเที่ยวชายแดน และพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนในพื้นที่เพื่อทดแทนการนำเข้าแรงงานจากประเทศเพื่อน
บ้าน อาทิ การจัดตั้งศูนย์ฝึกแรงงานประมง สนับสนุนผู้ประกอบการจ้างงานสำหรับผู้ที่ได้รับการพัฒนาทักษะ
แรงงานในพ้ืนที่ และสนับสนุนแรงงานที่มีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม ่ 
   ๒) พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยสนับสนุนการศึกษาเพ่ือการประกอบอาชีพ โดยสร้าง
โอกาสในการเรียนระดับอาชีวศึกษาที่มีการพัฒนาทักษะการทางานพร้อมการประกอบอาชีพ เพ่ือสร้างกำลังคนที่มี
สมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine เพื่อรองรับอุตสาหกรรมไทยแลนด์ ๔.๐ และสนับสนุน
การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่สามารถนำมาใช้ใน
การประกอบอาชีพ และพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาที่ทันสมัย 
อาทิ สื ่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (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 เพ่ือสร้างโอกาสในการ
เรียนรู้ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ให้สามารถพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพของชุมชน และ
เตรียมความพร้อมสาหรับการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในอนาคต  
 
 
   ๓) ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกวัย โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน
และเฝ้าระวังการเกิดโรค การให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์และทักษะ การเลี้ยงดูทารก เพ่ือป้องกัน
และลดอัตราการตายของมารดาและทารกหลังการคลอดในพื้นที่ การพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อ
โรคอุบัติใหม ่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ
ของสถานพยาบาลในชุมชน พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพ และเชื่อมโยงถึงชุมชนและครัวเรือน พัฒนา
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และระบบส่งต่อผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพ และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการขยายการ
ให้บริการ การสนับสนุนกิจกรรมสุขภาวะให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ด้านการออกกำลังกาย และกีฬาขั้น
พื้นฐาน เพื่อสนับสนุนให้กีฬากลายเป็น วิถีชีวิต รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจของ
ผู้สูงอายุเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย และสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ตลอดจน
ถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริมการรักษาโรคโดยใช้แพทย์ปัจจุบัน ควบคู่กับการพัฒนาการแพทย์ทางเลือกที่ใช้ภูมิ
ปัญญาแพทย์พื้นบ้าน และการจัดตั้งศูนย์ผลิตสมุนไพรของภาคเพื่อพัฒนาพืชสมุนไพรของท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน
ผลิต อาทิ ขมิ้นชัน มะขามแขก ชุมเห็ดเทศ เถาวัลย์เปรียง และเพชรสังฆาต เป็นต้น     
   ๔) ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน อาทิ เครื ่องแต่งกายมุสลิม สินค้า OTOP โดยใช้ภูมิปัญญาและกลไกประชารัฐ ในการ
สนับสนุนความรู้ในออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต และการจัดการตลาด รวมทั้งสร้างเอกลักษณ์ของสินค้า 
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเพ่ิมช่องทางการตลาด และสนับสนุนการตลาดโดยผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(E-commerce) การพัฒนาการท่องเที่ยวนวัตวิถี โดยดึงภูมิปัญญาชุมชน วิถีชีวิตต่อยอด การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็น



 
 

๒๙ 
 

ของฝากของที่ระลึก เชื่อมโยงการท่องเที่ยววิถีชุมชนของแต่ละท้องถิ่น เพื่อสร้างงาน เพิ่มรายได้ รวมทั้งส่งเสริมให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนเพ่ือสร้างมั่นคง ด้านพลังงาน และลดต้นทุนการผลิต  
   ๕) สร้างความเข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยสร้างความเข้าใจและการยอมรับในการอยู่
ร่วมกันของสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข อนุรักษ์ ฟื้นฟูและรักษาอัตลักษณ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่หลากหลาย สนับสนุนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทาง
ศาสนาเพื่อเผยแพร่หลักคำสอนที่ดีงามให้แก่ประชาชน สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแล
รักษาความปลอดภัยของชุมชนและท้องถิ่น เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความไมส่งบในภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  3.1 แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕  
    เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ “เป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สำคัญ
ของประเทศ และเป็นเมืองชายแดนเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวกับพ้ืนที่ภาคใต้และการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ชุมชนมีความเข้มแข็งอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม” 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ชายแดน   
   ๑. พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เพื่อสร้างความม่ันคง
ให้กับภาคการผลิต ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
   ๑) พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
    1.1) เพิ ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว และไม้ผล โดยการ
สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการปลูก การบำรุงรักษา พัฒนายางสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ 
เพื่อเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่และลดต้นทุนการผลิต และการเก็บเกี่ยวผลผลิต รวมทั้งการแปรรูปและเพิ่มมูลค่า
ผลผลิต  



 
 

๓๐ 
 

    1.2) พัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร พัฒนาตลาดกลางสินค้าเกษตร โดยเฉพาะ ยางพารา   
ปาล์มน้ำมัน เพ่ือเป็นแหล่งอ้างอิงราคา และศูนย์กลางการซื้อขายในพ้ืนที่ โดยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้
สามารถเชื่อมโยงแหล่งซื้อขายทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าทั้งระบบ Online และ Offline 
    1.3) ส่งเสริมให้เกษตรกรกรรายย่อยปรับระบบการผลิตให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ส่งเสริมการ
ทำเกษตรยั่งยืน อาทิ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ เป็นเกษตรปลอดภัยและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยการปลูกพืชที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของตลาด ร่วมกับการปลูกพืช
เศรษฐกิจหลักของภาค (ยางพาราและปาล์มน้ำมัน) และการทำปศุสัตว์ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการ
ผลิต การแปรรูป และการตลาด เพื่อเพิ่มรายได้และลดความเสี่ยงจาก ความผันผวนด้านราคา รวมทั้งเสริมสร้าง
ความรู้     ในการวางแผนการผลิต และบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นเกษตรกรมือ
อาชีพ        (Smart Farmer) และยกระดับเกษตรกรรายย่อยไปสู่ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรมืออาชีพ (Smart 
Entrepreneur) 
   ๒) ยกระดับอุตสาหกรรมประมง การเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ำชายฝั่งเพื่อการส่งออกและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี และนราธิวาส โดยพัฒนาเพ่ือยกระดับศูนย์วิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เป็น
ศูนย์กระจายพันธุ์สัตว์น้ำที่มีคุณภาพ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการฟาร์ม (Good Agriculture 
Practice : GAP และ Code of Conduct : CoC) รวมทั้งกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีสุขอนามัยที่ได้
มาตรฐานและเป็นไปตามกฎและกติกาสากล ตลอดจน การพัฒนาระบบตลาด รวมทั้งส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์
อาหารทะเลที่หลากหลายและได้มาตรฐานสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการตลาดและเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญให้กับ
ภาคใต้ไดอ้ย่างยั่งยืน ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท่ีตอบสนองต่อตลาดเฉพาะ (Niche Market) 
   ๓) ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ เพื่อเพิ่มความมั่นคงด้ านอาหาร สร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ใน
จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส โดยการวิจัยพัฒนาปรับปรุงพันธุ์เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์ที่มีพันธุกรรมดี และ
กระจายสัตว์พันธุ์ดีไปยังเกษตรกร การส่งเสริมและขยายการเลี้ยงไก่เบตง โคเนื้อ และแพะ ให้เพียงพอต่อการ
บริโภคในพื้นที่ สนับสนุนโรงชำแหละที่ได้มาตรฐาน ถูกหลักสุขอนามัย และส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สร้างมูลค่าเพิ่ม อาทิ นมแพะพาสเจอร์ไรส์ ไอศกรีม และเครื่องสำอาง รวมทั้งสนับสนุนการเลี้ยงปศุสัตว์ ที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตมุสลิมให้เป็นวัตถุดิบสำหรับแปรรูปที่ได้มาตรฐานฮาลาลและมาตรฐานสากลเพ่ือบริโภคใน
ท้องถิ่นและส่งออก 
   ๔) ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ 
โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นเกษตรกรมืออาชีพ/เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer)      
และการส่งเสริมการทำธุรกิจการเกษตรแบบครบวงจร มีการเชื่อมโยงเครือข่ายในรูปแบบคลัสเตอร์ และ
บริหารจัดการร่วมกันในรูปเกษตรแปลงใหญ่เพ่ือลดต้นทุนการผลิต และร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิต เครื่องจักร
และอุปกรณ์การเกษตรสมัยใหม่ สนับสนุนสร้างและพัฒนาองค์กร สถาบันเกษตรกร และเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตรให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเกษตรแหง่อนาคต และเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ เกษตรแม่นยา เพ่ือลดความเสียหายจากภัยพิบัติ และความ
เสียหายกรณีเกิดโรคระบาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ในการวางแผนการผลิต และบริหารจัดการฟาร์ม
อย่างเป็นระบบเพื ่อให้ได้ผลผลิตที ่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาด และมีการผลิตที ่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ควบคู่กับสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งความรู้และแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมและทั่วถึง เพื่อให้มีเงินทุน
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งพัฒนาผู้ประกอบการและ SMEs ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนา
ธุรกิจ Startup และการพัฒนาความเชื่อมโยงธุรกิจตามแนวประชารัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับ
สินคา้เกษตรใหไ้ดม้าตรฐานสากล และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้  



 
 

๓๑ 
 

 
 
 
   ๕) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีฐานชีวภาพ และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต
ภาคการเกษตร โดยการส่งเสริมการนำผลการวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การ
แปรรูป และการเก็บรักษา อาทิ การใช้เทคโนโลยีฐานชีวภาพในการผลิตภาคเกษตร การใช้ เทคโนโลยี ฐาน
ชีวภาพในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และส่งเสริมการเชื่อมโยงการพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ร่วมกับสถาบันการศึกษาเพื ่อว ิจ ัยพัฒนาการออกแบบ พัฒนาและแปรรูปส ินค้ าเกษตรโดยการใช้
เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือรักษาคุณภาพสินค้า รวมทั้งการสร้างผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่หลากหลาย  
   ๖) ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า (Brand) ผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะสินค้า ที่ใช้วัตถุดิบ
ทางการเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ประจำถิ่นและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรม ในการผลิต บรรจุภัณฑ์ 
การขึ้นทะเบียนและคุ้มครองสิทธิให้กับสินค้า เพื่อจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าเพิ่มสูง รวมทั้งนำเสนอ
เรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดให้กับสินคา้ สร้างตราสินคา้อัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ตลอดจนใช้ประโยชน์จากเอกลักษณ์
แต่ละพื้นที่ในการเชื่อมโยงไปสู่ภาคการผลิตอื่น เช่น การท่องเที่ยวและบริการ อาทิ ไก่เบตง และปลากุเลา 
รองรับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร เป็นต้น และส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นในระดับประเทศ 
และส่งออกไปยังตลาดโลก     
   ๗) พัฒนาพื้นที่อำเภอหนองจิกต่อเนื่องอำเภอเมืองปัตตานี ให้เป็นเขตอุตสาหกรรมเกษตรแปร
รูปปาล์มน้ำมัน ยางพารา มะพร้าว และการเพาะเลี้ยงชายฝั่งและอุตสาหกรรมแปรรูปประมงที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมโดยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม
หนองจิกและนิคมอุตสาหกรรมบานา ส่งเสริมการทำประมงและการแปรรูปที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
สนับสนุนผู้ประกอบการใหม้าลงทุนในพ้ืนที่โดยการให้สิทธิพิเศษ มาตรการทางการเงินและการคลัง 
   ๘) พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเพ่ือป้องกันความเสียหายพ้ืนที่เศรษฐกิจและสร้างความ
มั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการออกแบบระบบน้ำในลุ่มน้ำหลัก และพัฒนาระบบ
โครงข่ายน้ำของภาค (ลุ่มน้ำปัตตานี แม่น้ำสายบุรี และลุ่มน้ำบางนรา) พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบกัก
เก็บน้ำและระบบกระจายน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย รวมทั้งจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำตาม
ธรรมชาติให้มีความสะอาดและเหมาะสำหรับการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่เพื่อการอุปโภค บริโภค อุตสาหกรรม 
และการเกษตร รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหาร จัดการน้ำเพื่อกระจายประโยชน์ที่เป็น
ธรรมกับทุกภาคส่วน    ๙) สนับสนุนการปรับปรุงท่าเทียบเรือปัตตานีให้มีมาตรฐาน สามารถ
รองรับ การขนส่งสินค้า Feeder ไปยังท่าเรือของมาเลเซียและอินโดนีเซียได้ ปรับปรุงร่องน้ำเพื่อรองรับเรือขนาด
ใหญส่ำหรับท่าเรือปัตตานีและท่าเรือจังหวัดนราธิวาส การก่อสร้างคันกันคลื่น พัฒนาระบบการให้บริการด้าน การ
ขนส่งทางเรือและระบบโลจิสติกส์ที่ได้มาตรฐาน และส่งเสริมการใช้ท่าเรือในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการบริหารจัดการ
ท่าเรือแบบมีส่วนร่วมจากชุมชนโดยรอบในพื้นที่ เพื่อให้การพัฒนาการเดินเรือสินค้าตามแนวชายฝั่งมีการเติบโต
อย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   ๑๐) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการผลิต
และบริการในพื้นที่ และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยส่งเสริม
และสนับสนุนการผลิต การแปรรูป และพัฒนาสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรการเกษตร และทรัพยากร
ชีวภาพ รวมทั้งการจัดการทรัพยากรให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะทรัพยากรดิน น้ำ ป่าไม้ ประมง และชายฝั่ง 
เพื่อเป็นปัจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพ โดยการอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อให้



 
 

๓๒ 
 

เกิดความมั่นคงและยั่งยืน และการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งโดยใช้เทคโนโลยีและรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่ และการจัดระเบียบกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสิ่งปลูกสร้างบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลเพื่อลดผลกระทบต่อการ
กัดเซาะบริเวณชายฝั่ง รวมทั้งจัดการฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนทางการเกษตรที่เหมาะสม และระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก และเมืองเบตง ให้เป็นเมืองการค้าและเมือง
ท่องเที่ยวชายแดน และพัฒนาเมืองยะลาให้เป็นเมืองน่าอยู่  และศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้ชายแดน 
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
   ๑) พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณด่านชายแดนให้เพียงพอและได้มาตรฐาน รวมทั้งพ้ืนที่
เศรษฐกิจบริเวณชายแดน โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงเข้าสู่ด่านให้มีมาตรฐาน การใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการอำนวยความสะดวกด่านการค้า และการขนส่งระหว่างประเทศ จัดระเบียบการใช้พื้นที่บริเวณ
ด่านชายแดน ชุมชนและพ้ืนที่หลังด่านให้เหมาะสม อาทิ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลกบริเวณด่าน
ชายแดนสุไหงโก-ลก และด่านชายแดนตากใบ และเร่งรัดการก่อสร้างด่านชายแดนบูเกะตา รวมทั้งการจัดหา
ที่ดินเพ่ือรองรับการขยายด่านในอนาคต  
   ๒) พัฒนาโครงข่ายคมนาคมให้มีความเชื่อมโยงและมีมาตรฐานทั้งทางบก และ ทางอากาศ 
อาทิ    ทางบก พัฒนาโครงข่ายถนนสายหลัก สายรอง และการขนส่งทางรางให้มีมาตรฐาน และมีความ
ปลอดภัย สามารถเชื่อมโยง และอำนวยความสะดวกในการเดินทางและการขนส่งสินค้าได้ทุกระบบ อาทิ สาย
นราธิวาส    -สุไหงโก-ลก สายเมืองยะลา-เบตง รวมทั้งพัฒนา และสร้างความร่วมมือในการเชื่อมโยงการ
เดินทาง การขนส่งสินค้า และการท่องเที่ยวจากสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก เชื่อมต่อไปยังประเทศมาเลเซีย และ
วางระบบการกำกับดูแลการขนส่งให้มีมาตรฐานความปลอดภัย ทางอากาศ ปรับปรุงท่าอากาศยานนราธิวาส 
และการกอ่สร้างสนามบินเบตงให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย รองรับปริมาณความต้องการเดินทางและขนส่งสินค้า
ทางอากาศและสนับสนุนการพัฒนาเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งชายแดน และการเดินทางท่องเที่ยวเมืองเบตง
กับแหล่งเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมของพื้นที่ตอนในของภาค เมืองเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน (ปีนัง 
โกตาบารู รัฐกลันตัน) และแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงของประเทศ  
   ๓) พัฒนาเมืองยะลาให้เป็นเมืองน่าอยู่และศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาค โดยการจัดทำแผน
แม่บทเชิงพื ้นที ่ เพื ่อเป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญของภาค พัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานระบบบริการ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ครอบคลุมและทั่วถึง เพียงพอกับความต้องการของประชาชน สนับสนุน
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะ เพื่อสนับสนุนการต่อยอดการ
พัฒนาฐานเศรษฐกิจเดิม ได้แก่ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจรที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งวางแผนการสงวนและเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อให้ เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจ สังคมและการบริการให้กับพื้นที่โดยรอบ สามารถลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพื้นที่ทุกกลุ่มเพ่ือเตรียมพร้อมจังหวัดยะลาให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาค ในช่วงปีที่ ๑๖ 
– ๒๐ 
   ๔) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งอำนวยความ
สะดวก และบริการที่เพียงพอและได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย ควบคู่กับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และจัดเก็บข้อมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพโดยเฉพาะชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่นอย่างเป็นระบบ เพื่อลดอัตราการถูกคุกคามของ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ใกล้จะสูญพันธุ์ รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลายและ
สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ โดยเน้นการส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วน
ร่วม และการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ใช้ความโดดเด่นของสังคมพหุวัฒนธรรม อาทิ การท่องเที่ยวเมืองเก่า



 
 

๓๓ 
 

จังหวัดปัตตานี เมืองเก่าจังหวัดยะลา และเมืองเก่าจังหวัดนราธิวาส การท่องเที่ยวเชิงนิเวศสู่ศูนย์ศึกษาและ
เรียนรู้ธรรมชาติระดับประเทศ (ป่าฮาลา-บาลา) การท่องเที่ยวเชิงอาหาร เชิงเกษตร และการท่องเที่ยวชุมชน 
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริการ เช่น ที่พัก มัคคุเทศก์ เป็นต้น การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว และการสร้างเครือข่ายบริหารจัดการและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวทั้ง
ภายในและภายนอกภาค และประเทศเพ่ือนบ้าน (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) โดยพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวย
ความสะดวกให้เพียงพอและได้มาตรฐาน อาทิ ไฟฟ้าที่เพียงพอ และโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อเพ่ิม
ช่องทางการตลาด สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุน ความปลอดภัยนักท่องเที่ยว สนับสนุนการพัฒนา
ธุรกิจบริการท่องเที่ยวตลอดห้วงโซ่คุณค่า รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และผู้ประกอบการธุรกิจ
บริการทอ่งเที่ยว  
   ๖) พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจการค้าชายแดน โดยการจัดหาที่ดินรองรับการพัฒนา การค้าชายแดน    
และการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตรเมืองชายแดน และกำหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่เหมาะสมให้กับ
ผู้ประกอบการ  
   ๗) เร่งรัดการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาสให้เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ของภาค        
เพ่ือรองรับการค้าการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
รวมทั้งโครงข่ายคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงทั้งระบบถนน ระบบราง รวมทั้งทางน้ำและทาง
อากาศ กับพ้ืนที่โดยรอบและประเทศเพ่ือนบ้าน และระบบจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุน การลงทุน การให้
สิทธิประโยชน์ทั้งด้านภาษี และมิใช่ภาษีในระดับเหมาะสมเพื่อจูงใจให้กับนักลงทุน การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการของศูนย์บริหารแบบเบ็ดเสร็จ กำหนดการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมเป้าหมายและกิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้อง
กับศักยภาพของพ้ืนที ่
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
   ๑) พัฒนาและสนับสนุนทักษะฝีมือแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา ให้สอดคล้องกับ
ความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดทั้งในพื้นที่และต่างประเทศ ทั้งทักษะฝีมือ ทักษะด้าน
เทคโนโลยี และทักษะด้านภาษาเพื่อรองรับการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เมืองการค้ าและเมือง
ท่องเที่ยวชายแดน และพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนในพื้นที่เพื่อทดแทนการนำเข้าแรงงานจากประเทศเพื่อน
บ้าน อาทิ การจัดตั้งศูนย์ฝึกแรงงานประมง สนับสนุนผู้ประกอบการจ้างงานสำหรับผู้ที่ได้รับการพัฒนาทักษะ
แรงงานในพ้ืนที่ และสนับสนุนแรงงานที่มีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม ่ 
   ๒) พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยสนับสนุนการศึกษาเพ่ือการประกอบอาชีพ โดยสร้าง
โอกาสในการเรียนระดับอาชีวศึกษาที่มีการพัฒนาทักษะการทางานพร้อมการประกอบอาชีพ เพ่ือสร้างกำลังคนที่มี
สมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine เพื่อรองรับอุตสาหกรรมไทยแลนด์ ๔.๐ และสนับสนุน
การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่สามารถนำมาใช้ใน
การประกอบอาชีพ และพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาที่ทันสมัย 
อาทิ สื ่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction : CIA) บทเรียนออนไลน์ E-learning หนังสือ



 
 

๓๔ 
 

อิเล็กทรอนิกส์ Electronic Book : E- Book ห้องเรียนเสมือนจริง (Visual Classroom) และสื่อหลายมิติ เป็นต้น 
เพื่อยกระดับการศึกษา ขยายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ในชุมชน รวมทั้งการพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ให้ครอบคลุมและทั่วถึง เพ่ือสร้างโอกาสในการ
เรียนรู้ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ให้สามารถพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพของชุมชน และ
เตรียมความพร้อมสาหรับการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในอนาคต  
 
 
   ๓) ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกวัย โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน
และเฝ้าระวังการเกิดโรค การให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์และทักษะ การเลี้ยงดูทารก เพ่ือป้องกัน
และลดอัตราการตายของมารดาและทารกหลังการคลอดในพื้นที่ การพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อ
โรคอุบัติใหม ่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ
ของสถานพยาบาลในชุมชน พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพ และเชื่อมโยงถึงชุมชนและครัวเรือน พัฒนา
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และระบบส่งต่อผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพ และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการขยายการ
ให้บริการ การสนับสนุนกิจกรรมสุขภาวะให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ด้านการออกกำลังกาย และกีฬาขั้น
พื้นฐาน เพื่อสนับสนุนให้กีฬากลายเป็น วิถีชีวิต รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจของ
ผู้สูงอายุเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย และสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ตลอดจน
ถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริมการรักษาโรคโดยใช้แพทย์ปัจจุบัน ควบคู่กับการพัฒนาการแพทย์ทางเลือกที่ใช้ภูมิ
ปัญญาแพทย์พื้นบ้าน และการจัดตั้งศูนย์ผลิตสมุนไพรของภาคเพื่อพัฒนาพืชสมุนไพรของท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน
ผลิต อาทิ ขมิ้นชัน มะขามแขก ชุมเห็ดเทศ เถาวัลย์เปรียง และเพชรสังฆาต เป็นต้น     
   ๔) ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน อาทิ เครื ่องแต่งกายมุสลิม สินค้า OTOP โดยใช้ภูมิปัญญาและกลไกประชารัฐ ในการ
สนับสนุนความรู้ในออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต และการจัดการตลาด รวมทั้งสร้ างเอกลักษณ์ของสินค้า 
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเพ่ิมช่องทางการตลาด และสนับสนุนการตลาดโดยผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(E-commerce) การพัฒนาการท่องเที่ยวนวัตวิถี โดยดึงภูมิปัญญาชุมชน วิถีชีวิตต่อยอด การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็น
ของฝากของที่ระลึก เชื่อมโยงการท่องเที่ยววิถีชุมชนของแต่ละท้องถิ่น เพื่อสร้างงาน เพิ่มรายได้ รวมทั้งส่งเสริมให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนเพ่ือสร้างมั่นคง ด้านพลังงาน และลดต้นทุนการผลิต  
   ๕) สร้างความเข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยสร้างความเข้าใจและการยอมรับในการอยู่
ร่วมกันของสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข อนุรักษ์ ฟื้นฟูและรักษาอัตลักษณ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่หลากหลาย สนับสนุนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทาง
ศาสนาเพื่อเผยแพร่หลักคำสอนที่ดีงามให้แก่ประชาชน สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแล
รักษาความปลอดภัยของชุมชนและท้องถิ่น เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความไมส่งบในภาค 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน ปี 2565) 
     เป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด “เกษตรก้าวหน้า การค้าชายแดน การท่องเที่ยว
เชื่อมโยงสู่อาเซียน บนพื้นฐานความเข้มแข็งของชุมชน” โดยมีจุดยืนในการพัฒนา (Positioning) 4 ด้าน ได้แก่ 
    1. สร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร  
    2. ส่งเสริมการค้าและการลงทุนในเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจเมืองชายแดน เมืองต้นแบบ 
    3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม  
    4. ชุมชนเข้มแข็งบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม 
   ประเด็นการพัฒนา 
   1. เพิ่มศักยภาพการผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและการตลาด แนว
ทางการพัฒนา ประกอบด้วย 
   1.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร อาทิ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว ข้าว 
ไม้ผล พืชสมุนไพร ประมง และปศุสัตว์ เป็นต้น โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร สนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีนวัตกรรมและการบริหารจัดการที่ดีสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน 
   1.2 พัฒนาเกษตรกร กลุ่มเครือข่าย สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ ให้ดำเนินการใน
ลักษณะการรวมกลุ่มและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม    
   1.3 ส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อเนื่องภาคเกษตร โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตและเทคโนโลยี
ให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
   1.4 สง่เสริมการวิจยัและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้า
เกษตร   1.5 ส่งเสริมระบบตลาดกลางช่องทางการตลาด และสร้างตราสินค้า (Brand) ผลผลิต
ทางการเกษตรและสินค้าแปรรูปเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ประจำถิ่นเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
   1.6 ยกระดับอุตสาหกรรมประมง การเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ำชายฝั่งเพ่ือการส่งออก
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
   2. ส่งเสริมการค้าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญ แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 
  2.1 พัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ให้มีความเชื่อมโยงและได้มาตรฐาน 
  2.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก บริเวณด่านพรมแดนเมือง
ชายแดนเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เขตอุตสาหกรรม เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจเพ่ือ
รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ   
  2.3 สง่เสริมและสนับสนุนปจัจยัการผลิต พัฒนาสินค้าและบรกิารเพ่ือสร้างมูลค่าและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ ตลอดจนสนบัสนุนการพัฒนาระบบข้อมูลที่ส่งเสริมการค้าการลงทุน 
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  2.4 ส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อเนื่องทุกสาขาการผลิตให้มีความเข้มแข็งเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
  2.5 วางระบบการบริหารจัดการน้ำ ระบบป้องกันอุทกภัยเพ่ือป้องกันความเสียหายแก่
พ้ืนที่เศรษฐกิจ 
  2.6 อนุรักและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา 
  3. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม และเมืองท่องเที่ยวชายแดน 
  3.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม 
  3.2 พัฒนาเมืองท่องเที่ยวชายแดนและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องการท่องเที่ยว 
  3.3 พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยว   
ในกลุ่มจังหวัด 
  3.4 พัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน 
  3.5 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการ
ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
  4. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม 
   4.1 พัฒนาเพ่ือยกระดับและสนับสนุนทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
   4.2 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งทั้งกระบวนการผลิตและการตลาด 
  4.3 สร้างความเข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
  4.4 ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะให้พร้อมประกอบอาชีพ 
  4.5 พัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกวัยและสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรค  
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3.3 แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน ปี 2565)   
   วิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจมั่นคง การค้าเฟ่ืองฟู นราน่าอยู่ มุ่งสู่สันติสุขอย่างยั่งยืน” 
    พันธกิจ  
     1) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร การค้า การลงทุน การบริการ 
การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมให้เข้มแข็งและยั่งยืนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ 
     2) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ เติมความเท่าเทียม และความ
เข้าใจในความแตกต่างภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 
     3) เสริมสร้างความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
และเป็นหลักประกันในการพัฒนาของจังหวัดในทุกมิติ 
     4) สร้างความเชื่อม่ันด้านความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
    5) พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและบริการให้มีคุณภาพ ทันสมัยสู่ภาครัฐดิจิทัลและ
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
   เป้าประสงค์การพัฒนา 
 1) เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดนราธวิาสมีมูลค่าเพ่ิม
ขึ้น  

     2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความมั่นคงในชีวิต  
    ประเด็นยุทธศาสตร์  

   ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และ
การค้าชายแดน ประกอบด้วย 8 กลยุทธ์ 
  1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน  รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการพัฒนาจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.2 สร้างระบบนิเวศน์การค้าชายแดน จัดระเบียบ และพัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก เป็น
ต้นแบบการค้าชายแดนระหว่างประเทศท่ีมีความพร้อม มาตรฐาน และการจัดการเมืองชายแดนที่เป็นสากล 
  1.3 พัฒนาผู้ประกอบการ ขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ
ใหม่ให้มีความพร้อมในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจจังหวัดให้มีศักยภาพที่แข่งขันได้ 
  1.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมเพ่ิมมูลค่า ที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับ
ส่งออก และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  1.5 ยกระดับศักยภาพและเสริมสร้างความเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงสันทนาการและกีฬา  สร้างสรรค์เศรษฐกิจเพ่ิมค่าจากฐานของ
การกีฬา นันทนาการ และการบริการ 
  1.6 พัฒนาและสร้างสรรค์รูปแบบการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรที่มีปริมาณ 
คุณภาพรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรของจังหวัดเพ่ือการค้า และการส่งออก 
  1.7 ยกระดับคุณภาพของแรงงาน รองรับการท่องเที่ยว การค้า และการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจของจังหวัด 
  1.8 พัฒนาจังหวัดสู่ระบบการค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เปิดตลาดสู่สังคมดิจิทัล เชื่อมโยง
การค้ากับประเทศอาเซียนและนานาชาติบนโลกออนไลน์  
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  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชน       
บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์ 
  2.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือหนุนเสริมคุณภาพชีวิตแก่
ประชาชนอย่างท่ัวถึง 
  2.2 สร้างโอกาสในชีวิตด้วยศาสตร์พระราชา ส่งเสริมการขยายผลและประยุกต์ใช้แนวทาง
ตามโครงการพระราชดำริและเสริมสร้างศักยภาพ การพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.3 พัฒนาขีดความสามารถของประชาชนให้มีคุณภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
ภูมิคุ้มกันภายใต้ อัตลักษณ์ที่ดีงามของพ้ืนที่ 
  2.4 พัฒนาคุณภาพการศึกษา มุ่งสร้างผู้เรียนที่มีคุณภาพด้วยมาตรฐานการศึกษาและ
บุคลากรการศึกษา 
  2.5 สร้างโอกาสแก่ผู ้ด้อย โอกาส คนยากจน เยียวยาและฟื้นฟูผู ้ได้รับผลกระทบจาก      
ความ ไม่สงบให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และพ่ึงตนเองได้ 
  2.6 สร้างชุมชนแห่งสุขภาวะที่เข้มแข็งให้ประชาชน ฉลาดรู้พึ ่งตนเอง ทางสุขภาพ ลด
ปัญหา การเจ็บป่วย ป่วยตาย ทุกพ้ืนที่ และพัฒนาขีดความสามารถการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน 
  2.7 ลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ ด้วยระบบเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง สร้างงาน อาชีพ 
รายได้ แก่ชุมชนจากต้นทุนทรัพยากรและภูมิปัญญา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 
  3.1 เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ และความหลากหลายของ
ระบบนิเวศน์ป่าเขา ชายฝั่ง และทะเล   
  3.2 สร้างระบบการจัดการปัญหาทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การกัดเซาะชายฝั่งและ
ตลิ่ง และภัยพิบัติ แบบมีส่วนร่วม และวิทยาการที่ทันสมัย   
  3.3 พัฒนาให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี อากาศบริสุทธิ์ บ้านเมืองสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 
  3.4 ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองด้วยการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จากฐาน
ทรัพยากร มุ่งเน้นการพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรองรับการเติบโตของเมือง 
  ยุทธศาสตร์ที ่ 4 เสริมสร้างสันติสุขและความมั ่นคงภายในพื ้นที ่แบบมีส่วนร ่วม         
อย่างเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ 
  4.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน และชุมชนเมืองในการจัดการตนเองให้มีความ
ปลอดภัย สงบเรียบร้อย และมีความมั่นคงในพ้ืนที่ 
  4.2 เสริมสร้างวิธีการคิดของประชาชน สร้างหลักยึดและวิถีชีวิตบนฐานของหลักธรรมทาง
ศาสนา และอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายของประเพณี และวัฒนธรรม 
  4.3 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาพ้ืนที ่
  4.4 เพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่รัฐและการบูรณาการภารกิจความมั่นคงของหน่วยงานใน
พ้ืนที่ทุกระดับ และพัฒนาระบบงานความมั่นคงท่ีทันสมัย ได้รับการยอมรับเชื่อมั่นไว้วางใจจากประชาชน 
  4.5 สร้างพื้นที่ให้ประชาชนมีความปลอดภัย สงบสุข อยู่อย่างเข้าใจซึ่งกันและกัน และ
ภาคภูมิใจในพ้ืนที่ 
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1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส 
 
วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 

“บริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ด้วยเศรษฐกิจก้าวหน้า 
นำพาสังคมสันติสุข สู่ประชาคมอาเซียน” 
 
พันธกิจ(Misson) 
       1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคสาธารณูปการระบบจราจรผังตำบลและ 
ผังเมืองรวมจังหวัด 
       2. ส่งเสริมอาชีพงานสวัสดิการสังคมการจัดการศึกษาการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการ 
การต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกีฬานันทนาการและการสาธารณสุข ตลอดทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
       3. ส่งเสริมประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมของประชาชนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
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       4. ส่งเสริมการตลาด การค้าการลงทุนเมืองชายแดน การท่องเที่ยว เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
ตลอดทั้งสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนโครงการตามแนวพระราชดำริและหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
       5. อนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์การกำจัดขยะสิ่งปฏิกูลบำบัดน้ำเสียและการใช้พลังงานทดแทน 
       6. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมโบราณวัตถุโบราณสถานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ทำนุบำรุงศาสนาและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
       7. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภคสาธารณูปการระบบจราจรผังเมืองผังตำบล 
และผังจังหวัดได้มาตรฐาน 
2. ประชาชนมีอาชีพรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนบริการด้านสวัสดิการสังคมกีฬานันทนาการการศึกษาและการ
สาธารณสุขอย่างทั่งถึงการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดมีประสิทธิภาพตลอด
ทั้งประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
3. ประชาชนมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตยมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ 
4. ส่งเสริมการตลาด การค้าการลงทุนเมืองชายแดนการท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่นอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนประชาคมอาเซียน 
5. มีระบบการจัดการขยะน้ำเสียสิ่งปฏิกูลตลอดทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน 
6. ทำนุบำรุงศาสนาอนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
7. การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพตามธรรมาภิบาล 

 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

2.ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสี่ปี 
2.1 วิสัยทัศน์ 
“บริการสาธารณะทั่วถึง  คุณภาพชีวิตก้าวหน้า  วัฒนธรรม ประเพณีดีงามสู่สันติสุขอย่างย่ังยืน ” 
พันธกิจ 

1.พัฒนาการให้บริการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่จำเป็น 
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2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
3.พัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสวัสดิการที่ดีขึ้น 
4.ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5.ส่งเสริมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  รักษาความสงบเรียบร้อย เสริมสร้างความ  เข้มแข็งและ

สันติสุขในชุมชน   
2.2ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1.2แผนงานเคหะและชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

2.2 สังคมสงเคราะห์ 
2.3แผนงานการศึกษา 
2.4แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
2.5แผนงานสาธารณสุข 
2.6 แผนงานงบกลาง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.1  แผนงานบริหารทั่วไป 
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
4.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
4.2แผนงานการเกษตร 
4.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1  แผนงานการเกษตร 
5.2แผนงานบริหารทั่วไป 
5.3แผนงานเคหะและชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
7.1  แผนงานบริหารทั่วไป 

2.3 เป้าประสงค์ 
 1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบการคมนาคม ระบบจราจร ผัง
ตำบลที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน  

2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาด การค้า การลงทุน และผู้ประกอบการ ในท้องถิ่น พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจชุมชน และการท่องเที่ยวให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ 



 
 

๔๒ 
 

  3. ประชาชนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้มีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดำริ 

4. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและส่งเสริมการศึกษาทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ฟื้นฟูจารีตประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

5. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นโดยส่งเสริมด้านสุขภาพ การสาธารณสุข  
การสังคมสงเคราะห์ ป้องกันและบำบัดผู้ติยาเสพติด 

6. ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง  ป้องกันฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและยั่งยืน 

7. การบริหารจัดการขององค์กรดำเนินการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน  

8. ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  รักษาความสงบเรียบร้อย 
เสริมสร้างความเข้มแข็งและสันติสุขในชุมชนและเมือง 
2.4ตัวชี้วัด 

1.จำนวนถนนประปา ได้รับการก่อสร้าง/บำรุงรักษาและเพ่ิมขึ้น 
2.จำนวนไฟฟ้าสาธารณะ ระบบประปา ได้รับการก่อสร้าง/บำรุงรักษาและเพ่ิมข้ึน 
3.ร้อยละของผู้รับบริการให้มีความพึงพอใจต่อการบริการ 
4.ร้อยละของระบบจราจรที่ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง 
5.จำนวนของแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาสามารถกัก เก็บ น้ำได้เพ่ิมข้ึน 
6.จำนวนที่เพ่ิมข้ึนของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน  พัฒนาด้านการเกษตรและการแปรรูป

สินค้า 
7.ร้อยละของจำนวนประชากรที่ได้รับฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
8.ร้อยละของจำนวนประชากรมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าเพ่ิมมากข้ึน 
9.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจํานวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 
10.ร้อยละของประชากรมีระบบริการสุขภาพท่ีดีมาตรฐานและทั่วถึง 
11.ระดับความสําเร็จของการจัดการศึกษา 
12.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจํานวนเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสคนพิการและผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการ

สงเคราะห ์
13.จำนวนที่เพิ่มขึ้นของกิจกรรมที่ส่งเสริม  สนับสนุนกีฬาและนันทนาการและจำนวนที่เพิ่มขึ้นของ

แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา  ฟื้นฟู 
14.ระดับความสําเร็จของประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การบริหารการจัดการขยะ  

สิ่งปฏิกูล 
15.จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
16.จำนวนบุคลากรของหน่วยงานที่ได้รับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน 
17.จำนวนความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 

โปร่งใส ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท่ีเพ่ิมข้ึน 
18.ระดับความสําเร็จของชุมชนมีความเข้มแข็งและเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้น 
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19.ร้อยละประชาชนมีส่วนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการใช้พลังงาน
ทดแทน 
 
2.5 ค่าเป้าหมาย 

1.เพ่ือก่อสร้าง ซ่อมแซมและซ่อมปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและมีมาตรฐาน  
2.เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย 

ด้านสวัสดิการและสังคม  ด้านสาธารณสุข ด้านกีฬา  ให้มีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองได้ 
3. เพื่อเสริมสร้างชุมชนมีศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการรักษาความ

สงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
4.เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น โดยหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง 
5.เพ่ือพัฒนาการจัดการและมีจิตสำนึกร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
6.  ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามในท้องถิ่น 
7.ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐและการ

ดำเนินงานบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

2.6  กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานกลยุทธ์ 
1.ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน  ระบบระบายน้ำ 
2.สร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค 
3.จัดทำผังเมืองและผังตำบล 
4.พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจรและบริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับ 
5.จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง 

    

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลยุทธ์ 
 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
 2. ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
 3. ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน

ร่วมในการจัดการศึกษา 
 4.ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
 5.ส่งเสริมการด้านการออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการ 
 6.ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข 
 7.ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและ

สิ่งแวดล้อม 
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 



 
 

๔๔ 
 

4.จัดทำระบบกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสีย 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นกลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น และปูชนียบุคคล 
3. เสริมสร้างและทำนุบำรุงศาสนาตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบรานสถานในท้องถิ่น 
5. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลกลยุทธ์ 
1. พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร 
2. พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
3.พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
4. ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
5. ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพ่ือการบริการประชาชน 
6. พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดำเนินงานขององค์กร เพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน 

 
2.7  จุดยืนทางยุทธศาตร์    องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะได้กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์  คือ “บริการ
สาธารณะทั่วถึง  คุณภาพชีวิตก้าวหน้า  วัฒนธรรม ประเพณีดีงามสู่สันติสุขอย่างย่ังยืน
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องคก์ารบริหารส่วนต าบล
บาเจาะ

บริการสาธารณะทั่วถงึ 
คุณภาพชีวิตก้าวหน้า 

วัฒนธรรม ประเพณีดีงาม 
สู่สันติสุขอยา่งยั่งยนื

๑. บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาทางคมนาคม
สะพาน  ระบบระบายน า้

๒. สร้างปรับปรุงแหล่งน า้อุปโภค บริโภค

๓. จดัท าผงัเมืองและผงัต าบล

๔.พฒันาและปรับปรุงระบบจราจร

๕. จดัให้มไีฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถงึ

ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

.

ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยัง่ยืนให้กบัประชาชน
ในท้องถิ่น
๒. ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวสัดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม
๓. ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบตามอธัยาศัย  โดยให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจดัการศึกษา
๔. ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบตักิารต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพตดิ
๕. ส่งเสริมการออกก าลงักาย กฬีา และนันทนาการ
๖. ส่งเสรืมการป้องกนั รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพฒันาด้านการ
สาธารณสุข
๗. ส่งเสริมสนับสนุนการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ

ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย

๑.  ส่งเสริมให้ความรู้ เข้าใจ แก่ประชาชนเกีย่วกบัระบบประชาธิปไตย
๒. พ ฒนาศักยภาพของท้องถิน่ในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการ
รักษาความสงบ
๓. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในที่มส่ีวนร่วมในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในท้องถิน่
๔. ส่งเสริมให้ผู้น าศาสนาเข้ามามบีทบาทเพ่ือเพิม่ศักยภาพในการแก้ปัญหาความ
มัน่คง

ดา้นการวางแผนการส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชย กรรมและการท่องเท่ียว
๑. ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิน่เมืองชายแดน เพ่ือรองรับ

ประชาคมอาเซียน
๒.ส่งเสริมระบบเศรฐกจิชุมชน และผลติภัณฑ์ในท้องถิน่

๓.ส่งเสริมในประชาชนยดึหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง
๔. พฒันาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน
๕..ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราด าริ

ด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

๑. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม
๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมจีติส านกึการร่วมกนัอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม
๓. ปรับปรุงภูมทิัศน์ในชุมชนและเมือง
๔. จดัท าระบบก าจดัขยะส่ิงปฏิกูล และระบบบ าบัดน า้เสีย
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลงังานทดแทน

ด้านศิลปะ วฒันธรรม จารีต
ประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิน่

๑. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสืบทอดจารีตประเพณ ีศิลปวฒันธรรม
๒. ส่งเสริมสนับสนุนภูมปัิญญาท้องถิ่น ปูชนียบุคคล
๓. เสริมสร้างและท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวฒันธรรม
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวตัถุ และโบราณสถาน
๕. ส่งเสริมสับสนุนการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและ
ประชาชน

๑. พฒันาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร

๒. พฒันาปรับปรุงจดัหาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ตลอดจน สถานที่ในการปฏิบตังิาน

๓. พฒันาปรับปรุงระบบบริหารจดัการองค์กรตาม หลกัธรรมาภิบาล

๔. ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมยั รวดเร็ว และมปีระสิทธิภาพ

๕. ส่งเสริมและสร้างทัศนคตทิี่ดีต่อการปฏิบตังิานเพ่ือการบริการประชาชน

๖. พฒันาส่งเสริมระบบการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่การด าเนนิงานขององค์กร
เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน

ด้านการบริหารจัดการทีด่ี
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2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  

ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการนำมาเป็นแนวทาง
กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการนำภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่น
ให้เข้มแข็งขึ ้น เพื ่อเตรียมความพร้อมคนสังคมและระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับ
ผลกระทบจากการสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน สังคม
เศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้ง
สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานการผลิต
และการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคต  โดยใช้เทคนิค SWOT analysis ได้แก่จุดแข็ง (Strength – S) จุดอ่อน (Weak – 
W) และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส(Opportunity – O) และอุปสรรค ( Threat – T) เป็นเครื่องมือ 

จุดแข็ง Strength จุดอ่อน Weak 
1. ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2.ประชาชนให้ความสำคัญกับประเพณี วัฒนธรรม
ของท้องถิ่นเป็นอย่างดี 
3.  มีเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวกอยู่ห่าง
ชุมชนไม่มากนัก 
4. ประชาชนมีภาษาและวัฒนธรรมที่สอดรับกับ
ประชาคมอาเซียน 
5.มีสถานศึกษาในพ้ืนที่หลายระดับและหลาย
ประเภท  มีโรงเรียนประถมศึกษา  4  แห่ง โรงเรียน
เอกชนสอนศาสนา  2  แห่ง  และสถาบันปอเนาะ  
2 
แห่ง   สถานศึกษาภาคบังคับในพื้นที่ตำบลสามารถ
รองรับการเรียนภาคบังคับของนักเรียนได้อย่าง
เพียงพอ 
6.มีองค์กรชุมชน เช่น กรรมการหมู่บ้าน กลุ่มสตรี 
อสม./กองทุนหมู่บ้าน/อปพร. 
7. องค์การบริหารส่วนตำบลมีศักยภาพเพียงพอที่ 
รองรับการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 
 

1.ขาดความม่ันคงในด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
2.งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลมีไม่
เพียงพอต่อการบริหารงานในด้านต่าง ๆ 
3.ประชาชนขาดทักษะในการบริหารงานและการ
ร่วมกลุ่มกันเพ่ือดำเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชน
ในรูปแบบของกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็งได้ 
4.การบริการสาธารณะไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และไม่
เพียงพอกับความต้องการของประชาชน 
5. เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่ศึกษาต่อ 
ในระดับท่ีสูงขึ้น 
6. ขาดการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประกอบอาชีพ
ด้านการเกษตร 
7. ขาดศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรใน
พ้ืนที่ 
8. ขาดแคลนแหล่งน้ำขนาดใหญ่สำหรับนำไปผลิต
น้ำประปา 
 



 
 

๔๗ 
 

8.มีพื้นที่ทำการเกษตรเป็นจำนวนมากและมีสภาพ
พื้นที่เหมาะสมแก่การทำการเกษตรและมีผลผลิต
ทางการเกษตรที่หลากหลาย  
9.มีปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ ่นจำนวนหนึ่งที ่มี
ศักยภาพในการพัฒนา 
10.ม ี โรงพยาบาลส ่ ง เสร ิมส ุขภาพตำบลและ
อาสาสม ัครสาธารณส ุขท ี ่ม ีศ ักยภาพสามารถ
ให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนได้ดีในระดับ
หนึ่ง 
 
 

 
โอกาสOpportunity อุปสรรค Threat 

1.มีเส้นทางคมนาคมหลายสายเชื่อมไปสู่ตัวเมือง
และจังหวัดได้สะดวก รวดเร็ว  สามารถรองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
2. นโยบายระดับชาติต้องการเพ่ิมศักยภาพของ
ชุมชน เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเป็นรากฐานการพัฒนา
เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน นำไปสู่การพ่ึงตนเอง และลดปัญหาความ
ยากจนอย่างบูรณาการ 
 3. รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
จึงมีการสนับสนุนในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 

1. ความไม่สงบในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำ
ให้มีการเคลื่อนย้ายประชากรและการลงทุนออก
นอกพื้นที่ 
2. รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเองไม่
เพียงพอในบริหารงาน 
3. การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ 
4. ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถ
ในบางสาขาของงาน 
 

 
 
3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

จากการสำรวจและวิเคราะห์สภาพทางกายภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ และบริเวณ
พ้ืนที่ต่อเนื่อง สามารถสรุปสภาพปัญหาได้ ดังนี้  
 1.ปัญหาทางด้านกายภาพปัญหาของสภาพพื้นที่เนื ่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ มี
ลักษณะเป็นพื้นที่เป็นที่ราบ ป่าพรุบางส่วน เมื่อถึงฤดูฝนก็มีน้ำเอ่อล้นท่วมพื้นที่ทำการเกษตรทำให้พืชผล
การเกษตรได้รับความเสียหาย เพราะยังขาดระบบการระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพและในช่วงฤดูร้อน 
  2.ปัญหาด้านการคมนาคมและขนส่งปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะมีถนนเชื่อมโยงกับ
ภายในหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล มีหลายสาย แต่ละสายส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีต ลาดยาง  
และลูกรังแต่ยังมีเส้นทางที่ประชาชนในพื้นที่ต้องการบุกเบิกเพิ่มเติมคือเส้นทางที่ใช้ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 



 
 

๔๘ 
 

           3.ปัญหาขาดแคลนน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภค และการเกษตร เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ในฤดูแล้งมีปัญหา
การขาดแคลนน้ำเพื ่อการอุปโภคบริโภค และประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำให้มีความต้องการใช้น้ำ
ค่อนข้างมาก และยังไม่มีระบบจัดเก็บน้ำ  เพื่อใช้ในฤดูแล้งที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อปริมาณการใช้ 
 4. ปัญหาด้านนันทนาการเนื่องจากภายในพ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ มีพื้นที่ๆ ใช้
ในการออกกำลังกายและพ้ืนที่ในการชุมนุมคนเพ่ือการทำกิจกรรมต่างๆยังไม่ได้มาตรฐานที่ดีเพียงพอต่อการมา
ใช้บริการ 
 5.ปัญหาด้านสิ ่งแวดล้อมเนื ่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะยังเป็นพื ้นที ่ชนบทและ
เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ จึงยังไม่มีการประกอบกิจกรรมอันใดในพื้นที่ๆ มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมากนัก 
นอกจากเรื่องปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาขยะของแต่ละครัวเรือน และปัญหาการเกิดไฟป่าใน
พ้ืนที่ป่าพรุทัง้ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลและพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่ืนที่มีพ้ืนที่ติดกันซึ่ง
อาจทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพแวดล้อมในอนาคตได้ 
 6.ปัญหาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเนื่องจากมีประชาชนสร้างที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น การใช้
ไฟฟ้ายังต้องควรมีการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ครัวเรือนและการให้บริการน้ำประปา  ยังไม่
ครอบคลุมทุกๆ พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้
บ้านเมืองมีความอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

๔๙ 
 

แบบ  ยท. 01 
3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงสรา้งความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะพ.ศ. 2566 – 2570 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

(5)ยทุธศาสตร์ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชวีิตทีเ่ป็นมติร

กับสิ่งแวดลอ้ม 

 

(1)ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง 

 

(2) ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถในการ

แข่งขัน 
 

(6)ยุทธศาสตรด์้านการ
ปรับสมดุลและพฒันา

ระบบการบริหารจดัการ
ภาครัฐ 

 

(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน 
 

(4)ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่า

เทียมกันทางสังคม 
 

5) ยุทธศาสตรก์ารเสริมสร้างความ

มั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ

สู่ความมัน่คั่งและยั่งยืน  
 

3) ยุทธศาสตรก์ารสร้าง

ความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจ

และแข่งขันไดอ้ย่างยั่งยืน   
 

1)ยุทธศาสตร ์
การเสริมสร้างและพัฒนา

ศักยภาพทุนมนุษย ์
 

2) ยุทธศาสตรก์ารสร้างความ

เป็นธรรมและลดความเหลือ่มล้ำ
ในสังคม 
 

4) ยุทธศาสตรก์ารเติบโตที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้มเพือ่
การพัฒนาทีย่ั่งยืน 

 

6) ยทุธศาสตร์ด้านการเพิ่ม

ประสิทธภิาพและ 
ธรรมาภิบาล 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

 

แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคใต้

ชายแดน 
 

ยุทธศาสตร์ 
 จังหวัด
นราธิวาส 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.

ในเขตจังหวดั
นราธิวาส 

 

1.เพิ่มศกัยภาพการผลิตภาคเกษตร 
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและการตลาด 

2.ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญ 
 

3.ส่งเสริมและพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชิงธรรมชาติ 
วัฒนธรรมและเมอืงทอ่งเที่ยวชายแดน 
 

4.เสริมความเขม้แขง็ให้กับชุมชนบน
พื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม 

1.เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การ
ลงทุน และการค้าชายแดน 

3.จัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความ
อุดมสมบูรณ์ใช้ประโยชน์อยา่งยั่งยืนและ

มีสิ่งแวดล้อมที่ดี 

2. ลดความเหลื่อมล้ำ พฒันาและเสริมสรา้งคุณภาพ
ชีวิตประชาชนบนพืน้ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง 

1.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

2.ด้านงาน
ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต 

3.ด้านการจัด
ระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

4.ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและ
ท่องเที่ยว 

5.การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

7.ด้านการบริหาร
จัดการตามหลกั
ธรรมาภิบาล 
 

6.ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณแีละภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

4.เสริมสร้างสันติสุขและ
ความมั่นคงภายในพื้นที่ที่
แบบมีส่วนร่วมอยา่งเข้าใจ
เข้าถึงและพัฒนา 



 
 

๕๐ 
 

แบบ  ยท. 01 (ต่อ) 
  

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ องค์การ
บริหารส่วนตำบล  

บาเจาะ 

1.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

2.ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

3.ด้านการจัด
ระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

4.ด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิช
ยกรรมและท่องเที่ยว 

5.การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

6.ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

7.ด้านการบริหาร
จัดการตามหลกั
ธรรมาภิบาล 

 

เป้าประสงค์ที่ 2 
ส่งเสริมและสนับสนุน
การตลาด การค้า การ

ลงทุนฯ 

เป้าประสงค์ที่ 3 
ประชาชนได้รับการ

พัฒนาและส่งเสริมให้
มีอาชีพฯ 

เป้าประสงค์ที่ 4 
พัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมและส่งเสริม
การศึกษาทำนุบำรุงฯ 

เป้าประสงค์ที่ 5 
พัฒนาและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ

ประชาชนฯ 
 

เป้าประสงค์ที่ 6 
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การเฝ้าระวัง  ป้องกัน
ฟื้นฟูและอนุรกัษ์ฯ 

เป้าประสงค์ที่ 7 
การบริหารจัดการของ
องค์กรดำเนินการตาม
หลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดฯี 

เป้าประสงค์ที่ 8 
ประชาชนมี

จิตสำนึกและมีสว่น
ร่วมในการป้องกัน

บรรเทาฯ 
 

เป้าประสงค์ที่ 1 
พัฒนาระบบ

โครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค ฯ 

กลยุทธ ์
1.ก่อสร้าง บุกเบกิ 
ปรับปรุง บำรุงรักษาทาง
คมนาคม สะพาน เขือ่น  
ระบบ ฯลฯระบายน้ำ 
2.สร้างและปรับ ฯลฯ
แหล่งน้ำอุปโภค บริโภค
3.ก่อสร้างสถานที่บริการ
ประชาชน 
3.จัดทำผังเมืองและผัง
ตำบล 
4.พัฒนาและปรับปรุง
ระบบจราจรและบริการ
สาธารณะที่ประชาชนพึง
ได้รับ 
5.จัดให้มีไฟฟ้าและ
ระบบโทรคมนาคมอยา่ง
ทั่วถึง 
 

กลยุทธ ์
1 ส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างงานสร้างอาชีพ
แบบยั่งยืนใหก้ับ
ประชาชนในท้องถิ่น 
2. ส่งเสริมงานด้าน ฯลฯ
สงเคราะห์และสวัสดิการ
ชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม 
3. ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน
และนอกระบบและตาม
อัธยาศัย โดยสนับสนุน
ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
4.ส่งเสริมศักยภาพศูนย์
ปฏิบัติการการต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด 
5.ส่งเสริมการด้านการ
ออกกำลังกาย การกีฬา 
และนันทนาการ 

กลยทุธ ์
1. ส่งเสรมิให้ความรู ้ความ
เข้าใจ แก่ประชาชน 
เกีย่วกับการเมอืงการ
ปกครองระบบประชาธิปไตย
ฯลฯ 
           2. ส่งเสริมให้
ท้องถิ่นมีศักยภาพในการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยตลอดถึงการ
รักษาความสงบเรียบร้อย
ในท้องถิ่น 

3.เสริมสร้าง
ความ
เข้มแข็งของ
ชุมชนให้มี
ส่วนรวมใน
การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อยใน
ท้องถิ่น 

กลยุทธ ์
1. ส่งเสริมการตลาด 
การค้า การลงทุนใน
ท้องถิ่น และเมืองชายแดน 
เพื่อรองรับประชาคม
อาเซียนฯลฯ 
2.ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนและผลิตภัณฑ์ใน
ท้องถิ่น 
3.ส่งเสริมให้ประชาชนยึด
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
4.พัฒนาส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียน 
5. ส่งเสริมโครงการตาม
แนวพระราชดำริ 
 

กลยุทธ ์
1. อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้
ประชาชนในชุมชน ฯลฯ
จิตสำนึกในการร่วมกัน
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
ชุมชนและเมือง 
4.จัดทำระบบกำจัดขยะ
และสิ่งปฏิกูลตลอดจน
ระบบบำบัดนำ้เสีย 
5. ส่งเสริมและสนับสนุน
การใช้พลังงานทดแทน 
 

กลยุทธ ์
1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู สืบทอดจารีต
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
 
 
2. ส่งเสริมและสนับสนุน
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ฯลฯ
ชนียบุคคล 
3. เสริมสร้างและทำนุ
บำรุงศาสนาตลอดจน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมและสนับสนุน
การอนุรักษโ์บราณวัตถุ
และโบรานสถานในท้องถิ่น 
5. ส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพ จริยธรรม 
ของเด็ก เยาวชนและ
ประชาชน 
 

กลยุทธ ์
1. พัฒนาความรู้
ความสามารถและคุณธรรม
จริยธรรมแกบุ่คลากรใน
องค์กร 
2. พัฒนาปรับปรุงจัดฯลฯ
เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอด
ถึงสถานที่ในการปฏบิัติงาน 
3.พัฒนาปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการองค์กรตาม
หลักธรรมาภิบาล 
4. ปรับปรุงและสร้างระบบ
การให้บริการที่ทันสมยั 
รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 
5. ส่งเสริมและสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อการ
ปฏิบัติงานเพื่อการบริการ
ประชาชน 
6. พัฒนาส่งเสริมระบบ
การประชาสัมพันธ์และ

แผนงาน 
 

ผลผลิต/
โครงการ 

 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

 

แผนงานการ
รักษาความสงบ

ภายใน 

 

แผนงาน
การศกึษา 

 

แผนงาน
สาธารณสขุ 

 

แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 
 

แผนงานสร้าง
ความเขม้แขง็
ของชุมชน 

 

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

 

แผนงาน
การเกษตร 
 

แผนงาน 
งบกลาง 

 

1. ก่อสร้าง
และ
ปรับปรุงผิว
จราจร     
ถนนลาดยา
ง สายบือ
เระ-สนาม

1.ขยาย
เขตไฟฟ้า  
 
สายสามแยก
อาตะฯ-
สะพานโต๊ะบิง  
ม.5 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

1.จัดต้ังแหล่งเรียนรู้
และปรับปรุงศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ท า ง ก า ร เ ก ษ ต ร
ประจำตำบล 

1.สน ับสนุน
ทุนดำเนินชีวิต
เ ด ็ ก ก ำ พ ร้ า
ผ ู ้ด ้อยโอกาส
ทางสังคม 

1.โครงการค่าย
อบรมภาษา    
2.สอนของเด็ก
เล็กและนกัเรียน 
 
 

1.ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 
2.อบรมเด็กและ
เยาวชนตา้นภยัยา
เสพติด 

1.ก่อสร้างสนาม
เด็กเล่นพร้อม
สวนหยอ่ม 

โครงการก่อสร้าง
ศูนยส์าธารณสุข
มูลฐานประจ า
หมู่บา้น  ม.1- ม.7 

ส่งเสริมให้
ความรู้เพิ่ม
ทักษะแก่
บุคลากร 

1.สน ับสนุน
เ บ ี ้ ย ย ั ง ชี พ
ผู้สูงอายุ 
 
2.สน ั บสนุ น
เ บ ี ้ ย ค ว า ม
พิการ 

1.สร้างความ
ปรองดองและ
สมานฉันท์ 
 
2.ฝ ึ ก อ บ ร ม
ท บ ท ว น
อ าส าสม ั ค ร



 

๕๑ 
 

 
3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.02 

1.ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
 
 

2.ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

 

3.ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 
 

4.ด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิช
ยกรรมและท่องเที่ยว 
 

5.การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
 
 

6.ด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณแีละภูมิปญัญา

ท้องถิ่น 
 

7.ด้านการบริหาร
จัดการตามหลกั
ธรรมาภิบาล 

 
 

2.ส่งเสริมและ
สนับสนุนการตลาด 
การค้า การลงทุนฯ 
 

 

1.พัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค ฯ 
 

 

3.ประชาชน
ได้รับการพัฒนา
และส่งเสริมให้มี

อาชีพฯ 
 

 

4.พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและ

ส่งเสริมการศึกษา
ทำนุบำรุงฯ 

 

 

5.พัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนฯ 
 

 

6.ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน
ฟื้นฟูและอนุรักษ์ฯ 
 

 

 
1. เพื่อก่อสร้าง ซ่อมแซม
แ ล ะ ซ ่ อ ม ป ร ั บ ป รุ ง 
โครงสร ้างพื ้นฐานให ้มี
ค ว า ม ส ะ ด ว ก แ ล ะ มี
มาตรฐาน 
 
 

2.เพื่อเสริมสร้างทักษะของ
คนภายในชุมชนทั้งทางด้าน
จิตใจ ด้านการศึกษา ด้าน
สุขภาพอนามยั ด้าน
สวัสดิการและสังคม  ดา้น
สาธารณสขุ ด้านกีฬา  ให้
มีคุณภาพและพึ่งพา
ตนเองได้ 
 

  4.เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งทาง
ระบบเศรษฐกิจชุมชน
และผลิตภัณฑ์ใน
ท้องถ่ิน โดยหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

3. เพื่อเสริมสร้างชุมชนมี
ศักยภาพในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยตลอดถึง
การรักษาความสงบ
เรียบร้อยในท้องถ่ิน 
 
 

5.เพือ่พัฒนาการจัดการ
และมีจติสำนกึรว่มกัน
อนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
 
 

1.ก่อสร้าง บุกเบกิ 
ปรับปรุง บำรุงรักษาทาง
คมนาคม สะพาน เขือ่น  
ระบบ ฯลฯระบายน้ำ 
 
2.สร้างและปรับ ฯลฯ 

1. ส่งเสริมการตลาด 
การค้า การลงทุนใน
ท้องถิ่น และเมือง
ชายแดน เพือ่รองรับ
ประชาคมอาเซียนฯลฯ 
 

 

1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบ
ทอดจารีตประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ 

1 ส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างงานสร้างอาชีพ
แบบยั่งยืนใหก้ับ
ประชาชนในท้องถิ่น 
 
2. ส่งเสริมงานด้าน ฯลฯ 

 

1. อนรุักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 
2. ส่งเสรมิ สนับสนุนให้
ประชาชนในชุมชน ฯลฯ 
 

1. ส่งเสริมให้ความรู้ 
ความเข้าใจ แก่
ประชาชน เกี่ยวกับ
การเมืองการปกครอง
ระบบประชาธิปไตย 
ฯลฯ 

 

1. พัฒนาความรู้
ความสามารถและ
คุณธรรมจริยธรรมแก่
บุคลากรในองค์กร 
 
 
2. พัฒนาปรับปรุงจัด
ฯลฯ 
 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

 

 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 
 

 

แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

 

 

แผนงาน
สาธารณสุข 
 

 

แผนงาน
การศกึษา 
 

 

แผนงาน
บรหิารงานทั่วไป 
 

 

แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน 

 

 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 

แผนงาน 
งบกลาง 

วิสัยทัศน ์
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ 
อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

 

“การบริหารด้วยหลักธรรมภิบาล ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม เสริมสร้างคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจกา้วหน้า สังคมสันติสขุ สู่ประชาคมอาเซียน
อาเซียน ” 

 

ยุทธศาสตร์ 
 

เป้าประสงค์ 
 

7.การบริหาร
จัดการขององคก์ร
ดำเนนิการตาม
หลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดฯี 
 

 

 

8.ประชาชนมีจิตสำนึก
และมีส่วนร่วมในการ

ป้องกันบรรเทาฯ 
 

 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

6.  ประชาชนมีความรู้
แ ล ะ บ ำ ร ุ ง ร ั ก ษ า
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
ในท้องถิ่น 
 
 

7. ประชาชนทุกภาคส่วนมีส ่วน
ร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบ
การทำงานของภาครัฐและการ
ดำ เน ินงานบร ิหารราชการให้
เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 
 

กลยุทธ ์
 

แผนงาน 
 



 

๕๒ 
 

3.5  รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
 

ความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร์ 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุ

น 
25
61 

25
62 

25
63 

25
64 

ยุทธศาสตร์ 
จังหวัดที ่ 1.เสริมสร้าง
ค ว า ม ม ั ่ น ค ง ท า ง
เศรษฐก ิ จ  ส ่ ง เ ส ริ ม
ก า ร ค ้ า  ก า ร ล ง ทุ น 
การค้าชายแดน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. 
ในเขตจังหวัด 
ที่1.ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.  
ที่1.ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

1 . พ ัฒนาระบบ
โครงสร้างพื ้นฐาน
ส า ธ า ร ณ ู ป โ ภ ค 
ส า ธ า ร ณ ู ป ก า ร 
ระบบการคมนาคม 
ระบบจราจร ผั ง
ตำบลที ่ม ีคุณภาพ
ไ ด ้ ม า ต ร ฐ า น
  

จำนวนถนน
ประปา ได้รับ
การก่อสร้าง/
บำรุงรักษา
และเพิ่มขึ้น 

5 10 15 20 ดำเนินการ 
ปีละ 5โครงการ 

1.ก่อสร้าง บุกเบกิ ปรับปรุง 
บำรุงรักษาทางคมนาคม 
สะพาน เขื่อน  ระบบระบาย
น้ำ 
2.สร้างและปรับปรุงแหล่ง
น้ำอุปโภค บริโภค 
3.จัดทำผังเมืองและผัง
ตำบล 
4.พัฒนาและปรับปรุงระบบ
จราจรและบริการสาธารณะ
ที่ประชาชนพึงได้รับ 
5.จัดให้มีไฟฟ้าและระบบ
โทรคมนาคมอย่างทั่วถึง 
 

จำนวน 
 

โครงการ 
 

 
 
 

 
กองช่าง 

 
 
 

อ ง ค ์ ก า ร
บริหารส่วน
ต ำ บ ล บ า
เจาะ 

 
 
 

แบบ ยท.03 



 

๕๓ 
 

 
 

ความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร์ 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสต
ร์ อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 25

61 
25
62 

25
63 

25
64 

ยุทธศาสตร์ 
จังหวัดที ่ 2. ลดความ
เหลื ่อมล้ำ พัฒนาและ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ประชาชนบนพื ้นฐาน
ห ล ั ก ป ร ั ช ญ า ข อ ง
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. 
ในเขตจังหวัด 
ที่2.ด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 
 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาของ 
อปท. ที่2.ด้าน
งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

5. พัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชนให้ดีขึ้น
โดยส่งเสริมด้าน
สุขภาพ การ
สาธารณสุข  การ
สังคมสงเคราะห์ 
ป้องกันและบำบัด
ผู้ติยาเสพติด 
 

ร้อยละของ
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดำเนินการ 

10 13 16 19 ดำเนินการ 
โครงการ19 
โครงการ/ปี 

1 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
สร้างงานสร้างอาชีพแบบ
ยั่งยืนให้กับประชาชนใน
ท้องถิ่น 
  2. ส่งเสริมงานด้านสังคม
สงเคราะห์และสวัสดิการ
ชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม 
3. ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน
และนอกระบบและตาม
อัธยาศัย โดยสนับสนุน
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา 
4.ส่งเสริมศักยภาพศูนย์
ปฏิบัติการการต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด 
5.ส่งเสริมการดา้นการออก
กำลังกาย การกีฬา และ
นันทนาการ 
6.ส่งเสริมการป้องกัน รักษา 
ควบคุมโรค ตลอดจนการ
พัฒนาด้านการสาธารณสุข 
7.ส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชวีิตของ
ประชาชนเพื่อรองรับการเขา้
สู่ประชาคมอาเซียน 
 

จำนวน 
 

โครงการ 
 

 
 
 

 
สำนักปลัด/กอง

ช่าง/กอง
การศึกษา 

 
 
 

องค์การ
บริหาร
ส่วนตำบล
บาเจาะ 

แบบ ยท.03 



 

๕๔ 
 

 
ความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร์ 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ 
ผลผลิต/
โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 25

61 
25
62 

25
63 

25
64 

ยุทธศาสตร์ 
จังหวัดที่ 4.เสริมสร้าง
สันติสุขและความ
มั่นคงภายในพื้นที่แบบ
มีส่วนร่วมอยา่งเข้าใจ 
เข้าถึงและพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ 
อปท. ในเขต
จังหวัด ที่3.ด้าน
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ 
อปท.  
ที่3.ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 
 
 

8 . ประชาชนมี
จิตสำนึกและมี
ส่วนร่วมในการ
ป้องกันบรรเทา
ส า ธ า ร ณ ภั ย  
รักษาความสงบ
เ ร ี ย บ ร ้ อ ย 
เสริมสร้างความ
เ ข ้ ม แ ข ็ ง แ ล ะ
สันติสุขในชุมชน
และเมือง 
 

ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
ส่วนร่วมใน
การพัฒนา
ท้องถิ่นที่
เพิ่มขึ้น/ปี 

5 10 15 20 ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นที่
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
20/ปี 

1. ส่งเสริมให้ความรู้ 
ความเข้าใจ แก่ประชาชน 
เกี่ยวกบัการเมืองการ
ปกครองระบบ
ประชาธิปไตย 
 2. ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมี
ศักยภาพในการปอ้งกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ตลอดถึงการรักษาความ
สงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
3.เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนให้มี
ส่วนรวมในการรักษา
ความสงบเรียบร้อยใน
ท้องถิ่น 
4 .ส่งเสริมให้ผู้นำศาสนา
เข้ามามีบทบาทและ
ศักยภาพในการแก้ปัญหา
ความมั่นคง 
 

จำนวน 
 

โครงการ 
 

 
 
 

 
สำนักปลัด 

 
 
 

 
อ ง ค ์ ก า ร
บร ิหารส ่ วน
ตำบลบาเจาะ 

แบบ ยท.03 



 

๕๕ 
 

 
ความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร์ 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 25

61 
25
62 

25
63 

25
64 

ยุทธศาสตร์ 
จังหวัดที ่ 2. ลดความ
เหลื ่อมล้ำ พัฒนาและ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ประชาชนบนพื ้นฐาน
ห ล ั ก ป ร ั ช ญ า ข อ ง
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. 
ในเขตจังหวัด 
ที่4.ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยก
รรมและ
ท่องเที่ยว 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.  
ที่ 
4.ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยก
รรมและ
ท่องเที่ยว 
 
 
 

2.  ส่งเสริมและ
สนับสนุนการตลาด 
การค้า การลงทุน 
และผู้ประกอบการ 
ในท้องถิ่น พัฒนา
ระบบเศรษฐกิจ
ชุมชน และการ
ท่องเที่ยวให้
เข้มแข็งและแข่งขัน
ได้ 
3. ประชาชนได้รับ
การพัฒนาและ
ส่งเสริมให้มีอาชีพ
และมีรายได้
เพิ่มขึ้นโดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนว
พระราชดำร ิ

ร้อยละของ
กลุ่มที่ได้รับ
การส่งเสริม 
สนับสนุน  
พัฒนาด้าน
การเกษตร
และการ
แปรรูป
สินค้า 
 

2 4 6 8 กลุ่มต่างๆได้รับ
การส่งเสริม 
สนับสนุน  
พัฒนาด้าน
การเกษตรและ
การแปรรูปสินค้า
ร้อย 
ละ 8 

1. ส่งเสริมการตลาด 
การค้า การลงทุนใน
ท้องถิ่น และเมือง
ชายแดน เพือ่รองรับ
ประชาคมอาเซียน 
2.ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนและผลิตภัณฑ์ใน
ท้องถิ่น 
3.ส่งเสริมให้ประชาชนยึด
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
4.พัฒนาส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียน 
5. ส่งเสริมโครงการตาม
แนวพระราชดำริ 
 

จำนวน 
 

โครงการ 
 

 
 
 

 
สำนักปลัด 

 
 
 

 
อ ง ค ์ ก า ร
บร ิ ห า รส ่ วน
ตำบลบาจาะ 

แบบ ยท.03 



 

๕๖ 
 

 
ความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร์ 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ค่า
เป้าหมาย 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2

5
6
1 

25
61 

25
61 

25
61 

ยุทธศาสตร์ 
จังหวัดที่ 1.เสริมสร้าง
ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ ส่งเสริม
การค้า การลงทุน 
การค้าชายแดน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. 
ในเขตจังหวัด  
ที่ 5.การพัฒนา
ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.  
ที่ 5.การพัฒนา
ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 

6. ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการเฝ้าระวัง  
ป้องกันฟื้นฟูและ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและ
ยั่งยืน 
 

5.ร้อยละ
ประชาชนมี
ส่วนร่วมกัน
อนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
และสนับสนุน
การใช้พลังงาน
ทดแทน 

1
0 

20 30 40 ประชาชนมี
จิตสำนึกในการ
ร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้
ประชาชนในชุมชนมี
จิตสำนึกในการร่วมกัน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
ชุมชนและเมือง 
4.จัดทำระบบกำจัดขยะ
และสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบ
บำบัดน้ำเสีย 
5. ส่งเสริมและสนับสนุน
การใช้พลังงานทดแทน 
 

จำนวน 
 

โครงการ 
 

 
 
 

 
สำนักปลัด/กอง

ช่าง 

 
 
 

 
องค์กาบริหาร
ส่วนตำบล 
บาเจาะ 

 
 

 
 

 
 

แบบ ยท.03 



 

๕๗ 
 

 
 

ความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร์ 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 25

61 
25
61 

25
61 

25
61 

ยุทธศาสตร์ 
จังหวัดที่ 4.เสริมสร้าง
สันติสุขและความมั่นคง
ภายในพื้นทีแ่บบมีสว่น
ร่วมอย่างเข้าใจ เข้าถึง
และพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 
ที่6.ด้านศิลปะ 

วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.  
ที่ 

6.ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 
 

4.พัฒนา
คุณธรรม
จริยธรรมและ
ส่งเสริม
การศึกษาทำนุ
บำรุงศาสนา 
อนุรักษ์ฟื้นฟู
จารีตประเพณี
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นโดย
ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วม 
 

ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
จํานวน
ประชาชนที่
เข้าร่วม
กิจกรรม
ส่งเสริม
ประเพณี 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
 

20 40 60 80 ประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริม
ประเพณี ศาสนา
และวัฒนธรรม
ท้องถิ่นเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 80 

1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู สืบทอดจารีต
ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม 
2. ส่งเสริมและ
สนับสนุนภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และปูชนยี
บุคคล 
3. เสริมสร้างและทำนุ
บำรุงศาสนาตลอดจน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมและ
สนับสนุนการอนุรักษ์
โบราณวัตถุและโบราน
สถานในท้องถิ่น 
5. ส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพ 
จริยธรรม ของเด็ก 
เยาวชนและประชาชน 
 

จำนวน 
 

โครงการ 
 

 
 
 

 
สำนักปลัด/กอง

ช่าง 

 
 
 

 
อ ง ค ์ ก า ร
บร ิ ห า รส ่ วน
ตำบลบาเจาะ 

แบบ ยท.03 



 

๕๘ 
 

 
ความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร์ 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ค่า
เป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 25

61 
25
61 

25
61 

25
61 

ยุทธศาสตร์ 
จังหวัดที่ 4.เสริมสร้าง
สันติสุขและความมั่นคง
ภายในพื้นทีแ่บบมีสว่น
ร่วมอย่างเข้าใจ เข้าถึง
และพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. 
ในเขตจังหวัด ที่
7.ด้านการ
บริหารจัดการ
ตามหลักธรร
มาภิบาล 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.  
ที่ 
7.ด้านการ
บริหารจัดการ
ตามหลักธรร
มาภิบาล 
 

7. การบริหาร
จัดการของ
องค์กร
ดำเนินการตาม
หลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และตอบสนอง
ความต้องการ
ของประชาชน  
 

จำนวนความ
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
การให้บริการ 
การบริหาร
จัดการองค์กร
ที่มี
ประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตาม
หลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีที่
เพิ่มขึ้น 
 

20 40 60 80 การบริการ 
การบริหาร
จัดการองค์กร
ที่มี
ประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตาม
หลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีที่
เพิ่มขึ้น 

13.พัฒนาความรู้
ความสามารถและคุณธรรม
จริยธรรมแกบุ่คลากรใน
องค์กร 
2. พัฒนาปรับปรุงจัดหา
เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึง
สถานที่ในการปฏิบัติงาน 
3.พัฒนาปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการองค์กรตาม
หลักธรรมาภิบาล 
4. ปรับปรุงและสร้างระบบ
การให้บริการที่ทันสมยั 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
5. ส่งเสริมและสร้างทัศนคติ
ที่ดีต่อการปฏบิัติงานเพื่อ
การบริการประชาชน 
6. พัฒนาส่งเสริมระบบการ
ประชาสัมพันธแ์ละเผยแพร่
การดำเนินงานขององค์กร 
เพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน 
 

จำนวน 
 

โครงการ 
 

 
 
 
 
 
 

 
สำนักปลัด/กอง

ช่าง 

 
 
 
 
 
 

 
อ ง ค ์ ก า ร
บร ิ ห า รส ่ วน
ตำบลบาเจาะ 

แบบ ยท.03 



 

๕๙ 
 

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงห้าปีองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ 

 
วิสัยทัศน์ (Vission)องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  

  
 “การบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล  ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม    

เสริมสร้างคุณภาพชีวิต  คู่เศรษฐกิจก้าวหน้า   สังคมสันติสุข  สู่ประชาคมอาเซียน” 

พันธกิจ (Mission) 
1. พัฒนาตำบลบาเจาะให้มีโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร และผังตำบล 
2. พัฒนาตำบลบาเจาะ ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. พัฒนาศักยภาพขององค์กรและประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณ 
    ภัย และการมีส่วนร่วมในการปกครองตามระบบประชาธิปไตย 
4. ส่งเสริมการค้า การลงทุน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ระบบเศรษฐกิจชุมชนในท้องถิ่น 
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
6. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ประยุกต์ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.1 แผนงานการศึกษา 
2.2 แผนงานสาธารณสุข 
2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
2.4 แผนงานงบกลาง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.1  แผนงานบริหารทั่วไป 
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
3.4แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
4.2 แผนงานการเกษตร 
4.3 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
 



 

๖๐ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.1 แผนงานการเกษตร 
 5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
 5.3 แผนงานสาธารณะสุข 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
     7.1  แผนงานบริหารทั่วไป 

7.2แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
เป้าประสงค์ 
 1. ระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร ผังตำบล ท่ีไดม้าตรฐานและครอบคลุม 
                ทั้งตำบล เตรยีมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

2. ประชาชนมีอาชีพ รายได้ ที่มั่นคงและยั่งยืน การบริการสวัสดิการสังคม กีฬานันทนาการ การศึกษาและ 
    การสาธารณสุขอย่างท่ัวถึง ตลอดทั้งการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบตัิการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพตดิ   
     มีระสิทธิภาพ 
3. ประชาชนมสี่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตยมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน การปฏิบัติงาน 
    ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ 
4. ส่งเสริมการค้า การลงทุน ผลติภัณฑ์ชุมชน ระบบเศรษฐกิจชุมชนในท้องถิ่น เตรียมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
5. พัฒนาระบบการจัดการขยะ สง่เสริมการใช้พลังงานทดแทน ตลอดจนทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ  
    สิ่งแวดล้อม 
6. ทำนุบำรุงศาสนา สืบสานศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น  
    รักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
7. การบริหารจดัการองค์กรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

 
ตัวช้ีวัด 

1.จำนวนถนนท่ีเพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา 
2.จำนวนไฟฟ้าสาธารณะ ระบบประปา ได้รับการก่อสร้าง/บำรุงรักษาและเพิ่มขึ้น 
3.ร้อยละของผู้รับบริการให้มีความพึงพอใจต่อการบริการ 
4.ร้อยละของระบบจราจรที่ได้รับการพัฒนาอย่างท่ัวถึง 
5.ระดับความสำเร็จของแหล่งน้ำท่ีได้รับการพัฒนาสามารถกัก เก็บ น้ำได้เพิ่มขึ้น 
6.จำนวนที่เพ่ิมขึ้นของประชาชนท่ีได้รับการส่งเสริม สนับสนุน  พัฒนาด้านการเกษตรและการแปรรูปสินค้า 
7.ร้อยละของจำนวนประชากรที่ได้รับฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
8.ร้อยละของจำนวนประชากรมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้น 
9.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจํานวนประชาชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
10.ร้อยละของประชากรมีระบบริการสุขภาพท่ีดีมาตรฐานและทั่วถึง 
11.ระดับความสําเร็จของการจัดการศึกษา 
12.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจํานวนเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสคนพิการและผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการสงเคราะห์ 
13.จำนวนที่เพ่ิมขึ้นของกิจกรรมที่ส่งเสริม  สนับสนุนกีฬาและนันทนาการและจำนวนท่ีเพิ่มขึ้นของแหล่งท่องเที่ยว 
      ที่ได้รับการพัฒนา  ฟ้ืนฟู 



 

๖๑ 
 

14.ระดับความสําเร็จของประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การบริหารการจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล 
15.จำนวนประชาชนท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
16.จำนวนบุคลากรของหน่วยงานท่ีได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน 
17.จำนวนการให้บริการ การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ 
     ดีที่เพิ่มขึ้น 
18.ระดับความสําเร็จของชุมชนมีความเข้มแข็งและเป็นระเบียบเรียบร้อยข้ึน 
 
ค่าเป้าหมาย 

1.เพื่อก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความ
สะดวกและมีมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้าน
คมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ 

2.เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและ
ชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ให้มีความสามารถ
และทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพิ่มมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง  

3.เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ
อนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม  ด้านสาธารณสุข ด้านกีฬา  ให้มีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองได้ 

4.เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชน
ซึ่งเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด 

5.เพ่ือพัฒนาการจัดการและมีจิตสำนึกร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่น 

6.  ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามในท้องถิ่น 
7.ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐและ

การดำเนินงานบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 



 

๖๒ 
 

กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่    ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  แนวทางท่ี 1 ก่อสร้างบุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน  
     เขื่อน  ระบบระบายน้ำ 

  แนวทางท่ี 2 ก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภค   
แนวทางท่ี 3 จัดทำผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังตำบล 

  แนวทางท่ี 4  บริโภคพัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
  แนวทางท่ี 5 จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง 
  

ยุทธศาสตร์ที่    ด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
  แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก้ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
  

แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย  โยสนับสนุนให้ 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

  แนวทางท่ี 4 ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เอาชนะยาเสพติด 
  แนวทางท่ี 5 ส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย การกีฬาและนันทนาการ 

แนวทางท่ี 6 ส่งเสริมการป้องกัน  รักษา ควบคุม ตลอดจนการพัฒนาด้านสาธารสุข 
แนวทางท่ี 7 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อรองรับการเข้าสู่ 

                                        ประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ  แก่ประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบ 
                ประชาธิปไตย 

  แนวทางท่ี 2 พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการ    
                                     รักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
  แนวทางท่ี 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการักษาความสงบเรียบร้อย 
                                     ในท้องถิ่น 

แนวทางท่ี 4  ส่งเสริมให้ผู้นำศาสนาเข้ามีบทบาทและศักยภาพในการแก้ปัญหาความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่    ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

  แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมการตลาดการค้าการลงทุนในท้องถิ่นและเมืองชายแดนเพ่ือรองรับ
ประชาคมอาเซียน 
  แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
  แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   แนวทางท่ี 4 พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพ่ือรองรับ
ประชาคมอาเซียน 
  แนวทางท่ี 5 ส่งเสริมตามแนวโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
  

 
 



 

๖๓ 
 

ยุทธศาสตร์ที่     ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
                                    สิ่งแวดล้อม 

แนวทางท่ี 1 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ 
                                     ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
  แนวทางท่ี 3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 
  แนวทางท่ี 4 จัดทำระบบกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสีย 

 แนวทางท่ี 5  ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 
 

ยุทธศาสตร์ที่    ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
  แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมและสนับสนุน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปูชนียบุคคล  
  แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมสร้างทำนุบำรุงศาสนาตลอดจนศิลปวัฒนธรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  แนวทางท่ี 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น 
  แนวทางท่ี5 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็กเยาวชนและประชาชน 
 
 ยุทธศาสตร์ที่    ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  แนวทางท่ี 1 พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร 
  แนวทางท่ี 2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
  แนวทางท่ี 3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
  แนวทางท่ี 4 ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  แนวทางท่ี 5 ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพ่ือการบริการประชาชน 
  แนวทางท่ี 6 พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดำเนินงานขององค์กร  

     เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
               องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะได้กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์  คือ บริการสาธารณะทั่วถึง        
คุณภาพชีวิตก้าวหน้า  วัฒนธรรม ประเพณีดีงามสู่สันติสุขอย่างย่ังยืน 
 
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  
ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการนำมาเป็นแนวทาง
กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการนำภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่น
ให้เข้มแข็งขึ ้น เพื ่อเตรียมความพร้อมคนสังคมและระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับ
ผลกระทบจากการสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน สังคม
เศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้ง
สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิต
และการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



 

๖๔ 
 

การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
- ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน

อนาคตของท้องถิ่น  ด้วยเทคนิค  SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค์) 
 
 
 
 
 

 
จุดแข็ง(Strength) 

 
จุดอ่อน (Weakness) 

1. ด้านการบริหาร 
    1.1 มีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการชัดเจน ครอบคลุมอำนาจ
หน้าท่ีตามภารกิจ 
    1.2 มีการแบ่งงาน/มอบหมายงานอย่างชัดเจน 
    1.3 ผู้บรหิารท้องถิ่นสามารถกำหนดนโยบายได้ภายใต้กรอบของ
กฎหมาย 
    1.4 มีการมอบอำนาจการบรหิารงานตามลำดบัช้ัน 
    1.5 มีการกำกับดูแลจากส่วนกลาง และส่วนภูมภิาค 
 

1. ด้านการบริหาร 
    1.1 ผู้บรหิารขาดความรู้ เรื่องกฎ ระเบยีบ พรบ.ต่างๆเกีย่วกับ
การบริหารงานท้องถิ่น 
    1.2 การบรหิารงานหวังผลทางการเมืองควบคู่ผลประโยชน์
ของประชาชน 
    1.3 สภาท้องถิ่นขาดการควบคุมติดตามการบริหารงาน 
 
 

2. ด้านระเบียบ/กฎหมาย/อำนาจหน้าท่ี 
    2.1 พระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ 
เอื้อต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้อบต.มี
อำนาจในการบริหารจัดการงานไดท้ั่วถึงและรวดเร็ว 
        2.2 การถ่ายโอนภารกจิมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากตามแผนการ
กระจายอำนาจฯ  
 

2. ด้านระเบียบ/กฎหมาย/อำนาจหน้าที ่
    2.1 การถ่ายโอนภารกิจขาดการกำกับดูแลจากหน่วยงานจาก
ต้นสังกัด ถ่ายโอนภารกิจแต่ไม่ถ่ายโอนงบประมาณ 
    2.2 มีส่วนราชการหลายส่วนในพ้ืนท่ีที่มีอำนาจหน้าท่ีทับซ้อน
กัน ทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 
    2.3 ระเบยีบยังขาดความชัดเจน มักถูก สตง.ทักท้วงอยู่เสมอ 
 
 

 
จุดแข็ง(Strength) 

 

 
จุดอ่อน (Weakness) 

 
3. บุคลากร 
    3.1 สามารถจัดกรอบอัตรากำลังได้เองตามภารกิจและงบประมาณ 
    3.2 บุคลากรส่วนใหญม่ีภมูิลำเนาอยู่ในพื้นที่ ทำให้เข้าใจ
วัฒนธรรมและปัญหาของท้องถิ่น 
3.3 บุคลากรมีการพัฒนาตนเองโดยการประชุมฝึกอบรมและศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น 

3. บุคลากร 
    3.1 บุคลากรมีการโอน (ย้าย) บ่อย ทำให้การทำงานไม่
ต่อเนื่อง 
    3.2 บุคลากรไมเ่พียงพอท่ีจะรองรับภารกิจท้ังที่เป็นอำนาจ
หน้าท่ีที่ต้องทำและภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน 
    3.3 บุคลากรขาดความรัก ความสามคัคีการมีส่วนร่วมเป็นน้ำ
หนึ่งใจเดียวกัน    
    3.4 บุคลากรบางคนยังขาดการพัฒนาศักยภาพและขาดทักษะ
ประสบการณ์ ไมเ่รียนรู้งาน 
 

4. งบประมาณ 
    4.1 มีรายไดจ้ากการจดัเก็บภาษีเป็นของตนเอง ทำให้มีอิสระและ
เกิดความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณ 

4. งบประมาณ 
    4.1 การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนด  มีแนวโน้มลดลงทุกปี 

วิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร 



 

๖๕ 
 

    4.2 ไดร้ับงบประมาณจากการจัดสรรจากส่วนกลาง 
 
 

    4.2 งบประมาณจำนวนมากใช้ในการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ทำให้ด้านอื่น ๆ ขาดการพัฒนา เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และคณุภาพชีวิต 
    4.3 รายได้จากการจัดเก็บภาษีมีแนวโน้มลดลง 
 

 
5. พืน้ท่ี 
   5.1 มีเส้นทางคมนาคมทีส่ะดวกหลายเส้นทาง 
   5.2 พื้นที่ตั้งอยู่ใกล้ตัวอำเภอ สนามบินและตัวเมือง 
   5.3 มีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่ขึ้นช่ือ 
   5.4 มีพื้นท่ีและแหล่งน้ำสำหรบัการเกษตรกรรม 
 
 

 
5. พื้นที ่
   5.1 มีความเสี่ยงในการปฏิบัตหิน้าท่ี 
   5.2 ประชาชนบางกลุม่ยังมีความเห็นต่างและต่อต้านอำนาจรัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๖๖ 
 

 
 
 
 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

1. ด้านการเมืองการปกครอง 
    1.1 แนวโน้มการกระจายอำนาจ/ข้อเสนอการปฏริูปโครงสร้าง 
อำนาจหน้าที่ ทำให้บทบาทการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 
    1.2 ภาครัฐให้การส่งเสรมิสนบัสนุนในด้านงบประมาณด้านตา่งๆ 
1.3  มภีาคีเครือข่ายในการบรูณาการโครงการด้านต่างๆ 
 
 

1. ด้านการเมืองการปกครอง 
    1.1 การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และการแทรกแซง ทาง
การเมือง การเมืองขาดเสถียรภาพส่งผลต่อการดำเนินนโยบายที่
ขาดความต่อเนื่อง 
1.2 พื้นที่ทับซ้อนระหว่างส่วนภมูภิาคและส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจ
ส่งผลต่อการบริหารงานได ้
   1.3 ความไม่สงบในพ้ืนท่ี ทำให้เจ้าหน้าที่มีความเสีย่งในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 
 

2. ด้านเศรษฐกิจ 
    2.1 การขยายตลาดทางการคา้การลงทุนทั้งภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน 
    2.2 การสร้างมลูค่าเพิ่มและความแตกต่างในสินคา้ 
    2.3 แนวทางการพัฒนาประเทศท่ียึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

2. ด้านเศรษฐกิจ 
    2.1 ความขัดแย้งทางการเมืองส่งผลให้การพัฒนาไม่ต่อเนื่อง 
    2.2 ค่าครองชีพท่ีสูงขึ้น ความผันผวนของราคาสินค้าอุปโภค/
บริโภคเช่น น้ำมันข้าวสารอาหารแห้ง ยารักษาโรค แพงสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 

3. ด้านสังคม วัฒนธรรม 
  3.1 มสีถานศึกษาทุกระดับในพ้ืนท่ี และมีศูนย์การเรียนรู้นอกระบบ 
ซึ่งมีความพร้อม มีศักยภาพในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง 
    3.2 มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลยั
นเรศวรตั้งอยู่ครอบคลุมทั้งพื้นที่อย่างเพียงพอ รวมถึงการให้บริการฟรี
ในเรื่องรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือตามแพทย์นัด 
    3.3 รัฐบาลกำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น
วาระแห่งชาต ิ
    3.4 การขยายตัวเป็นชุมชนเมอืง 
 

3. ด้านสังคม วัฒนธรรม 
    3.1 ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพตดิในพ้ืนท่ี 
    3.2 ประชากรแฝงทำให้การจดัสรรงบประมาณจากรัฐบาลไม่
สมดลุกับจำนวนประชากรที่มีอยูจ่ริง เบียดบังการใช้ทรัพยากรของ
ท้องถิ่น 
    3.3 การตอบรับกระแสบรโิภคนิยมและวัฒนธรรมตะวันตก
ของประชาชน 
    3.4 ปัญหายาเสพติด แหล่งอบายมุขเป็นการมอมเมาเยาวชน
ก่อให้เกิดปัญหาสังคม 
 
 
 
 
 
 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

4. นโยบายรัฐบาล 
    4.1 นโยบายการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระ
แห่งชาติ 
    4.2 ยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน 

4. นโยบายรัฐบาล 
    4.1 นโยบายส่วนใหญ่ของรัฐบาลเป็นนโยบายประชานิยม ขาด
ความจริงใจในการแกไ้ขปัญหาใหก้ับประชาชน 
    4.2 นโยบายบางนโยบายทีไ่มส่ามารถดำเนินการได้จริง 

วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กร 
 



 

๖๗ 
 

    4.3 ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและใหเ้กษตรกรเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน 
 
5. เทคโนโลยสีารสนเทศ 
    5.1 เทคโนโลยีที่ทันสมัยทำใหก้ารปฏิบัติงานและการเช่ือมโยง
ข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ และใหบ้ริการข้อมลูมีประสิทธิภาพมากขึน้ 
5.2 การสืบค้นข้อมลูจากแหล่งขอ้มูลภายนอกสะดวกรวดเร็วข้ึน ทัน
ต่อเหตุการณต์ลอดเวลา 
 

5. เทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.1 ขาดบุคลากรที่มีความสามารถทางด้าน  ICT 
5.2 ระบบฐานข้อมลูที่มีอยู่ ยังไมไ่ด้นำมาบริหารจัดการและใช้
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๖๘ 
 

 
การวิเคราะห์สถานการณ์จาการประเมินสภาพแวดล้อม 
 
1.สถานการณ์ SO (จุดแข็ง – โอกาส) 

จุดแข็ง(Strength) โอกาส (Opportunity) 

1. ด้านการบริหาร 
    1.1 มีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการชัดเจน ครอบคลุมอำนาจ
หน้าท่ีตามภารกิจ 
    1.2 มีการแบ่งงาน/มอบหมายงานอย่างชัดเจน 
    1.3 ผู้บรหิารท้องถิ่นสามารถกำหนดนโยบายได้ภายใต้กรอบของ
กฎหมาย 
    1.4 มีการมอบอำนาจการบรหิารงานตามลำดบัช้ัน 
    1.5 มีการกำกับดูแลจากส่วนกลาง และส่วนภูมภิาค 
2. ด้านระเบียบ/กฎหมาย/อำนาจหน้าท่ี 
    2.1 พระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ 
เอื้อต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้อบต.มี
อำนาจในการบริหารจัดการงานไดท้ั่วถึงและรวดเร็ว 
        2.2 การถ่ายโอนภารกจิมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากตามแผนการ
กระจายอำนาจฯ  
3. บุคลากร 
    3.1 สามารถจัดกรอบอัตรากำลังได้เองตามภารกิจและงบประมาณ 
    3.2 บุคลากรส่วนใหญม่ีภมูิลำเนาอยู่ในพื้นที่ ทำให้เข้าใจ
วัฒนธรรมและปัญหาของท้องถิ่น 
3.3 บุคลากรมีการพัฒนาตนเองโดยการประชุมฝึกอบรมและศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น 
4. งบประมาณ 
    4.1 มีรายไดจ้ากการจดัเก็บภาษีเป็นของตนเอง ทำให้มีอิสระและ
เกิดความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณ 
    4.2 ไดร้ับงบประมาณจากการจัดสรรจากส่วนกลาง 
5. พ้ืนที่ 
   5.1 มีเส้นทางคมนาคมทีส่ะดวกหลายเส้นทาง 
   5.2 พื้นที่ตั้งอยู่ใกล้ตัวอำเภอ สนามบินและตัวเมือง 
   5.3 มีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่ขึ้นช่ือ 
   5.4 มีพื้นท่ีและแหล่งน้ำสำหรบัการเกษตรกรรม 
 
 

1. ด้านการเมืองการปกครอง 
    1.1 แนวโน้มการกระจายอำนาจ/ข้อเสนอการปฏริูปโครงสร้าง 
อำนาจหน้าที่ ทำให้บทบาทการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 
    1.2 ภาครัฐให้การส่งเสรมิสนบัสนุนในด้านงบประมาณด้าน
ต่างๆ 
1.3  มภีาคีเครือข่ายในการบรูณาการโครงการด้านต่างๆ 
2. ด้านเศรษฐกิจ 
    2.1 การขยายตลาดทางการคา้การลงทุนทั้งภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน 
    2.2 การสร้างมลูค่าเพิ่มและความแตกต่างในสินคา้ 
    2.3 แนวทางการพัฒนาประเทศท่ียึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
3. ด้านสังคม วัฒนธรรม 
  3.1 มสีถานศึกษาทุกระดับในพ้ืนท่ี และมีศูนย์การเรียนรู้นอก
ระบบ ซึ่งมีความพร้อม มีศักยภาพในการจัดการศึกษาอยา่งทั่วถึง 
    3.2 มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และโรงพยาบาล
มหาวิทยาลยันเรศวรตั้งอยู่ครอบคลุมทั้งพื้นที่อย่างเพียงพอ 
รวมถึงการให้บริการฟรีในเรื่องรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือตามแพทย์
นัด 
    3.3 รัฐบาลกำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด
เป็นวาระแห่งชาต ิ
    3.4 การขยายตัวเป็นชุมชนเมอืง 
4. นโยบายรัฐบาล 
    4.1 นโยบายการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระ
แห่งชาติ 
    4.2 ยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน 
    4.3 ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและใหเ้กษตรกรเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน 
5. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 เทคโนโลยีที่ทันสมยัทำให้การปฏิบัติงานและการเช่ือมโยง
ข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ และใหบ้ริการข้อมลูมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 
5.2 การสืบค้นข้อมลูจากแหล่งขอ้มูลภายนอกสะดวกรวดเร็วข้ึน 
ทันต่อเหตุการณ์ตลอดเวลา 

 
 
เป็นสถานการณ์ที่พึงปราณนาท่ีสดุ และเป็นความได้เปรียบขององค์กรและพื้นท่ีต่อการพัฒนา ดังนั้นฝา่ยบริหารของ

องค์กรควรกำหนดยุทธศาสตร์หรอืกลยุทธ์ในเชิงรุก(Aggressive –Stratagy) เพื่อดึงเอาจุดแข็งที่มีอยู่มาเสริมสร้างและปรับใช้
และฉกฉวยโอกาสต่างๆที่เปิดมาหาประโยชน์อย่างเต็มที ่



 

๖๙ 
 

 
 
2.สถานการณ์ WT (จุดอ่อน – อปุสรรค) 
 
 

จุดอ่อน (Weakness) อุปสรรค (Threat) 

1. ด้านการบริหาร 
    1.1 ผู้บรหิารขาดความรู้ เรื่องกฎ ระเบยีบ พรบ.ต่างๆเกี่ยวกับการ
บริหารงานท้องถิ่น 
    1.2 การบรหิารงานหวังผลทางการเมืองควบคู่ผลประโยชน์ของ
ประชาชน 
    1.3 สภาท้องถิ่นขาดการควบคุมติดตามการบริหารงาน 
2. ด้านระเบียบ/กฎหมาย/อำนาจหน้าท่ี 
        2.1 การถ่ายโอนภารกจิขาดการกำกับดูแลจากหน่วยงานจาก
ต้นสังกัด ถ่ายโอนภารกิจแต่ไม่ถ่ายโอนงบประมาณ 
    2.2 มีส่วนราชการหลายส่วนในพ้ืนท่ีที่มีอำนาจหน้าท่ีทับซ้อนกัน 
ทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 
    2.3 ระเบยีบยังขาดความชัดเจน มักถูก สตง.ทักท้วงอยู่เสมอ 
 
3. บุคลากร 
    3.1 บุคลากรมีการโอน (ย้าย) บ่อย ทำให้การทำงานไม่ต่อเนื่อง 
    3.2 บุคลากรไมเ่พียงพอท่ีจะรองรับภารกิจท้ังที่เป็นอำนาจหน้าที่ท่ี
ต้องทำและภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน 
    3.3 บุคลากรขาดความรัก ความสามคัคีการมีส่วนร่วมเป็นน้ำหนึ่ง
ใจเดียวกัน    
    3.4 บุคลากรบางคนยังขาดการพัฒนาศักยภาพและขาดทักษะ
ประสบการณ์ ไมเ่รียนรู้งาน 
4. งบประมาณ 
    4.1 การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
กำหนด  มีแนวโน้มลดลงทุกปี 
    4.2 งบประมาณจำนวนมากใช้ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ทำให้ด้านอื่น ๆ ขาดการพัฒนา เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
คุณภาพชีวิต 
    4.3 รายได้จากการจัดเก็บภาษีมีแนวโน้มลดลง 
5. พ้ืนที่ 
   5.1 มีความเสี่ยงในการปฏิบัตหิน้าท่ี 
   5.2 ประชาชนบางกลุม่ยังมีความเห็นต่างและต่อต้านอำนาจรัฐ 
 

1. ด้านการเมืองการปกครอง 
    1.1 การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และการแทรกแซง ทาง
การเมือง การเมืองขาดเสถียรภาพส่งผลต่อการดำเนินนโยบายที่
ขาดความต่อเนื่อง 
1.2 พื้นที่ทับซ้อนระหว่างส่วนภมูภิาคและส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจ
ส่งผลต่อการบริหารงานได ้
   1.3 ความไม่สงบในพ้ืนท่ี ทำให้เจ้าหน้าที่มีความเสีย่งในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 
2. ด้านเศรษฐกิจ 
    2.1 ความขัดแย้งทางการเมืองส่งผลให้การพัฒนาไม่ต่อเนื่อง 
    2.2 ค่าครองชีพท่ีสูงขึ้น ความผันผวนของราคาสินค้าอุปโภค/
บริโภคเช่น น้ำมันข้าวสารอาหารแห้ง ยารักษาโรค แพงสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 
 
3. ด้านสังคม วัฒนธรรม 
    3.1 ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพตดิในพ้ืนท่ี 
    3.2 ประชากรแฝงทำให้การจดัสรรงบประมาณจากรัฐบาลไม่
สมดลุกับจำนวนประชากรที่มีอยูจ่ริง เบียดบังการใช้ทรัพยากรของ
ท้องถิ่น 
    3.3 การตอบรับกระแสบรโิภคนิยมและวัฒนธรรมตะวันตก
ของประชาชน 
    3.4 ปัญหายาเสพติด แหล่งอบายมุขเป็นการมอมเมาเยาวชน
ก่อให้เกิดปัญหาสังคม 
4. นโยบายรัฐบาล 
    4.1 นโยบายส่วนใหญ่ของรัฐบาลเป็นนโยบายประชานิยม ขาด
ความจริงใจในการแกไ้ขปัญหาใหก้ับประชาชน 
    4.2 นโยบายบางนโยบายทีไ่มส่ามารถดำเนินการได้จริง 
5. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ขาดบุคลากรที่มีความสามารถทางด้าน  ICT 
5.2 ระบบฐานข้อมลูที่มีอยู่ ยังไมไ่ด้นำมาบริหารจัดการและใช้
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด เนื่องจากองค์กรกำลังเผชิญอยู่กับอุปสรรคจากภายนออกและมีปญัหา

จุดอ่อนภายในหลายประการ ดังนัน้ทางเลือกที่ดีท่ีสุดคือกำหนดยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์การตั้งรับหรือป้องกันตัว (Defensive  
Strategy) เพื่อพยายามลดหรือหลบหลีกอุปสรรคต่างๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดจนมาตราการที่จะทำให้องค์กรเกิดความ
สูญเสียที่น้อยที่สดุ 
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3. สถานการณ์ WO (จุดอ่อน – โอกาส) 
 
 

จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) 

1. ด้านการบริหาร 
    1.1 ผู้บรหิารขาดความรู้ เรื่องกฎ ระเบยีบ พรบ.ต่างๆเกี่ยวกับการ
บริหารงานท้องถิ่น 
    1.2 การบรหิารงานหวังผลทางการเมืองควบคู่ผลประโยชน์ของ
ประชาชน 
    1.3 สภาท้องถิ่นขาดการควบคุมติดตามการบริหารงาน 
2. ด้านระเบียบ/กฎหมาย/อำนาจหน้าท่ี 
        2.1 การถ่ายโอนภารกจิขาดการกำกับดูแลจากหน่วยงานจาก
ต้นสังกัด ถ่ายโอนภารกิจแต่ไม่ถ่ายโอนงบประมาณ 
    2.2 มีส่วนราชการหลายส่วนในพ้ืนท่ีที่มีอำนาจหน้าท่ีทับซ้อนกัน 
ทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 
    2.3 ระเบยีบยังขาดความชัดเจน มักถูก สตง.ทักท้วงอยู่เสมอ 
 
3. บุคลากร 
    3.1 บุคลากรมีการโอน (ย้าย) บ่อย ทำให้การทำงานไม่ต่อเนื่อง 
    3.2 บุคลากรไมเ่พียงพอท่ีจะรองรับภารกิจท้ังที่เป็นอำนาจหน้าที่ท่ี
ต้องทำและภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน 
    3.3 บุคลากรขาดความรัก ความสามคัคีการมีส่วนร่วมเป็นน้ำหนึ่ง
ใจเดียวกัน    
    3.4 บุคลากรบางคนยังขาดการพัฒนาศักยภาพและขาดทักษะ
ประสบการณ์ ไมเ่รียนรู้งาน 
4. งบประมาณ 
    4.1 การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
กำหนด  มีแนวโน้มลดลงทุกปี 
    4.2 งบประมาณจำนวนมากใช้ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ทำให้ด้านอื่น ๆ ขาดการพัฒนา เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
คุณภาพชีวิต 
    4.3 รายได้จากการจัดเก็บภาษีมีแนวโน้มลดลง 
5. พ้ืนที่ 
   5.1 มีความเสี่ยงในการปฏิบัตหิน้าท่ี 
   5.2 ประชาชนบางกลุม่ยังมีความเห็นต่างและต่อต้านอำนาจรัฐ 
 

1. ด้านการเมืองการปกครอง 
    1.1 แนวโน้มการกระจายอำนาจ/ข้อเสนอการปฏริูปโครงสร้าง 
อำนาจหน้าที่ ทำให้บทบาทการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 
    1.2 ภาครัฐให้การส่งเสรมิสนบัสนุนในด้านงบประมาณด้าน
ต่างๆ 
1.3  มภีาคีเครือข่ายในการบรูณาการโครงการด้านต่างๆ 
2. ด้านเศรษฐกิจ 
    2.1 การขยายตลาดทางการคา้การลงทุนทั้งภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน 
    2.2 การสร้างมลูค่าเพิ่มและความแตกต่างในสินคา้ 
    2.3 แนวทางการพัฒนาประเทศท่ียึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
3. ด้านสังคม วัฒนธรรม 
  3.1 มสีถานศึกษาทุกระดับในพ้ืนท่ี และมีศูนย์การเรียนรู้นอก
ระบบ ซึ่งมีความพร้อม มีศักยภาพในการจัดการศึกษาอยา่งทั่วถึง 
    3.2 มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และโรงพยาบาล
มหาวิทยาลยันเรศวรตั้งอยู่ครอบคลุมทั้งพื้นที่อย่างเพียงพอ 
รวมถึงการให้บริการฟรีในเรื่องรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือตามแพทย์
นัด 
    3.3 รัฐบาลกำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด
เป็นวาระแห่งชาต ิ
    3.4 การขยายตัวเป็นชุมชนเมอืง 
4. นโยบายรัฐบาล 
    4.1 นโยบายการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระ
แห่งชาติ 
    4.2 ยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน 
    4.3 ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและใหเ้กษตรกรเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน 
5. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 เทคโนโลยีที่ทันสมยัทำให้การปฏิบัติงานและการเช่ือมโยง
ข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ และใหบ้ริการข้อมลูมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 
5.2 การสืบค้นข้อมลูจากแหล่งขอ้มูลภายนอกสะดวกรวดเร็วข้ึน 
ทันต่อเหตุการณ์ตลอดเวลา 
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สถานการณ์องค์กรมโีอกาสเป็นข้อได้เปรียบดา้นการพัฒนาอยู่หลายประการ แต่ติดขดัอยู่ตรงท่ีมีปัญหาอุปสรรคที่
เป็นจุดอ่อนอยู่หลายอย่างเช่นกัน  ดังนั้นทางออกคือยุทธศาสตร์หรอืกลยุทธ์การพลิกตัว(Turnaround- Oriented Stratery) 
เพื่อขจัดหรือแก้ไขจุดอ่อนภายในต่างๆ ให้พร้อมที่จะฉกฉวยโอกาสต่างๆที่เปิดให ้
 
 
4.สถานการณ์ ST (จุดแข็ง –อุปสรรค) 
 

จุดแข็ง(Strength) อุปสรรค (Threat) 

1. ด้านการบริหาร 
    1.1 มีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการชัดเจน ครอบคลุมอำนาจ
หน้าท่ีตามภารกิจ 
    1.2 มีการแบ่งงาน/มอบหมายงานอย่างชัดเจน 
    1.3 ผู้บรหิารท้องถิ่นสามารถกำหนดนโยบายได้ภายใต้กรอบของ
กฎหมาย 
    1.4 มีการมอบอำนาจการบรหิารงานตามลำดบัช้ัน 
    1.5 มีการกำกับดูแลจากส่วนกลาง และส่วนภูมภิาค 
2. ด้านระเบียบ/กฎหมาย/อำนาจหน้าท่ี 
    2.1 พระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ 
เอื้อต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้อบต.มี
อำนาจในการบริหารจัดการงานไดท้ั่วถึงและรวดเร็ว 
        2.2 การถ่ายโอนภารกจิมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากตามแผนการ
กระจายอำนาจฯ  
3. บุคลากร 
    3.1 สามารถจัดกรอบอัตรากำลังได้เองตามภารกิจและงบประมาณ 
    3.2 บุคลากรส่วนใหญม่ีภมูิลำเนาอยู่ในพื้นที่ ทำให้เข้าใจ
วัฒนธรรมและปัญหาของท้องถิ่น 
3.3 บุคลากรมีการพัฒนาตนเองโดยการประชุมฝึกอบรมและศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น 
4. งบประมาณ 
    4.1 มีรายไดจ้ากการจดัเก็บภาษีเป็นของตนเอง ทำให้มีอิสระและ
เกิดความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณ 
    4.2 ไดร้ับงบประมาณจากการจัดสรรจากส่วนกลาง 
 
 
 
 
 
5. พ้ืนที่ 
   5.1 มีเส้นทางคมนาคมทีส่ะดวกหลายเส้นทาง 
   5.2 พื้นที่ตั้งอยู่ใกล้ตัวอำเภอ สนามบินและตัวเมือง 
   5.3 มีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่ขึ้นช่ือ 
   5.4 มีพื้นท่ีและแหล่งน้ำสำหรบัการเกษตรกรรม 
 
 

1. ด้านการเมืองการปกครอง 
    1.1 การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และการแทรกแซง ทาง
การเมือง การเมืองขาดเสถียรภาพส่งผลต่อการดำเนินนโยบายที่
ขาดความต่อเนื่อง 
1.2 พื้นที่ทับซ้อนระหว่างส่วนภมูภิาคและส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจ
ส่งผลต่อการบริหารงานได ้
   1.3 ความไม่สงบในพ้ืนท่ี ทำให้เจ้าหน้าที่มีความเสีย่งในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 
2. ด้านเศรษฐกิจ 
    2.1 ความขัดแย้งทางการเมืองส่งผลให้การพัฒนาไม่ต่อเนื่อง 
    2.2 ค่าครองชีพท่ีสูงขึ้น ความผันผวนของราคาสินค้าอุปโภค/
บริโภคเช่น น้ำมันข้าวสารอาหารแห้ง ยารักษาโรค แพงสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 
 
3. ด้านสังคม วัฒนธรรม 
    3.1 ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพตดิในพ้ืนท่ี 
    3.2 ประชากรแฝงทำให้การจดัสรรงบประมาณจากรัฐบาลไม่
สมดลุกับจำนวนประชากรที่มีอยูจ่ริง เบียดบังการใช้ทรัพยากรของ
ท้องถิ่น 
    3.3 การตอบรับกระแสบรโิภคนิยมและวัฒนธรรมตะวันตก
ของประชาชน 
    3.4 ปัญหายาเสพติด แหล่งอบายมุขเป็นการมอมเมาเยาวชน
ก่อให้เกิดปัญหาสังคม 
4. นโยบายรัฐบาล 
    4.1 นโยบายส่วนใหญ่ของรัฐบาลเป็นนโยบายประชานิยม ขาด
ความจริงใจในการแกไ้ขปัญหาใหก้ับประชาชน 
    4.2 นโยบายบางนโยบายทีไ่มส่ามารถดำเนินการได้จริง 
 
 
5. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ขาดบุคลากรที่มีความสามารถทางด้าน  ICT 
5.2 ระบบฐานข้อมลูที่มีอยู่ ยังไมไ่ด้นำมาบริหารจัดการและใช้
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ 
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สถานการณ์นี้เกิดขึ้นจากการที่สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินงาน  ต่อตัวองค์กรมีข้อไดเ้ปรียบท่ีเป็นจดุ

แข็งหลายประการ ดังนั้น  แทนที่จะรอจนกระทั่ง  สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปก็สามารถท่ีจะเลือกยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์
การแตกตัว (Diversification Stratery)เพื่อใช้ประโยชนืจากจุดแข็งที่มีสร้างโอกาสใช้ระยะด้านอ่ืนๆแทน 
 
 
เป้าหมายการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของโลกในภาพรวม 
From MDGs to SDGs 

เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals – MDGs) จะสิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 
2558 UN จึงได้ริเริ่มกระบวนการหารือเพ่ือกำหนดวาระการพัฒนาภายหลังปี พ.ศ. 2558 (post-2015 
development agenda) ตามกระบวนทัศน์ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยประเด็นสำคัญของวาระการพัฒนา
ภายหลังปี พ.ศ. 2558 คือ การจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–
SDGs) 
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การเปลี่ยนผ่านจากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืนในประเทศไทย 
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั ่งยืนระดับโลกสร้างขึ ้นจากความสำเร็จของเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษก่อนหน้าที่
ประสานงานโดยสหประชาชาติและประเทศสมาชิก การรณรงค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษเริ่มขึ้นในพ.ศ. 
2543 และสิ้นสุดในพ.ศ. 2558 เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมโดยมุ่งเน้นเรื่อง
ขจัดปัญหาความหิวโหย ความยากจนและความเหลื่อมล้ำ การไม่รู้หนังสือ ความเจ็บป่วยและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม 
ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษโดยส่วนใหญ่ โดยประเทศไทยได้ใช้แนวทางของปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงท่ีเน้นแนวทางให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา การเพิ่มศักยภาพของประชาชนและชุมชน ประเทศไทยยังคงมีส่วน
ร่วมในกระบวนการพัฒนาของโลกด้วยการช่วยเสริมสร้างความสามารถของเพื่อนบ้านในการบรรลุพันธกิจของเป้าหมายการ
พัฒนาแห่งสหัสวรรษและความพยายามในการพัฒนาในอนาคต ประเทศไทยได้แบ่งปันความเชี่ยวชาญที่ได้รับจากการบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษกับประเทศอื่น ๆโดยตรง ตลอดจนผ่านเวทีระดับภูมิภาค เช่น อาเซียน ความพยายามใน
การเสริมสร้างศักยภาพเหล่านี้ไดด้ำเนินการผา่นช่องทางที่หลากหลายรวมทั้งความร่วมมือทวิภาคี/ความร่วมมอืสามฝา่ย ความ
ร่วมมือใต้-ใต้ และกรอบพหุภาคี ตัวอย่าง เช่น ประเทศไทยได้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการแบ่งปันปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในฐานะที่เป็นรูปแบบการพัฒนาสู่ประชาคมระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื ่อเป็นประธานกลุ่ม G-77 เมื่อปี พ.ศ. 
2560 ประเทศไทยได้มีส่วนช่วยในการจัดตั้งโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลายประเทศ เช่นกัมพูชา อินดนีเซีย ลาว 
เลโซโท เมียนมาร์ ติมอร์ตะวันออกและตองกา  ตั้งแต่เริ่มแรก การพัฒนาอย่างยั่งยืนถือเป็นหัวใจสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง หลักการต่างๆที่สนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีส่วนเกี่ยวข้องกับความพยายามในการจัดการกับความยั่งยืนใน
ประเทศไทยเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ การปกป้องสิ่งแวดล้อมและความต้องการของมนุษย์ 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยังเป็นไปตามหลักการสำคัญของวาระ 2573 และสามารถใช้เป็นแนวทางในการสนับสนุนการ
นำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในบริบทของโลกได้ คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ 
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การนำเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่ท้องถิ่น 
ตั้งแต่วิกฤติเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถูกใช้เป็นหลักการสำคัญในความพยายามเพื่อการพัฒนา
ความยั่งยืนของประเทศไทย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเน้นความสมดุลในการใช้ทุนทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีพื้นฐานอยู่บนหลักการ 3 ประการที่เน้นการเดินทางสายกลางสำหรับคนไทยทุกระดับ
ตั้งแต่จากทุกครอบครัว สู่ระดับชุมชนและสู่ระดับประเทศ หลักการเหล่านี้คือ 
▪ ความพอประมาณ 
ในปีพ.ศ. 2541 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชได้อธิบายถึงความหมายของการรู้จักความพอประมาณ: 
“ความพอเพียงคือความพอประมาณ … ความพอประมาณไม่ได้หมายความว่าประหยัดเกินไป อนุญาตให้ใช้สินคา้ที่หรูหราได้ 
… แต่ควรจะพอประมาณตามความหมายของตนเอง” – พระราชดำรัส ณ พระราชวังดุสิต เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ.2541 
  

ในประเทศไทย การพอประมาณเป็นหลักการที่สำคัญในการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น การบริโภคที่
น้อยลงและรูปแบบการผลิตที่หลากหลาย (เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ 12)  การลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล (เป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยั ่งยืนที ่ 7) และการจัดการทางทะเลอย่างยั ่งย ืน  (เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั ่งยืนที ่ 14) และบน
บก (เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ 15) ระบบนิเวศต่างๆ 
 
▪ ความสมเหตุสมผล 
ความสมเหตุสมผลหมายถึงการพิจารณาอย่างรอบคอบของผลกระทบที่การกระทำและการตัดสินใจของเราอาจมีต่อทั้งผู้อื่น
และโลกรอบตัวเรา การพิจารณาเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ความสมเหตุสมผลมีการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้มากมาย
ในประเด็นระดับโลกเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั ่งยืนที่ 13) ความเท่าเทียม 
(เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ 10) ความยุติธรรม (เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ 16) การพัฒนาแหล่งพลังงานที่
สะอาด (เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ 7) และการลดมลพิษ (เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ 12) 
 
 

 
▪ ความรอบคอบ 
ความรอบคอบเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประเมินความเสีย่งต่างๆ การทำงานอย่างเป็นระบบและการบรรลุระดับของความสามารถ
และการพึ่งพาตนเองก่อนดำเนินการต่อ นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนที่ดูแลไม่ให้เกินขีดความสามารถของพวกเขา 
หลักการนี้อาจประยุกต์ใช้กับเป้าหมายการพัฒนาอยา่งยั่งยืนเกือบทั้งหมดรวมทั้งด้านสุขภาพ (เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ที่ 3) อาหาร (เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนท่ี 2) น้ำ (เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ 6) และความมั่นคงด้านพลังงาน 
(เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนท่ี 7) โดยเฉพาะ 

https://opendevelopmentmekong.net/topics/sdg12-responsible-consumption-and-production/
https://opendevelopmentmekong.net/topics/sdg7-affordable-and-clean-energy/
https://opendevelopmentmekong.net/topics/sdg7-affordable-and-clean-energy/
https://opendevelopmentmekong.net/topics/sdg14-life-below-water/
https://opendevelopmentmekong.net/topics/sdg15-life-on-land/
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นี่เป็นการนำเสนอว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการพัฒนามาอย่างไร ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเน้นคุณค่าของภูมิปญัญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อตอบสนองความท้าทายในการพัฒนาท้องถิ่นและปลูกฝัง
แนวความคิดที่ยั่งยืนให้กับคนในท้องถิ่น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในหลาย ๆ ด้านของชีวิตอย่างมี
นัยสำคญัก่อนท่ีจะนำมาใช้เพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายการพัฒนาอยา่งยั่งยืน ทั้งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืนได้มีการบูรณาการไว้ในกรอบยุทธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) รวมทั้งนโยบายประเทศไทย 4.0 ดังนั้นแผนงานและแผนงบประมาณของหน่วยงานรัฐบาลทั้งหมดจึง
ถูกกำหนดให้สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://thailand.opendevelopmentmekong.net/wp-content/uploads/sites/5/2018/07/SEP-for-SDGs_TH.png
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ส่วนที่ 3 

 
 

 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ ด้านโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองช่าง อบต. 
บาเจาะ 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านงานส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศึกษา 
 

กองการศึกษา
ฯ 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสาธารณสุข สำนักปลดั 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

สำนักปลดั 

งานการดำเนินงานอ่ืน แผนงานงบกลาง สำนักปลดั 

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการจดัระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

บริหารงานท่ัวไป 
 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

สำนักปลดั 

บริหารงานท่ัวไป 
 

แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

สำนักปลดั 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง 

สำนักปลดั 

บริการชุมชนและ
สังคม 
 

แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

สำนักปลดั 

๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการวางแผนการ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิช
กรรม และการท่องเที่ยว 

งานการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร สำนักปลดั 

บริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

สำนักปลดั/ 
กองคลัง 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

สำนักปลดั 

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบตัิ 
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5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจดัการ
และการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

งานการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร สำนักปลดั 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

สำนักปลดั 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสาธารณสุข สำนักปลดั 

๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา
ฯ 

อบต. 
บาเจาะ 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจดัการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

บริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

กองการคลัง/
สำนักปลดั 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

สำนักปลดั 

รวม ๗ ยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน 10แผนงาน 
1สำนัก/ 
3กอง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ 

ยุทธศาสตร์ 

ปี  2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงกา

ร 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

 
1) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
1.1 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
1.2แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

 
 
 

9 
 
 

 
 
 

4,190,000 
 
 
 

 
 
 

8 

 
 
 

5,210,000 

 
 
 

4 

 
 
 

3,440,000 

 
 
 

5 

 
 
 

5,085,000 

 
 
 

4 

 
 
 

4,515,000 

 
 
 

30 

 
 
 

22,440,000 

รวม 9 
 

4,190,000 
 
 
 

8 5,210,000 4 3,440,000 5 5,085,000 4 4,515,000 30 22,440,000 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ 

ยุทธศาสตร์ 

ปี  2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

 
2)ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
2.1 แผนงานการศึกษา 
2.2แผนงานสาธารณสุข 
2.3แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
2.4แผนงานงบกลาง 

 
 
 

15 
19 
12 

 
- 

 
 
 

2,951,140 
495,000 
590,000 

 
- 

 

 
 
 

15 
19 
12 

 
- 

 
 
 

2,951,140 
495,000 
590,000 

 
- 
 

 
 
 

15 
19 
12 

 
- 

 
 
 

2,951,140 
495,000 
590,000 

 
- 
 

 
 
 

15 
19 
12 

 
- 

 
 
 

2,951,140 
495,000 
590,000 

 
- 
 

 
 
 

15 
19 
12 

 
- 

 
 
 

2,951,140 
495,000 
590,000 

 
- 
 

 
 
 

60 
76 
48 

 
- 

 
 
 

14,755,700 
2,475,000 
2,950,000 

 
- 
 

รวม 
 

46 4,036,140 46 4,036,140 46 4,036,140 46 4,036,140 46 4,036,140 184 20,180,700 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ 

ยุทธศาสตร์ 

ปี  2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

 
3) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชนสังคมแล
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 
3.1แผนงานบริหาร
ทั่วไป 
3.2แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 
3.3แผนงานสังคม
สงเคราะห ์
3.4แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 
 
 

3 
 

4 
 

3 
 

4 

 
 
 
 
 

675,000 
 

450,000 
 

280,000 
 

80,000 

 
 
 
 
 

3 
 

4 
 

3 
 

4 

 
 
 
 
 

675,000 
 

450,000 
 

280,000 
 

80,000 

 
 
 
 
 

3 
 

4 
 

3 
 

4 

 
 
 
 
 

675,000 
 

450,000 
 

280,000 
 

80,000 

 
 
 
 
 

3 
 

4 
 

3 
 

4 

 
 
 
 
 

675,000 
 

450,000 
 

280,000 
 

80,000 

 
 
 
 
 

3 
 

4 
 

3 
 

4 

 
 
 
 
 

675,000 
 

450,000 
 

280,000 
 

80,000 

 
 
 
 
 

15 
 

20 
 

15 
 

20 

 
 
 
 
 

3,375,000 
 

2,250,000 
 

1,400,000 
 

400,000 

รวม 14 1,485,000 14 1,485,000 14 1,485,000 14 1,485,000 14 1,485,000 70 7,425,000 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ 

ยุทธศาสตร์ 

ปี  2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

 
๔) ยุทธศาสตร์การด้าน
การวางแผน การ
ส่งเสริม การลงทุน
พาณิชยกรรมและการ
ท่องเท่ียวประเพณี 
4.1แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
4.2แผนงานการเกษตร 
4.3แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

 
 
 
 
 

2 
 

5 
 
- 

 
 
 
 
 

170,000 
 

500,000 
 
- 

 
 
 
 
 

2 
 

5 
 
- 

 
 
 
 
 

170,000 
 

500,000 
 
- 

 
 
 
 
 

2 
 

5 
 
- 

 
 
 
 
 

170,000 
 

500,000 
 
- 

 
 
 
 
 

2 
 

5 
 
- 

 
 
 
 
 

170,000 
 

500,000 
 
- 

 
 
 
 
 

2 
 

5 
 
- 

 
 
 
 
 

170,000 
 

500,000 
 
- 

 
 
 
 
 

10 
 

25 
 
- 

 
 
 
 
 

850,000 
 

2,500,000 
 
- 

รวม 7 670,000 7 670,000 7 670,000 7 670,000 7 670,000 35 3,350,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ 

ยุทธศาสตร์ 

ปี  2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

 
5) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 
ด้านบริหารจัดการ 
5.1แผนงานการเกษตร 
 
5.2แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
 
5.3 แผนงานสาธารณสุข 
 

 
 
 

3 
 
- 
 
 

3 

 
 
 

70,000 
 
- 
 
 

200,000 

 
 
 

3 
 
- 
 
 

3 

 
 
 

70,000 
 
- 
 
 

200,000 

 
 
 

3 
 
- 
 
 

3 

 
 
 

70,000 
 
- 
 
 

200,000 

 
 
 

3 
 
- 
 
 

3 

 
 
 

70,000 
 
- 
 
 

200,000 

 
 
 

3 
 
- 
 
 

3 

 
 
 

70,000 
 
- 
 
 

200,000 

 
 
 

15 
 
- 
 
 

15 

 
 
 

350,000 
 
- 
 
 

1,000,000 

รวม 6 270,000 6 270,000 6 270,000 6 270,000 6 270,000 30 1,350,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ 

ยุทธศาสตร์ 

ปี  2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

 
6) ยุทธศาสตร์ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
6.1 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 

 
 
 
 

16 

 
 
 
 

1,400,000 

 
 
 
 

16 

 
 
 
 

1,400,000 

 
 
 
 

16 

 
 
 
 

1,400,000 

 
 
 
 

16 

 
 
 
 

1,400,000 

 
 
 
 

16 

 
 
 
 

1,400,000 

 
 
 
 

80 

 
 
 
 

7,050,000 

รวม 16 1,410,000 16 1,410,000 16 1,410,000 16 1,410,000 16 1,410,000 80 7,050,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ 

ยุทธศาสตร์ 

ปี  2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

 
๗) ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 
๗.1 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 
7.2 แผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน 

 
 

6 
 
 

3 

 
 

1,370,000 
 
 

60,000 

 
 

6 
 
 

3 

 
 

1,370,000 
 
 

60,000 

 
 

6 
 
 

3 

 
 

1,370,000 
 
 

60,000 

 
 

6 
 
 

3 

 
 

1,370,000 
 
 

60,000 

 
 

6 
 
 

3 

 
 

1,370,000 
 
 

60,000 

 
 

30 
 
 

15 

 
 

6,850,000 
 
 

300,000 
 

รวม 9 1,430,000 9 1,430,000 9 1,430,000 9 1,430,000 9 1,430,000 45 7,150,000 

 
 

รวมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) 

 

 
 
 

107 

 
 
 

13,491,140 

 
 
 

106 

 
 
 

14,511,140 

 
 
 

102 

 
 
 

12,741,140 

 
 
 

103 

 
 
 

14,386,140 

 
 
 

102 

 
 
 

13,816,140 

 
 
 

520 

 
 
 

68,945,700 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสที่ ๑ :  การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการค้าชายแดน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส  ยุทธศาสตร์ ๑ : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน        
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้าง โรงจอดรถ
ผู้มาติดต่อราชการ ณ ที่ทำ
การองค์การบริหารสว่น
ตำบลบาเจาะ ตำบลบาเจาะ 
อำเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส 

เพื่อพัฒนาศักยภาพใน
การให้บริการประชาชน
เป็นไปตามแนวทางการ
บริหารจัดการราชการที่ด ี

กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 33.00  เมตร 

ตามแบบที่ อบต.กำหนด 

1,200,000 

 

    ขนาดของพื้นที่อาคาร
จอดรถและจำนวน 
ผู้มาใช้บริการ 

 

ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ 
สามารถใช้บริการ
ได้อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงถนนแบบ
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต สายยอืราบาต ูหมู่ที่ 7 
บ้านดูกู ตำบลบาเจาะ 
อำเภอบาเจาะ  
จังหวัดนราธวิาส   

เพื่อพัฒนาโครงข่าย
คมนาคม ในการอำนวย
ความสะดวกและลด
ต้นทุนในการเคลือ่นย้าย
สินค้า บริการ บุคลากร 

 

กว้าง 4.00 เมตร 

ยาว 325.00 เมตร 

หนา 0.05 เมตร  

หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกวา่ 

1,300.00 ตารางเมตร 

450,000 
 

    ความยาวของถนน  
และร้อยละของ 
ประชากร 
ในพื้นที่ที่ได้ใช้ถนน 

โครงข่ายคมนาคม 
พื้นที่และเมืองมี
การเชื่อมโยง 
ต้นทุนในการ 
Logistic ถูกลง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสที่ ๑ :  การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการค้าชายแดน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส  ยุทธศาสตร์ ๑ : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างศูนย์
จริยธรรม( ณ มัสยิดบือเจ๊าะ 
หมู่ที่ 8 ) ภายในบริเวณมัสยิด
บ้านบือเจ๊าะ หมู่ที ่8 บ้าน 
บือเจ๊าะ ตำบลบาเจาะ อำเภอ
บาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
 

เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ทาง
จริยธรรม พร้อมทั้งเพิ่ม
ศักยภาพในการจัดงานจัด
กิจกรรมในชุมชน 

กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 12.00  ม. 

สูง 3.50 ม.  
ตามแบบที่ อบต.กำหนด 

520,000 

 

    ร้อยละของ
ประชาชนในพื้นที่ที่
ได้ใช้อาคารศูนย์
จริยธรรม 

 

ประชาชนในพื้นที่ 
มีสถานที่จัด
กิจกรรมทางด้าน
จริยธรรมที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต
เสริมเหล็ก ณ กูโบร์บวูง หมู่ที่ 
8 บ้านบอืเจ๊าะ  
ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ 
จังหวัดนราธวิาส 

   

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางด้านสังคมและวัฒนธรรม
ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลบาเจาะ 

ขนาดความยาวรวม 
 51.00 เมตร  

ตามแบที่อบต. กำหนด 

220,000 
 

    ความยาวของรั้ว
สุสาน 

ภาพลักษณ์
โครงสร้างพื้นฐาน
ทางด้านสังคมและ
วัฒนธรรมดีขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสที่ ๑ :  การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการค้าชายแดน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธวิาส  ยุทธศาสตร์ ๑ : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต
เสริมเหล็ก ณ กูโบร์เปาเบาะ 
หมู่ที่ 5 บา้นเปาเบาะ ตำบล
บาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส   

 

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางด้านสังคมและ
วัฒนธรรมในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลบาเจาะ 

ขนาดความยาวรวม  
88.00 เมตร  
ตามแบที่อบต.  

กำหนด 

300,000 
 

    ความยาวของรั้ว
สุสาน 

ภาพลักษณ์
โครงสร้างพื้นฐาน
ทางด้านสังคมและ
วัฒนธรรมดีขึ้น 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต
เสริมเหล็ก ณ กูโบร์ยอืราบาต ู
หมู่ที่ 7 บา้นดูกูสุเหร่า ตำบล
บาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส  

 

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางด้านสังคมและ
วัฒนธรรมในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลบาเจาะ 

ขนาดความยาวรวม 
 110.00 เมตร  

ตามแบที่อบต. กำหนด 

460,000 
 

    ความยาวของรั้ว
สุสาน 

ภาพลักษณ์
โครงสร้างพื้นฐาน
ทางด้านสังคมและ
วัฒนธรรมดีขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



88 
 

 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสที่ ๑ :  การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการค้าชายแดน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส  ยุทธศาสตร์ ๑ : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างสนาม
วอลเลย์บอล และตะกร้อ หมู่
ที่ 6 บ้านบาดง ตำบลบาเจาะ 
อำเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส 

 

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางด้านสังคมและวัฒนธรรม
ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลบาเจาะ 

กว้าง 13.00 เมตร 
ยาว 22.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ตาม
แบบที่  

อบต.กำหนด 

230,000 
 

    ความยาวของรั้ว
สุสาน 

ภาพลักษณ์
โครงสร้างพื้นฐาน
ทางด้านสังคมและ
วัฒนธรรมดีขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสที่ ๑ :  การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการค้าชายแดน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส  ยุทธศาสตร์ ๑ : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

8 โครงการบุกเบิกถนนแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อ
ระบายนำ้ คสล. สายโต๊ะนะห์ 
หมู่ที่ 3 บา้นดูกู ตำบลบา
เจาะ อำเภอบาเจาะ 
จังหวัดนราธวิาส   
 

เพื่อพัฒนาโครงข่ายคมนาคม 
ในการอำนวยความสะดวก
และลดต้นทุนในการ
เคลือ่นย้ายสินค้า บริการ 
บุคลากร  รวมไปถึงเพิ่ม
ศักยภาพในการระบายนำ้ 

 

กว้าง 2.00 เมตร 
ยาว 115.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

ท่อขนาด 0.60 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

230.000 เมตร 

380,000 
 

    ความยาวของถนน  
และคูระบายนำ้ 
ร้อยละของประชากร 
ในพื้นที่ที่ได้ใช้ถนน 

โครงข่ายคมนาคม 
พื้นที่และเมืองมี
การเชื่อมโยง 
ต้นทุนในการ 
Logistic ถูกลง 
ประสิทธิภาพใน
การระบายน้ำ
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

9 โครงการวางท่อ คสล. สายบือ
เจ๊าะซีแย(หนา้โรงเรียน
บ้านบือเจ๊าะ) หมู่ที ่8 
บ้านบือเจ๊าะ ตำบลบาเจาะ 
อำเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส  
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
โครงสร้างพื้นฐานในด้านการ
ระบายนำ้ 

ขนาดกวา้ง 0.80 เมตร 

ยาว 94.00 เมตร 

330,000 
 

    ความยาวของท่อ
ระบายนำ้ 

โครงสร้างพื้นฐาน
ในด้านการจัดการ
ทรัพยากรนำ้ใน
พื้นที่มีมากขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสที่ ๑ :  การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสรมิการค้า การลงทุนและการค้าชายแดน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส  ยุทธศาสตร์ ๑ : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

10 โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมประตูทางเข้า
บริเวณที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลบาเจาะ หมู่
ที่ 7 บ้านดกููสุเหร่า ตำบลบา
เจาะ จังหวัดนราธวิาส 
 

เพื่อปรับปรุงภาพลกัษณ์
ของที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลบาเจาะ 

ขนาดความยาวรวม 
120.00 เมตร 

 1,200,000    ความยาวของรั้วและ
พื้นที่ใช้สอยตามแบบที่
องค์การบริหารส่วน
ตำบลบาเจาะกำหนด 

ที่ทำการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบาเจาะมี
ภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น 

กองชา่ง 

11 ก่อสร้างคูระบายนำ้คอนกรีต
เสริมเหล็ก สายสามแยก- ทุ่ง
นา หมู่ที่ 3 บา้นดูกู  
ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ 
จังหวัดนราธวิาส  
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
โครงสร้างพื้นฐานในด้าน
การระบายน้ำ 

กว้าง0.80 เมตร  
ยาว 312.00  เมตร 
ความลึก 0.80 เมตร 

  1,110,000 

 

   ความยาวของคู 
ระบายนำ้  

โครงสร้างพื้นฐานใน
ด้านการจัดการ
ทรัพยากรนำ้ในพื้นที่มี
มากขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสที่ ๑ :  การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการค้าชายแดน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส  ยุทธศาสตร์ ๑ : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน        
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

12 โครงการบุกเบิกถนนผิวทาง
ลูกรัง สายนารีบีซู หมู่ที่ 6 
บ้านบาดง ตำบลบาเจาะ 
อำเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส 

เพื่อพัฒนาโครงข่าย
คมนาคม ในการอำนวย
ความสะดวกและลด
ต้นทุนในการเคลือ่นย้าย
สินค้า บริการ บุคลากร 
 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 200.00 เมตร 
หนา 0.20 เมตร  

 80,000 

 

   ความยาวของ  ถนน 
และร้อยละของ
ประชากรในพื้นที่ที่ได้
ใช้ถนน 

โครงข่ายคมนาคม 
พื้นที่และเมืองมีการ
เช่ือมโยง ต้นทุนใน
การ Logistic ถูกลง 

กองช่าง 

13 โครงการบุกเบกิถนนผิวทาง
ลูกรัง สายริมคลองส้มป่อย 
หมู่ที่ 3 บา้นดูกู ตำบลบา
เจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส 

เพื่อพัฒนาโครงข่าย
คมนาคม ในการอำนวย
ความสะดวกและลด
ต้นทุนในการเคลือ่นย้าย
สินค้า บริการ บุคลากร 

 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 500.00 เมตร. 

หนา 0.20 เมตร 

 200,000 
 

   ความยาวของ  ถนน 
และร้อยละของ
ประชากรในพื้นที่ที่ได้
ใช้ถนน 

โครงข่ายคมนาคม 
พื้นที่และเมืองมีการ
เช่ือมโยง ต้นทุนใน
การ Logistic ถูกลง 

 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสที่ ๑ :  การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการค้าชายแดน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส  ยุทธศาสตร์ ๑ : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน        
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

14 โครงการบุกเบิกถนนผิวทาง
ลูกรัง สายบาโงโตะปาแก-ฆู
เราะห์ (ช่วงที่ 2) หมู่ที ่1 
ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ 
จังหวัดนราธวิาส 

เพื่อพัฒนาโครงข่าย
คมนาคม ในการอำนวย
ความสะดวกและลด
ต้นทุนในการเคลื่อนย้าย
สินค้า บริการ บุคลากร 

กว้าง 3.00 เมตร 

ยาว 290.00 เมตร 

หนา 0.50 เมตร 

 220,000 
 

   ความยาวของ  ถนน 
และร้อยละของ
ประชากรในพื้นที่ที่ได้
ใช้ถนน 

 

โครงข่ายคมนาคม 
พื้นที่และเมืองมีการ
เช่ือมโยง ต้นทุนใน
การ Logistic ถูกลง 

กองช่าง 

15 ก่อสร้างคูระบายนำ้คอนกรีต
เสริมเหล็ก สายเปาเบาะ- 
เปาะเละ ตำบลบาเจาะ 
อำเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส  
 

เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
โครงสร้างพื้นฐานในการ
ระบายนำ้ 

กว้าง 0.80 เมตร  

ยาว 312.00 เมตร 
ความลึก 0.80 เมตร 

 1,110,000 
 

   ความยาวของคูระบาย
น้ำ 

โครงสร้างพื้นฐานใน
ด้านการจัดการ
ทรัพยากรนำ้ในพื้นที่
มีมากขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสที่ ๑ :  การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการค้าชายแดน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส  ยุทธศาสตร์ ๑ : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน        
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

16 โครงการปรับปรุงถนนแบบ
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต สายยอืราบาต ูหมู่ที่ 7 
บ้านดูกูสุเหร่า ตำบลบาเจาะ 
อำเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส 

เพื่อปรับปรุงพัฒนา
โครงข่ายคมนาคม ใน
การอำนวยความสะดวก
และลดต้นทุนในการ 
คลื่อนย้ายสินค้า บริการ 
บุคลากร 

กว้าง 4.00 เมตร 

ยาว 325.00 เมตร 

หนา 0.40 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

1,300 ตารางเมตร 

 370,000 
 

   ความยาวของที่ได้รับ
การปรับปรุง  ถนน 
และร้อยละของ
ประชากรในพื้นที่ที่
ได้ใช้ถนน 

 

โครงข่ายคมนาคมได้รับ
การปรับปรุง พื้นที่และ
เมืองมีการเชื่อมโยง 
ต้นทนุในการ Logistic 
ถูกลง 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายฆูเราะห ์หมู่ที ่1 
บ้านบือเจ๊าะ ตำบลบาเจาะ 
อำเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส 
 

เพื่อปรับปรุงพัฒนา
โครงข่ายคมนาคม ใน
การอำนวยความสะดวก
และลดต้นทุนในการ 
คลื่อนย้ายสินค้า บริการ 
บุคลากร 

กว้าง 3.00 เมตร 

ยาว 465.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,395 ตารางเมตร 

 920,000 
 

   ความยาวของที่ได้รับ
การปรับปรุง  ถนน 
และร้อยละของ
ประชากรในพื้นที่ที่
ได้ใช้ถนน 

 

โครงข่ายคมนาคมได้รับ
การปรับปรุง พื้นที่และ
เมืองมีการเชื่อมโยง 
ต้นทนุในการ Logistic 
ถูกลง 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสที่ ๑ :  การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการค้าชายแดน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดันราธิวาส  ยุทธศาสตร์ ๑ : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน        
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

18 โครงการก่อสร้างคูระบายนำ้
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายปา
ยอ-กูโบร์แชมะ ตำบลบาเจาะ 
อำเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส 

เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
โครงสร้างพื้นฐานในการ
ระบายนำ้ 

กว้าง 0.80 เมตร 

ยาว 312.00 เมตร 

ความลึก 0.80 เมตร 

  1,110,000 
 

  ความยาวของคู
ระบายนำ้ 

โครงสร้างพื้นฐานใน
ด้านการจัดการ
ทรัพยากรนำ้ในพื้นที่
มีมากขึ้น 

กองช่าง 

19 ก่อสร้างคูระบายนำ้คอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายสี่แยก-ตาดีกา 
ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ 
จังหวัดนราธวิาส 
 

เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
โครงสร้างพื้นฐานในการ
ระบายนำ้ 

กว้าง 0.80 เมตร 

ยาว 312.00 เมตร 

ความลึก 0.80 เมตร 

  1,110,000 
 

  ความยาวของคู
ระบายนำ้ 

โครงสร้างพื้นฐานใน
ด้านการจัดการ
ทรัพยากรนำ้ในพื้นที่
มีมากขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสที่ ๑ :  การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการค้าชายแดน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส  ยุทธศาสตร์ ๑ : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน        
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

20 โครงการซ่อมแซมถนน
หินคลุก สายฆูเราะห ์หมู่
ที่ 1 ตำบลบาเจาะ 
อำเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส 

เพื่อพัฒนาโครงข่าย
คมนาคม ในการอำนวย
ความสะดวกและลด
ต้นทุนในการเคลื่อนย้าย
สินค้า บริการ บุคลากร 

กว้าง 3.00 เมตร  

ยาว 465 เมตร 

หนา 0.15 เมตร.หรอืมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 

1,395.00 ตารางเมตร 

 

  920,000 
 

  ความยาวของ  ถนน 
และร้อยละของ
ประชากรในพื้นที่ที่
ได้ใช้ถนน 

โครงข่ายคมนาคม 
พื้นที่และเมืองมีการ
เช่ือมโยง ต้นทุนใน
การ Logistic ถูกลง 

กองช่าง 

21 โครงการบุกเบิกถนนผิว
ทางดินลูกรัง สายแบ
เลาะบาดง หมู่ที่ 6 บา้น
บาดง ตำบลบาเจาะ 
อำเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส 
 

เพือ่พัฒนาโครงข่าย
คมนาคม ในการอำนวย
ความสะดวกและลด
ต้นทุนในการเคลือ่นย้าย
สินค้า บริการ บุคลากร 

 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 500.00 เมตร. 

หนา 0.30 เมตร 

  300,000   ความยาวของ  ถนน 
และร้อยละของ
ประชากรในพื้นที่ที่
ได้ใช้ถนน 

โครงข่ายคมนาคม 
พื้นที่และเมืองมีการ
เช่ือมโยง ต้นทุนใน
การ Logistic ถูกลง 

 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



96 
 

 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสที่ ๑ :  การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการค้าชายแดน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดันราธิวาส  ยุทธศาสตร์ ๑ : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน        
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

22 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ ณ โรงเรียนม ุ
คลีซีน วิทยา หมู้ที่ 5 ตำบล
บาเจาะ อำเภอบาเจาะ 
จังหวัดนราธวิาส  

เพื่ออำนวยความ
สะดวกและส่งเสริม
การสร้างคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอาย ุ

ตามแบบที ่

 อบต. กำหนด 

 

   820,000 
 

 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้
ใช้บริการอาคารศูนย์
พัฒนาคุณภาพชวีิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 

 

ผู้สูงอายุในพื้นที่มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
รวมไปถึงอาชีพที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวดันราธิวาส 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสที่ ๑ :  การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการค้าชายแดน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส  ยุทธศาสตร์ ๑ : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน        
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

23 ก่อสร้างคูระบายนำ้
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา
ลาเซาะ - ทุ่งนา ตำบลบา
เจาะ อำเภอบาเจาะ 
จังหวัดนราธวิาส 

เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
โครงสร้างพื้นฐานในการ
ระบายนำ้ 

กว้าง 0.80 เมตร 
ยาว 312.00 เมตร 
ความลึก 0.80 เมตร 

 

 

   1,110,000 
 

 ความยาวของคู
ระบายนำ้ 
 

ศักยภาพในด้าน
การบริหารจัดการ
น้ำมากขึ้น 

กองช่าง 

24 โครงการปรับปรุงถนนแบบ
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต สายปายอ-กโุบร์แช
มะ หมู่ที่ 7 บ้านดกููสุเหร่า 
ตำบลบาเจาะ อำเภอบา
เจาะ  
 

เพื่อพัฒนาโครงข่ายคมนาคม 
ในการอำนวยความสะดวก
และลดต้นทุนในการ
เคลื่อนย้ายสินค้า บริการ 
บุคลากร 

กว้าง 4.00 ม. 

ยาว 794.00 ม. 
หนา 0.04 ม. หรอื 
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

 3,176.00 ตารางเมตร 

   890,000 
 

 ความยาวของ  
ถนน และร้อยละ
ของประชากรใน
พื้นที่ที่ได้ใช้ถนน 

โครงข่ายคมนาคม 
พื้นที่และเมืองมี
การเช่ือมโยง 
ต้นทุนในการ 
Logistic ถูกลง 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวดันราธิวาส 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสที่ ๑ :  การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการค้าชายแดน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดันราธิวาส  ยุทธศาสตร์ ๑ : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน        
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

25 โครงการปรับปรุงและตกแต่ง
ภายในหอ้งประชุมสภา 
องค์การบริหารส่วนตำบลบา
เจาะ ณ ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลบาเจาะ หมู่ที ่
7 บ้านดูกูสุเหร่า ตำบลบา
เจาะ 
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
กระบวนการดำเนินงาน
ของสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบาเจาะ และ
การประชุมอื่น ๆ 

ขนาดพื้นที่ใช้สอยรวม 
63.00 ตารางเมตร 
เป็นไปตามแบบที่ 

อบต.กำหนด 

   1,500,000  พื้นที่ที่ได้รับการ
ปรับปรุงตกแต่งเป็นไป
ตามแบบมาตราฐานที่
องค์การบริหารส่วน
ตำบลบาเจาะกำหนด 

ประสิทธิภาพในการ
ประชุมสภาและการ
ประชุมอื่น ๆ ของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลบาเจาะ สูงขึ้น 

กองช่าง 

26 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหัสสายทาง นธ.47-
019 จากสายยือราบาตูถึง
สายยอืราบาต ูบ้านดกููสุเหร่า 
หมู่ที่ 7 ตำบลบาเจาะ อำเภอ
บาเจาะ จังหวัดนราธิวาส  
 

เพื่อพัฒนาโครงข่าย
คมนาคม ในการอำนวย
ความสะดวกและลด
ต้นทุนในการเคลื่อนย้าย
สินค้า บริการ บุคลากร 

กว้าง 4.00 เมตร 

  ยาว 320.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

พร้อมไหล่ทาง    

   765,000 
 

 ความยาวของ  ถนน 
และร้อยละของ
ประชากรในพื้นที่ที่ได้
ใช้ถนน 

โครงข่ายคมนาคม 
พื้นที่และเมืองมีการ
เช่ือมโยง ต้นทุนใน
การ Logistic ถูกลง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสที่ ๑ :  การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการค้าชายแดน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส  ยุทธศาสตร์ ๑ : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน        
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

27 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายบือแนโตะฆี-มัสยิด 
บ้านบือเจ๊าะ หมู่ที ่8 ตำบลบา
เจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส 

เพื่อพัฒนาโครงข่าย
คมนาคม ในการอำนวย
ความสะดวกและลด
ต้นทนุในการ
เคลื่อนย้ายสินค้า 
บริการ บุคลากร 
 

ยาว 4.00 เมตร 
ยาว 320.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 พร้อมไหล่ทาง 

    765,000 
 

ความยาวของถนน 
 

โครงข่ายคมนาคม พื้นที่
และเมืองมีการเชื่อมโยง 
ต้นทุนในการ Logistic 
ถูกลง 

กองช่าง 

28 ก่อสร้างคูระบายนำ้คอนกรตี
เสริมเหล็ก สายบาลาเซาะ - 
ทุ่งนา ตำบลบาเจาะ อำเภอบา
เจาะ จังหวัดนราธวิาส 

เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
โครงสร้างพื้นฐานใน
การระบายน้ำ 

กว้าง 0.80 เมตร 
ยาว 312.00 เมตร 
ความลึก 0.80 เมตร 

 
 

    1,110,000 
 

ความยาวของคู
ระบายนำ้ 
 

ศักยภาพในด้านการ
บริหารจัดการนำ้มาก
ขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสที่ ๑ :  การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการค้าชายแดน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส  ยุทธศาสตร์ ๑ : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน        
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

29 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลบาเจาะ 
หมู่ที่ 7 บา้นดูกูสุเหร่า 
ตำบลบาเจาะ อำเภอบา
เจาะ จังหวัดนราธวิาส 
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการให้บริการ
ประชาชน และปรับปรุง
ภาพลักษณ์ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบา
เจาะ 

พื้นที่รวม 1,600 
 ตารางเมตร 

    850,000 
 

พื้นที่ที่ได้รับการ
ปรับปรงุภูมิทัศน์
เป็นไปตามแบบ
มาตราฐานที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลบา
เจาะกำหนด 
 

ภาพลักษณ์ของที่ทำ
การองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบาเจาะมี
ภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายปายอ-บ้านแบเลาะ หมู่
ที่ 3 บ้านดกูู ตำบลบาเจาะ 
อำเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส 
 

เพื่อพัฒนาโครงข่าย
คมนาคม ในการอำนวย
ความสะดวกและลด
ต้นทุนในการ
เคลือ่นย้ายสินค้า 
บริการ บุคลากร 

 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 700.00 เมตร. 

หนา 0.30 เมตร 

    1,800,000 ความยาวของ  ถนน 
และร้อยละของ
ประชากรในพื้นที่ที่
ได้ใช้ถนน 

โครงข่ายคมนาคม 
พื้นที่และเมืองมีการ
เช่ือมโยง ต้นทุนใน
การ Logistic ถูกลง 

 

กองช่าง 

 รวม 30 โครงการ 4,190,000 5,210,000 3,440,000 5,085,000 4,515,000    

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ยุทธศาสตร์ที่ 2: ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง           
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อถิ่นในเขตจังหวัดที ่2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชวีิต  
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.1 แผนงานการศึกษา                                                                                     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1 สนับสนุนสื่อวัสดุครุภัณฑ์
แก่โรงเรียนประถมศึกษา
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อพัฒนาระบบการ
เรียนรู้ทีต่อบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่21 

1  โรงเรียน 
1  ศูนย ์

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนโรงเรียนที่
ได้รับการ
สนับสนุน 

การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
และสามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 

กอง 
การศึกษาฯ 

2 มอบประกาศนียบัตรเด็ก
เล็ก(บัณฑิตน้อยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) 

เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็ก
เล็กให้มี ศักยภาพ 
ทักษะความรู ้เป็นคนดี
มีวินัย ที่เหมาะสมตาม
ช่วงวัย 
 

1  ศูนย ์ 20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

เด็กเล็กและผู้ปกครองมี
การตระหนักในทิศ
ทางการพัฒนาศักยภาพ 

กอง 
การศึกษาฯ 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ยุทธศาสตร์ที่ 2: ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชวีิต  
2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.1 แผนงานการศึกษา                                                                                     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

3 สนับสนุนแหล่งเรียนรู้
ระดับโรงเรียนและ
ชุมชน 

เพื่อตระหนักถึงพหปุัญญาที่
หลากหลายของมนุษย์ ส่งเสริม
การเรยีนรูท้ี่จะสามารถต่อยอด
ได้ในอนาคต 
 

1  โรงเรียน 20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนแหล่งเรียนรู้ที่
เพิ่มขึ้น 

เด็กและเยาวชนในพื้นที่
มีสภาพแวดล้อมที่เอื่อต่อ
การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ 

กอง 
การศึกษาฯ 

4 โครงการโภชนาการดี 
นำสู่พัฒนาการสมวัย 

เพื่อส่งเสริมเด็กเล็กได้รับ
โภชนาการที่ถูกตอ้งเหมาะสม
แก่วยั 

1 ศพด. 15,000 
 

15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละของเด็กเล็กที่
มีโภชนาการถูกตอ้ง 

เด็กเล็กได้รับการส่งเสริม
ให้มีภาวะโภชนาการ
ปกติและมีพัฒนาการ
สมวัยทั้ง 5 ดา้น 
 

กอง 
การศึกษาฯ 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ยุทธศาสตร์ที่ 2: ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชวีิต  
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.1 แผนงานการศึกษา                                                                                     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

5 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านบือเจ๊าะ 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านบือเจ๊าะ มภีูมิทัศน์ที่
เหมาะสม เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บา้นบือเจ๊าะตาม

แบบที่ อบต.กำหนด 

700,000 
 

700,000 700,000 700,000 700,000 จำนวนรายการที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านบอื
เจ๊าะได้รับการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ให้มีความ
เหมาะสมเอื้อต่อการ
เรียนรู ้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านบือเจ๊าะมีภูมิ
ทัศน์ที่มีความ
เหมาะสมเอื้อต่อการ 
จัดการเรียนรู้ที่ม ี
คุณภาพ 

กอง 
การศึกษาฯ 

6 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อกระตุ้นให้เดก็ ได้
ตระหนักในสิทธิหนา้ที่ของ
ตนเองและสังคม 

 

1  โรงเรียน 
1  ศูนย ์

180,000 
 

180,000 180,000 180,000 180,000 ร้องละของเด็กที่มี
พัฒนาการที่ดีขึ้น 

สร้างแรงจูงใจและ
แรงกระตุ้นให้เด็กได้
กล้าแสดงออก  

กอง        
การศึกษาฯ 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ยุทธศาสตร์ที่ 2: ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  
                    (Inequality Reduce and Quality of Life on Sufficiency Economic Based) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านงานส่งเสรมิคุณภาพชวีติ  
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ด้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
2.1 แผนงานการศึกษา                                                                                     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

7 โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านบือเจ๊าะ 

เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กเล็ก 
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัมาตราการในการ
ป้องกันการจมนำ้ 

1 ศูพด. 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของเด็กมี
ความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัมาตรการใน
การป้องกันการจมน้ำ 

อัตราการเสียชวีิตจาก
การจมน้ำของเด็ก
อายุต่ำกวา่ 5 ปี 
ลดลง 
 

กอง 
การศึกษาฯ 

8 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดการ
เรียนการสอนอัลกุรอา่น  
หลักสูตรกุรอาน ี

เพื่อสง่เสรมิให้สถาบันทาง
สังคมร่วมปลูกฝังค่านิยม
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์
ให้แก่ประชาชนในพื้นที ่

1  โครงการ 90,000 
 

90,000 90,000 90,000 90,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ประชาชนในพื้นที่มี
การตระหนักรู้
ทางด้านคุณธรรม
จริยธรรมมากขึ้น 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ยุทธศาสตร์ที่ 2: ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชวีิต  
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.1 แผนงานการศึกษา                                                                                     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

9 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การศึกษา และ พัฒนา
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
 

1 ศูนย ์ 207,800 207,800 207,800 207,800 207,800 จำนวนเด็กเล็กใน
ศูนย์พฒันาเด็กเลก็
ที่ได้รบัการนับสนุน 

เด็กเล็กมีคุณภาพ
การศึกษา ทักษะ วธิี
คิดที่ดขีึ้น และสามารถ
ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต
ได้ 

กอง
การศึกษาฯ 

10 โครงการจัดการเรียน
การสอน อา่นอัลกุ
รอ่าน หลักสูตรกีรออา
ตี 

เพื่อมุ่งเน้นให้สถาบันทาง
สังคมในพื้นที่ร่วมปลูกฝัง
ค่านิยมวัฒนธรรมที่พึง
ประสงค์ 

1  โครงการ 202,500   202,500   202,500   202,500   202,500   จำนวนประชาชนที่
เข้ารว่มโครงการ 

ประชาชนมีความรู้
ทางด้านอัลกุรอ่าน 
ค่านิยมและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นของพื้นที่มาก
ขึ้น 
 

กอง
การศึกษาฯ 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ยุทธศาสตร์ที่ 2: ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชวีิต  
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ด้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
2.1 แผนงานการศึกษา                                                                                     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

11 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ในเด็กปฐมวัย ให้รู้
วิธีการเอาตัวรอดเมื่อติด
อยู่ในรถยนต ์

เพื่อให้เด็กเล็กรู้วิธีเอาตัว
รอดเมื่อติดอยู่ในรถได้ 

1  ศพด. 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของเด็กเล็ก
รูว้ิธีเอาตวัรอดเมื่อ
ติดอยู่ในรถได้ 

เด็กเล็กรู้วิธีเอาตวั
รอดโดยวธิีการอย่าง
ใดอย่างหนึ่งเมื่อติด
อยู่ในรถ หากไม่
สามารถลงจาก
รถยนต์ได้ 
 

กอง 
การศึกษาฯ 

12 อุดหนุนโรงเรียนบ้านดูกู 
โครงการอาหารกลางวัน 

เพื่อสนับสนุนอาหาร
กลางวนัให้แก่นักเรียนได้
ครบถ้วนตามหลัก
โภชนาการและลดความ
เล่ือมล้ำทางสังคมให้แก่เด็ก
นักเรียน 

1 แห่ง 868,000 

 

868,000 868,000 868,000 868,000 จำนวนนกัเรียนที่
ได้รับการสนับสนุน
อาหารกลางวัน 

นักเรียนได้รับการ
สนับสนุนในด้าน
โภชนาการอย่าง
ครบถ้วน  

กอง 
การศึกษาฯ 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ยุทธศาสตร์ที่ 2: ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้อถิ่นในเขตจังหวัดที ่2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชวิีต  
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.1 แผนงานการศึกษา                                                            

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

13 สนับสนุนโครงการ
อาหารเสริม นม 
โรงเรียนและศพด. 

เพื่อสนับสนุนอาหารเสริมนม
วันให้แก่นกัเรียนได้ครบถ้วน
ตามหลักโภชนาการและลด
ความเล่ือมล้ำทางสังคม
ให้แก่เด็กนักเรียน 

1 โรงเรียน 
 1 ศูนย ์

497,840 

 

497,840 497,840 497,840 497,840 จำนวนนกัเรียนที่
ได้รับการสนับสนุน
อาหารเสริมนม 

นักเรียนได้รับการ
สนับสนุนในด้าน
โภชนาการ 

กอง        
การศึกษาฯ 

14 โครงการปฐมนิเทศเด็ก
เล็กและผู้ปกครองศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านบอื
เจ๊าะ 

เพื่อให้ความรู้แก่เด็กและ
ผู้ปกครอง 

จำนวน 1 ครั้ง 10,000 

 

10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนผู้เขา้รับการ
ปฐมนิเทศ 

ผู้ปกครองและเด็กมี
ความพร้อมในการ
เรียนมากขึ้น 

กอง        
การศึกษาฯ 

15 โครงการเปิดโลกกวา้ง 
สู่การเรียนรู้ 

เพื่อให้เด็กได้มีความรู้และ
มุมมองที่มากขึ้น 

จำนวน 1 ครั้ง 10,000 

 

10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนผู้เข้ารับการ
อบรม 

ผู้ปกครองและเด็กมี
ความพร้อมที่จะ
ตอบสนองต่อการ
เปลีย่นแปลงของ

กอง        
การศึกษาฯ 

แบบ ผ.02 
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โลกมากขึ้น 

 รวม 15 โครงการ 2,951,140 2,951,140 2,951,140 2,951,140 2,951,140    

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ยุทธศาสตร์ที่ 2: ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชวีิต  
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1 ส่งเสริมสรา้งกลุ่ม
เสริมสร้างสุขภาพ 
ม.1- ม.8 

เพื่อเสริมสรา้งให้คนใน
พื้นที่มีสขุภาวะที่ดีทั้งกาย 
ใจ สติปัญญา และสังคม 

1  โครงการ 
ม.1-ม.8 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนประชาชนที่
มีความรู้เพิ่มขึ้น 

ประชาชนในพื้นที่มีสุข
ภาวะที่ดี ทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา และสังคม 
 

สำนักปลัด 

2 ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส์  
ม.1- ม.8 

เพื่อเสริมสรา้งให้คนใน
พื้นที่มีสุขภาวะที่ดีทั้งกาย 
ใจ สติปัญญา และสังคม 

1  โครงการ 10,000 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนประชาชนที่
มีความรูเ้พิ่มขึ้น 

ประชาชนในพื้นที่มีสุข
ภาวะที่ดี มีความรู้ใน
การป้องกันตนเองจาก
โรคเอดส์ 
 

สำนักปลัด 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ยุทธศาสตร์ที ่2: ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชวีิต  
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

3 เฝ้าระวังภาวะโภชนาการ
ในเด็กเยาวชนและผู้สูงอายุ   
ม.1- ม.8 

เพื่อเสริมสร้างให้คนในพื้นที่มี
สุขภาวะที่ดีทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา และสังคม 

1  โครงการ 10,000 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนประชาชนที่มี
ความรู้และสุขภาวะที่
ดีเพิ่มขึ้น 

ประชาชนในพื้นที่มีความ
เข้าใจด้านโภชนาการ และ
มีสุขภาวะที่ดีขึ้น 
 

สำนักปลัด 

4 โครงการอบรมให้ความรู้
โรคติดต่อและไม่ติดต่อ 

เพื่อเสริมสร้างให้คนในพื้นที่มี
สุขภาวะที่ดีทั้งกาย ใจ 
สติปญัญา และสังคม 

1  โครงการ 20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนประชาชนที่มี
ความรู้และสุขภาวะที่
ดีเพิ่มขึ้น 

ประชาชนในพื้นที่มีความรู้
ความเข้าใจในเรื่อง
โรคติดต่อและไม่ติดต่อ 
สามารถพึ่งพาตนเองได้ 
 

สำนักปลัด 

5 พ่นหมอกควันกำจัดแมลง
พาหะนำโรค  ม.1- ม.8 

เพื่อเสริมสร้างให้คนในพื้นที่มี
สุขภาวะที่ดีทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา และสังคม 

1  โครงการ 20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนประชาชนที่มี
สุขภาวะที่ดีเพิ่มขึ้น 

ประชาชนในพื้นที่มีสุข
ภาวะที่ดี หา่งไกลจากโรค
ต่างๆ เช่น ไข้เลือดออก 
ฯลฯ 

สำนักปลัด 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ยุทธศาสตร์ที่ 2: ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้ถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชวีิต  
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

6 คัดกรองโรคเบาหวาน
และโรคเรื้อนม.1- ม.8 

เพื่อเสริมสร้างให้คนใน
พื้นที่มีสุขภาวะที่ดีทั้ง
กาย ใจ สติปัญญา และ
สังคม 

1  โครงการ 20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนประชาชนที่
มีความรู้เพิ่มขึ้น 

ประชาชนในพื้นที่
ได้รับการดูแลในเร่ือง 
การคุมเบาหวาน และ 
โรคเรื้อน 

สำนักปลัด 

7 อบรมมะเร็งปากมดลูก 
ม.1- ม.๘ 

เพื่อเสริมสร้างให้คนใน
พื้นที่มีสุขภาวะที่ดีทั้ง
กาย ใจ สติปัญญา และ
สังคม 

1  โครงการ 20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนประชาชนที่
มีความรู้เพิ่มขึ้น 

ประชาชนในพื้นที่มี
สุขภาวะที่ดี มีความรู้
ความเข้าใจในการ
ดูแลตนเองจาก
โรคมะเร็งปากมดลูก 

สำนักปลัด 

8 ดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน
และความดัน โลหิตสูง
ในชุมชน 

เพื่อเสริมสร้างให้คนใน
พื้นที่มีสุขภาวะที่ดีทั้ง
กาย ใจ สติปัญญา และ
สังคม 

6 หมู่บ้าน 
 

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวนประชาชนที่
มีความรู้เพิ่มขึ้น 

ประชาชนที่ป่วยจาก
โรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตได้รับ
การดูแลเบื้องต้นที่
ทั่วถึง 

สำนักปลัด 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ยุทธศาสตร์ที่ 2: ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชวีิต  
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

9 สนับสนุนการ
ดำเนนิงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับตำบล 

เพื่อเสริมสร้างให้คนใน
พื้นที่มีสุขภาวะที่ดีทั้งกาย 
ใจ สติปัญญา และสังคม 

1  โครงการ 80,000 
 

80,000 80,000 80,000 80,000 จำนวนประชาชนที่
ได้รบับริการ
หลักประกัน
สุขภาพระดับตำบล 

ประชาชนในพื้นที่ ได้รับ
สิทธิประโยชนจ์ากกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับ
ตำบลอยา่งทั่วถึง 
 

สำนักปลัด 

10 โครงการเสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุ่น
เข้มแข็ง 

เพื่อเสรมิสร้างให้คนใน
พื้นที่มีสุขภาวะที่ดีทั้งกาย 
ใจ สติปัญญา และสังคม 

1  โครงการ 20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนประชาชนที่
มีสภาวะทางด้าน
ครอบครัวที่ดีขึ้น 

ครอบครัวในพื้นที่มีสุข
ภาวะที่ดีมากขึ้นพร้อมทั้ง
ปัญหาครอบครัวที่ลดลง 
 

สำนักปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ยุทธศาสตร์ที่ 2: ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อถิ่นในเขตจังหวดัที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชวีิต  
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

11 โครงการพัฒนาศักยภาพ
แกนนำในการส่งเสริม
สุขภาพสตรี 

เพื่อเสริมสรา้งให้สตรีในพื้นที่มี
สุขภาวะที่ดีทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา และสังคม 

1  โครงการ 10,000 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวน
ประชาชนที่มี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

สตรีในพื้นที่มีสุขภาวะที่
ดีขึ้น โดยเฉพาะในด้าน
สุขภาพนำต่อสู่การต่อ
ยอดการพัฒนาพื้นที่ใน
อนาคต 
 

สำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ยุทธศาสตร์ที่ 2: ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านงานส่งเสรมิคุณภาพชวีิต  
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

12 โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความรูเ้กี่ยวกับการ
คุ้มครองผู้บริโภคเพื่อลด
ความเลื่อมล้ำในการ
ดำรงชีวิตของประชาชนใน
พื้นที่ 
 

จำนวนผู้เข้ารับการ
อบรม 

120 คน 

25,000 
 

25,000 25,000 25,000 25,000 จำนวนผูเ้ข้า      
รับการอบรม 

ประชาชนได้รับความรู้
เกี่ยวกบัการคุ้มครอง
ผูบ้ริโภคและมีการ
นำไปใช้ในชีวิตและมีสุข
ภาวะทีดีขึ้น 

สำนักปลัด 

13 โครงการทันตสุขภาพใน
เด็กก่อนวยัเรียน 

เพื่อให้ความรู้ในการดูแล
สุขภาพชอ่งปากและฟัน
แก่ผู้ปกครองและเด็ก 
ส่งเสรมิให้เด็กในพื้นที่มีสุข
ภาวะทีด ี

จำนวน 1 ครั้ง 15,000 
 

15,000 15,000 15,000 15,000 จำนวนเด็กก่อนวยั
เรียนที่ได้รับการ
ดูแลเร่ืองสุขภาพ
ช่องปากและฟัน 
 

เด็กก่อนวยัเรียนมี
สุขภาพชอ่งปากและฟัน 
ที่ดีและถูกต้องตามหลกั
สุขภาวะที่ด ี

กอง 
การศึกษาฯ/

ศพด. 

 

แบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวดันราธิวาส 

ยุทธศาสตร์ที ่2: ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชวีิต  
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

14 โครงการเฝ้าระวังภาวะ
ทุพพลภาพทาง
โภชนาการในเด็กก่อน
วัยเรียน 

เพื่อให้ผู้ปกครองของเด็ก
ก่อนวยัเรียนไดร้ับความรู้
ทางโภชนาการที่ถูกตอ้ง 
เพื่อนำไปปรับใช้ในการ
ดำรงชีวิต ให้มีสุขภาวะที่ดี 

จำนวน 
1 ครั้ง 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนผู้ปกครอง
ของเด็กก่อนวยั
เรียนที่ได้รับการ
อบรม 

ผู้ปกครองของเด็กก่อนวยั
เรียนได้รับความรู้ทางด้าน
โภชนาการที่ถูกตอ้งและ
เด็กก่อนวยัเรียนมีภาวะ
ทุพพลภาพทางโภชนาการ
ลดลง 
 

กอง 
การศึกษาฯ/

ศพด. 

15 โครงการส่งเสริม
สุขภาพหญิงตั้งครรภ์
และการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ 

เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์และ
บุตรมีสุขภาวะที่ดีขึ้น เพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ในทุกช่วงชีวิต 
 

 

จำนวน 
45 คน 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนหญิง
ตั้งครรภ์ที่เข้ารว่ม
รับการอบรม 

หญิงตั้งครรภ์และบุตรมี
สุขภาวะดีขึ้น รองรับตอ่
การพัฒนาในอนาคต 
 

สำนักปลัด 

 
 
 

แบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวติประชาชนบนพ้ืนฐานหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชวีิต  
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

16 โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีน ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมาร ี

เพื่อป้องกันภาวะ การขาด
สารไอโอดีนของเด็กและ
ประชาชนในพื้นที่ ให้มกีาร
ตระหนักถึงผลกระทบของ
ปัญหาอย่างจริงจังนำไปสู่
การแก้ไขทีต่รงจุด 
 

จำนวนผู ้
ที่เข้าร่วมโครงการ 

50 คน 

42000 
 

42000 42000 42000 42000 จำนวนผู้เข้ารับการ
อบรม 

ประชาชนในพื้นที่มี
ความรู้และความเขา้ใจ
จนสามารถป้องกัน
ตนเองจากโรคขาดสาร
ไอโอดีน 
 

สำนักปลัด 

17 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า  
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 

เพื่อให้ความรู้ด้านการ
ป้องกันตนเองจากโรคมะเร็ง
เต้านม และให้มีการ
ตระหนักถึงปัญหาอยา่ง
จริงจัง นำไปสู่การแก้ไขและ
ป้องกันที่ตรงจุด 

จำนวนผู ้
ที่เข้าร่วมโครงการ 

50 คน 

42000 
 

42000 42000 42000 42000 จำนวนผู้เข้ารับการ
อบรม 

ประชาชนในพื้นที่มี
ความรู้และความเขา้ใจ
จนสามารถป้องกัน
ตนเองจากโรคมะเร็ง
เต้านม 

สำนักปลัด 

 
 
 
 

แบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ยุทธศาสตร์ที่ 2: ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพืน้ฐานหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชวีิต  
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

18 โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To Be 
Number One  
(ศูนย์เพื่อนใจวยัรุ่นในชุมชน/
หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี 

เพื่อให้ความรู้ด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในพื้นที่อยา่ง
จริงจังโดยเน้นที่กลุ่มเด็ก
และเยาวชน 

จำนวนผู ้
ที่เข้าร่วม
โครงการ 
50 คน 

36,000 

 

36,000 

 

36,000 

 

36,000 

 

36,000 

 

จำนวน
ประชาชน 
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่โดยเฉพาะใน
เด็กและเยาวชนมี
อัตราที่ลดลง 

สำนักปลัด 

19 โครงการขลิบหนังปลายอวัยวะ
เพศชาย(เข้าสุนัต) 

เพื่อมุ่งเน้นให้สถาบันทาง
สังคมร่วมปลูกฝังค่านิยม
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ 
ตามหลักศาสนา 
 

จำนวนผู ้
ที่เข้าร่วม
โครงการ 
20 คน 

35,000 
 

35,000 
 

35,000 
 

35,000 
 

35,000 
 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เยาวชนในพื้นที่มี
การรักษา
วัฒนธรรมที่ดีงาม
ตามหลักศาสนา 

สำนักปลัด 

 รวม 19 โครงการ 495,000 495,000 495,000 495,000 495,000    

 
 
 

แบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ยุทธศาสตร์ที ่2: ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อถิ่นในเขตจังหวดัที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชวีิต  
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.3 แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม 
อาชีพผู้สูงอาย ุ

เพื่อพัฒนาศักยภาพใน
การประกอบอาชพี พรอ้ม
ทั้งสร้างผู้ประกอบการที่
ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนใน
พื้นที่ 

จำนวนผู ้
ที่เข้าร่วมโครงการ 

20 คน 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละจำนวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผู้สูงอายุที่เข้าร่วม
โครงการมีรายได้ต่อ
คนต่อปี เพิ่มขึ้น 
พร้อมทั้งเศรษฐกิจ
ชุมชนมีการขยายตวั 

สำนักปลัด 

2 อบรม พัฒนาศักยภาพ 
ศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ 
กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี  
กลุ่มเกษตรกร และกลุ่ม
เยาวชน ม.1-ม.8 
 

เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวิต ให้มีทักษะความรู ้ใน
การวางแผนชวีิตที่
เหมาะสม 

จำนวนผู ้
ที่เข้าร่วมโครงการ 

40 คน 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

ร้อยละจำนวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ทักษะความรู้ที่มาก
ขึ้น สามารถมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

สำนักปลัด 

3 โครงการทัศนศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนาทักษะ
ผู้นำกลุ่มสตรี 
 

เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวิต ให้มีทักษะความรู ้ใน
การวางแผนชวีิตที่
เหมาะสม 

จำนวนผู ้
ที่เข้าร่วมโครงการ 

40 คน 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

ร้อยละจำนวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

กลุ่มสตรี มีทักษะ
ผู้นำในชีวิตมากขึ้น 
สามารถส่งต่อให้กับ
คนรอบตัวเพื่อสร้าง
สังคมที่เข้มแข็ง 

สำนักปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคณุภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อถิ่นในเขตจังหวัดที ่2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชวีิต  
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ด้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวติ 
2.3 แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

4 โครงการชุมชนสานใจ
ห่วงใยผู้สูงอาย ุและผู้
พิการ 

เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะและ
สภาพแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการ
พัฒนาผู้สูงอายุ ผูพ้ิการ และ
คนในพื้นที่ 
 

จำนวนผู ้
ที่เข้าร่วมโครงการ 

200 คน 

40,000 

 

40,000 

 

40,000 

 

40,000 

 

40,000 

 

จำนวนผูย้ากไร้ที่ได้ 
รับความช่วยเหลือ 

ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร และ
ประชาชนในพื้นที่มีสุข
ภาวะที่ดีขึ้น 

สำนักปลัด 

5 โครงการจ้างนักเรียน/
นักศึกษาฝึกงาน เพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่ใน
หน่วยงาน 

เพื่อเสริมสร้างทักษะด้าน
อาชีพและสรา้งรายได้ให้คนใน
พื้นที่ 
 

จำนวนผู ้
ที่เข้าร่วมโครงการ 

5-10 คน 

40,000 

 

40,000 

 

40,000 

 

40,000 

 

40,000 

 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

นักเรียน นักศึกษา
ฝึกงาน ในพื้นที่ได้รับ
การฝึกทักษะและเพิ่ม
รายได ้

สำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวติประชาชนบนพื้นฐานหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชวีิต  
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
2.3 แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

6 โครงการเยี่ยมบ้าน   
เยี่ยมใจ หว่งใย  คนพิการ 

เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะและ
สภาพแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อ
การพัฒนา ผูพ้ิการ และคน
ในพื้นที่ 
 

จำนวน 
120 คน 

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวนกลุม่ที่
ไดร้ับความ
ช่วยเหลือ 

คนชรา/ผู้ยากไร้ ในพื้นที่
ได้รับการดูแล ไม่ถูกทอดทิ้ง 
เป็นลักษณะสังคมที่ดี 

สำนักปลัด 

7 โครงการเตรียมความ
พร้อมผู้ที่เข้าสู่วัยผู้สูงอาย ุ

เพื่อเสริมสรา้งพลังทาง
สังคมเพื่อเตรียมรองรับ
สังคมสูงวัย และส่งเสริม
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 50 คน 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการที่ได้รับ
การเตรียมการ
เข้าสู่วัยสูงอาย ุ

ผูเ้ขา้รว่มโครงการมีการ
เตรียมความพร้อมเข้าสูว่ัย
สูงอายุ อย่างมีศักยภาพ ไม่มี
ผลกระทบในเชิงลบตามมา 
 

สำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชวีิต  
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.3 แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

8 โครงการฝึกอบรม
สัมมนาเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพผู้สูงอาย ุ

เพื่อเสริมสร้างพลังทางสังคม
เพื่อเตรียมรองรับสังคมสูงวัย 
และสง่เสริมศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 
 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 40 คน 

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละจำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้สงูอายุที่รับการ
อบรมสัมมนา มี
ทักษะ ความรู้ ในการ
วางแผนชีวิต 

สำนักปลัด 

9 โครงการทศันศึกษาดู
งานแกนนำเยาวชน
สร้างจิตสำนึก รักบา้น
เกิด 

เพื่อปลูกฝังค่านิยมและ
วัฒนธรรมที่ดีให้แก่เยาวชน
ในพื้นที่ 

1 โครงการ 60,000 
อบต. 

60,000 
อบต. 

60,000 
อบต. 

60,000 
อบต. 

60,000 
อบต. 

จำนวนเยาวชน    
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

เยาวชนในพื้นที ่หลัง
เรียนขบหรือเข้าสู่วยั
ทำงาน มีการกลับมา
สร้างงานสร้างรายได้
ในพื้นที่ 
 

สำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ยุทธศาสตร์ที่ 2: ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคณุภาพชีวติประชาชนบนพื้นฐานหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชวีิต  
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ด้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
2.3 แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

10 การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวยั
อันควร 

เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชน ให้มทีักษะและความรู้
ในการป้องกันการตั้งครรภ์
ก่อนวยัอันควรพร้อมวางแผน
ชีวิตที่เหมาะสมในแต่ละชว่งวัย 
 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 60 คน 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละของ
จำนวนเด็กและ
เยาวชนที่เข้ารว่ม
โครงการ 

เด็กและเยาวชนมี
ความรู้และทักษะชีวิต
ในการป้องกันการ
ตัง้ครรภ์   ก่อนวัยอัน
ควร 

สำนักปลัด 

11 โครงการสานสัมพันธ์
สายใยรัก  สร้างครอบครัว
อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 

เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนใน
พื้นที่มีสุขภาวะที่ดีทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา และสังคม เป็น
สังคมที่อยู่ร่วมกันอยา่งแบ่งปัน 
ไม่ทอดทิ้งกัน เป็นสังคมที่มี
ความสุข 
 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ  
100 คน 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละของ
จำนวนประชาชน 
ที่เข้าร่วมโครงการ 

สภาพแวดล้อมของ
ชุมชนในพื้นที่มี
ความสุขมากขึ้น 
พร้อมทั้งปัญหาต่าง
ทางสงัคมที่ลดลง
อย่างมีนัยสำคัญ 

สำนักปลัด 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ยุทธศาสตร์ที่ 2: ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคณุภาพชีวติประชาชนบนพื้นฐานหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชวีิต  
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.3 แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

10 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ให้ความรู้สิทธิและ
กฎหมายที่เกีย่วกับสตรี
และครอบครัวตำบลบา
เจาะ 
 

เพื่อเพิ่มความรู้ความเขา้ใจ
ในกฎหมายที่เกี่ยวกบัสตรี
และครอบครัว  

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 40 คน 

10,000 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวน
ประชาชน 
ที่มีความรู้
เพิ่มขึ้น 

ผูเ้ข้ารว่มโครงการมี
ความรู้และทักษะใน
การแก้ปญัหาและ
ดำรงชีวิตตาม
กฎหมายที่ถกูต้อง 

สำนักปลัด 

11 โครงการอบรมค่าย
เยาวชนต้นแบบต้านภยัยา
เสพติด 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดผ่านกลุ่ม
เด็กและเยาวชนในพื้นที ่

 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 50 คน 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนผู้เข้า
อบรมที่มี
ความรู้
เพิ่มขึ้น 

อัตราการติดยาเสพ
ติดของเยาวชนใน
พื้นที่ลดลง 

สำนักปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสรา้งคณุภาพชีวติประชาชนบนพื้นฐานหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชวีิต  
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.3 แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

12 โครงการส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มสตรี 
 
 

เพื่อเป็นการพัฒนา
ศักยภาพคน ให้สามารถ
สร้างงาน สร้างรายได้ 
สามารถพึ่งพาตนเองได้
อย่างยั่งยืน 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 40 คน 

40,000 
 

40,000 40,000 40,000 40,000 จำนวน 
ผูเ้ข้าร่วม
โครงการ 

กลุ่มสตรีในพื้นที่ มี
ทักษะแรงงานมากขึ้น 
สามารถเพิ่มรายได้
ให้แก่ตนเองและ
ครอบครัว ส่งเสริม
การขยายตวัของ
เศรษฐกิจในพื้นที่ 

สำนักปลัด 

 รวม 12 โครงการ 590,000 590,000 590,000 590,000 590,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



124 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :เสริมสร้างสันติสุขและความมั่นคงภายในพ้ืนที่แบบมี ส่วนร่วม อย่างเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อถิ่นในเขตจังหวัดที ่3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1 เลือกตั้งขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบา
เจาะ 

เพื่อรองรับการเลือกตั้งระดับ
ท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ ซ่ึงว่า
ด้วยการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  
 

ประชาชนใน
พื้นที่ 

6 หมู่บ้าน 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จำนวนของผู้มาใช้
สิทธิเลือกตั้งใน
พื้นที่ มากกวา่  
ร้อยละ 60 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมการ
ปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

สำนักปลัด 

2 โครงการตั้งจุดตรวจ
บริการประชาชนชว่ง
เทศกาลต่างๆ 

เพื่อพัฒนากลไกในการ
เสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่
ประชาชน โดยมีการบูรณาการ
กับส่วนราชการอื่นๆ เช่น 
ตำรวจ ทหาร กรมการ
ปกครอง ฯ เพื่อการบริการ
ประชาชนที่มีประสิทธภิาพ    

จำนวน 
1  ครั้ง/ปี 

35,000 
 

35,000 35,000 35,000 35,000 อัตราอุบัติเหตุและ
ความสูญเสียที่
ลดลงอย่างมี
นัยสำคัญ 

ประชาชนได้รับการ
ป้องกัน แก้ไข 
อุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลอย่าง   เป็น
ระบบ 
 

สำนักปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :เสริมสร้างสันติสุขและความมั่นคงภายในพื้นที่แบบมี ส่วนร่วม อย่างเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อถิ่นในเขตจังหวัดที ่3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

3 โครงการพัฒนาหมู่บ้าน
เนื่องในวโรกาสวันเฉลมิ 
6 มิถุนายน, 28 
กรกฏาคม  5 ธันวาคม 
และ 12 สิงหาคม 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ในพื้นที่มีความจงรักภกัดี
ต่อสถาบันสำคัญของชาต ิ

จำนวน 
2 ครั้ง/ปี 

40,000 

 

40,000 40,000 40,000 40,000 จำนวน
ประชาชนใน
พื้นที่ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนในพื้นที่ มีความ
เข้าใจ เข้าถึงและ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
สำคัญของชาติ 

 

สำนักปลัด 

 รวม 3 โครงการ 675,000 675,000 675,000 675,000 675,000    

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :เสริมสร้างสันติสุขและความมั่นคงภายในพ้ืนที่แบบมี ส่วนร่วม อย่างเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อถิ่นในเขตจังหวัดที ่3 ด้านการจัดระเบยีบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1 ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝา่ยพลเรือน
(อปพร) 

เพื่อสร้างกลไกในการป้องกัน
ภัยอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
 

จัดฝึกอบรม
จำนวน  

1 ครั้ง/ปี 
 

200,000 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวนผู้เข้า
ฝึกอบรม 

อาสาสมัครป้องกันภยัฝ่าย
พลเรือนมีประสิทธิภาพ
และครบตามจำนวนที่
กำหนด 

 

สำนักปลัด 

2 โครงการฝึกอบรมทบทวน
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจำองค์การ
บริหารส่วนตำบลบาเจาะ 

เพื่อสนับสนุนโครงการจิต
อาสาพระราชทานในพื้นที่ให้
มีความเขม้แข็ง มีทักษะ
ความรู้ความชำนาญในการ
รับมือกับภยัพิบัต ิ

 

จัดฝึกอบรม
จำนวน  

1 ครั้ง/ปี 
 

200,000 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวนผู้เข้า
ฝึกอบรม 

ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติมีความรู้
ความสามารถในการ
รับมือกับภยัพิบัติมาก
ยิ่งขึ้น 

สำนักปลัด 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



127 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 :เสริมสร้างสันติสุขและความมั่นคงภายในพ้ืนที่แบบมี ส่วนร่วม อย่างเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อถิ่นในเขตจังหวัดที ่3 ด้านการจัดระเบยีบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

3 โครงการรณรงค์ป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนน 

เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนในพื้นที่ 
 

จัดฝึกอบรม
จำนวน  

1 ครั้ง/ปี 
 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนผู้เข้า
ฝึกอบรมและ
อัตราการเกิด

อุบัติเหตุทางถนน
ลดลง 

ประชาชนมีความ
ตระหนักถึงการปอ้งกัน
อุบัติเหตุทางถนนมากขึ้น 

 

สำนักปลัด 

4 อุดหนุนโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ
ประสานงานให้คำปรึกษา
แนะนำและให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน 

 

จัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน

การให้ความ
ช่วยเหลือ
ประชาชน 

 

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวนประชาชน
ที่ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ประชาชนได้มีสถานที่
กลางในการอำนวยความ
สะดวกให้กบัประชาชน
ในด้านการให้ความ
ช่วยเหลือด้านตา่ง ๆ 

สำนักปลัด 

 รวม 4 โครงการ 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000    

 
 
 

แบบ ผ.02 



128 
 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 :เสริมสร้างสันตสิุขและความมั่นคงภายในพื้นที่แบบมี ส่วนรว่ม อย่างเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อถิ่นในเขตจังหวัดที ่3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1 โครงการช่วยเหลือและ
บรรเทาความเดือดร้อน
สำหรับผู้ประสบสาธารณ
ภัย 

เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รบั
ความเดือดร้อน และเป็น
การพัฒนากลไกรองรับสา
ธารณภัยที่เป็นระบบและ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

จำนวนผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสา

ธารณภัย 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

จำนวนประชาชน
ที่ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

สามารถช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยได้
ทันท่วงที และเป็น
ระบบมากขึ้น และมี
ระบบรองรับที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

สำนักปลัด 

2 โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร 
และผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ
และสภาพแวดล้อมที่ดีเอือ้
ต่อการพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 20 คน 

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวนผู้ที่ได้รับ
ความช่วยเหลือ
และเข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนในพื้นที่มี
ศักยภาพในการ
ดำเนินชีวิตและสุข
ภาวะที่ดี นำไปสู่การ
พัฒนาประเทศใน
อนาคต 

สำนักปลัด 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวดันราธิวาส 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 :เสริมสร้างสันตสิุขและความมั่นคงภายในพื้นที่แบบมี ส่วนรว่ม อย่างเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อถิ่นในเขตจังหวัดที ่3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

3 โครงการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรมเด็กด้อย
โอกาสตำบลบาเจาะ 

เพื่อเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมทางสังคม  
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
ให้แก่คนทุกกลุ่มในพื้นที ่

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 
 200 คน 

 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จำนวนเด็กที่ได้รับ
การเขา้อบรม 

เด็กด้อยโอกาสและ
ประชาชนที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่ มีคุณธรรม 
จริยธรรม ทำให้สังคม
ในพื้นที่ดีขึ้น 
 

สำนักปลัด 

 รวม 3 โครงการ 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000    

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 :เสริมสรา้งสันติสุขและความมั่นคงภายในพ้ืนที่แบบมี ส่วนร่วม อย่างเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อถิ่นในเขตจังหวัดที่3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1 โครงการเรียนรู้สิทธิและ
หน้าที่การปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย 

เพื่อให้ความรู้ เข้าใจต่อ
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในทางการเมืองที่
ถูกต้อง 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 50 คน 

 

20,000 

 

20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนประชาชนที่
เข้ารว่มโครงการ 

ประชาชนมีความเขา้ใจต่อ
ระบอบประชาธิปไตย 
ในทางที่ถูกมากขึ้น นำไปสู่
การเมืองที่ดีในพื้นที่ 

 

สำนักปลัด 

2 โครงการทำดีเพื่อพ่อ เพื่อให้ประชาชนได้ระลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของใน
หลวงรชักาลที ่9 เพื่อเป็น
แบบอยา่งในการดำเนินชีวิต 
และสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้น 

 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 50 คน 

 

20,000 

 

20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนได้ รำลึก 
ตระหนัก ถึงพระมหา
กรณุาธิคุณของในหลวง
รัชกาลที่ 9 และทำดีเพื่อ
สังคม 

สำนักปลัด 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 :เสริมสรา้งสันติสุขและความมั่นคงภายในพื้นที่แบบมี ส่วนร่วม อย่างเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้ถิ่นในเขตจังหวัดที่3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

3 โครงการปกป้องสถาบัน
สำคัญของชาติ 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้
ตระหนักถึง สถาบัน
พระมหากษัตริย์ ชาติ 
ศาสนา อย่างเข้าใจและ
เข้าถึง นำไปสู่การปฏิบัต ิ
  

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 50 คน 

 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จำนวนประชาชนที่
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมีความเขา้ใจที่
ถูกตอ้งต่อสถาบันของชาติ 
นำไปสู่การปฏบิัติที่ทำให้
สังคมดขีึ้น 

สำนักปลัด 

4 โครงการเครือข่าย
เยาวชนรัก 
ประชาธิปไตย 

เพื่อให้ความรู ้เข้าใจต่อ
ระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และการมีส่วนรว่ม
ทาง การเมืองที่ถูกต้องแก่
เยาวชน 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 50 คน 

 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จำนวนเยาวชน
ผูเ้ข้าร่วมโครงการ 

เยาวชนในพื้นที่มีทัศนคติที่
ถูกต้อง  ต่อระบอบ
ประชาธิปไตย ส่งเสริม
สภาวะทางสังคมที่ดีขึ้น 

สำนักปลัด 

 รวม 4 โครงการ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000    

 
 
 

แบบ ผ.02 



132 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสที่ ๑ :  การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการค้าชายแดน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเทีย่ว 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและท่องเท่ียว        
4.๑  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1 โครงการฝึกอาชีพและอบรม
ให้ความรู้ด้านลงทุน เพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียน 

เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการที่มี
ทักษะและมีความสามารถใน
การแข่งขันที่มีอัตลักษณ์ 
ส่งเสริมการขยายตัวของ
เศรษฐกิจ 
 
 

หมู่บ้านละ 1 แห่ง 70,000 
 

70,000 70,000 70,000 70,000 จำนวนผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความสามารถใน
การสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 

เศรษฐกิจในชุมชนมีการ
ขยายตัว ประชาชนมีรายได้
ต่อหัวเพิ่มขึ้นสามารถนำไป 
ต่อยอดการพัฒนาในอนาคต 

สำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสที่ ๑ :  การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสรมิการค้า การลงทุนและการค้าชายแดน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและท่องเท่ียว   
4.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

2 ตลาดชุมชน สร้าง
รายได้ 

เพื่อส่งเสริมการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจของชุมชน และ
เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันให้กับผู้ประกอบการ
ในพื้นที่ในการเพิ่มช่อง
ทางการจัดจำหน่ายสินค้า
และบริการ 

1  โครงการ            
จำนวน 1 แห่ง 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

อัตราการเจริญเติบโต
ของตัวเลขทาง
เศรษฐกิจในพื้นที่มี
การขยายตวั รายได้
ต่อหัวของคนในพื้นที่
เพิ่มมากขึ้น 

เศรษฐกิจในชุมชนมีการ
ขยายตัว และมีเสถียรภาพ 
สามารถสร้างรายได้ต่อหวั
ให้คนในพื้นที่เพิ่มขึ้น
พึ่งพาตนเองได้ รองรับ
การต่อยอด ในอนาคต  

 

สำนักปลัด 

 รวม 2 โครงการ 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000    

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสที่ ๑ :  การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการค้าชายแดน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและทอ่งเท่ียว        
4.2 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

๑ ฝึกอบรมส่งเสริมการ
เรียนรู้เศรษฐกิจแบบ
พอเพียง 

เพื่อปลูกฝังค่านิยม และ
วฒันธรรมที่พึงประสงค์ใน
การส่งเสริมการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 100 คน 

 

70,000 

 

70,000 

 

70,000 

 

70,000 

 

70,000 

 

จำนวนครัวเรือนที่
สามารถพึ่งพาตนเองได ้

ประชาชนมีกระบวนการ
คิดที่ถูกต้องตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 
สามารถสร้างรายได้
พึ่งพาตนเอง 

 

สำนักปลัด 

2 โครงการเกษตรพอเพียง 
 

เพื่อปลูกฝังค่านิยม และ
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ใน
การส่งเสริมการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 50 คน 

 

60,000 

 

60,000 

 

60,000 

 

60,000 

 

60,000 

 

จำนวนครัวเรือนที่
สามารถพึ่งพาตนเองได้ 

ประชาชนมีกระบวนการ
คิดที่ถูกต้องตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 
สามารถสร้างรายได้
พึ่งพาตนเอง 

 

สำนักปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสที่ ๑ :  การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการค้าชายแดน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและท่องเท่ียว        
4.2 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

3 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการเกษตร  

เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต
ทั้งเชิงปริมาณ มูลค่าและ
ความหลากหลายทางสินค้า
เกษตร เพื่อสร้างรายได้ที่
ยั่งยืนให้แก่ชุมชน 

กลุ่มเกษตรกร
จำนวน 6 หมูบ่้าน 

200,000 

 

200,000 200,000 200,000 200,000 ผลิตภาพ มูลค่าของ
สินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น 
รวมทั้งรายได้ของ
เกษตรกรที่เพิ่มขึ้น 

เกษตรกรและประชาชน
ในพื้นที่มีทักษะ รายได้ที่
เพิ่มมากขึ้น สามารถ
พึ่งพาตนเองได้ สินค้า
เกษตรในพื้นที่มีความ
หลากหลายและคุณภาพ
มากขึ้น 

 

สำนักปลัด 

4 ปลูกหญ้าแฝกตามแนว
พระราชดำร ิ

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ภูมิคุ้มกันตอ่ปัญหาในพื้นที่
และสามารถพึ่งพาตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 50 คน 

 

20,000 

 

20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการและอัตรา
การพังทลายของหน้า
ดินในพื้นที่มีการ
ลดลง 

ประชาชนเกิด
กระบวนการเรียนรู้ พึ่งพา
ตนเองในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

สำนักปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสที่ ๑ :  การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการค้าชายแดน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทอ่งเที่ยว 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและท่องเท่ียว        
4.2 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างซอง
บังคับสัตว์ ประจำ
หมู่บ้าน 

เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้ง
เชิงปริมาณ มูลค่าและความ
หลากหลายทางสินค้าเกษตร 
เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่
ชุมชน 

จำนวน 
 6 แห่ง 

150,000 

 

150,000 

 

150,000 150,000 150,000 จำนวนซองบังคับสัตว์
แต่ละหมู่บ้าน 

เกษตรกรและประชาชน
ในพื้นที่มีผลิตภาพ รายได้ 
ที่เพิ่มมากขึ้น สามารถ
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

 

กองช่าง 

 รวม 5 โครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 : ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพืน้ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1 โครงการรักษ์น้ำ          
รักษ์ป่า รกัษ์แผ่นดิน 

เพื่อยกระดับกระบวนทัศน์ 
แนวคิด พฤตกิรรมในการ
รักษาสิ่งแวดล้อมที่นำไปสู่
การพัฒนาทีย่ั่งยืน 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 50 คน 

20,000 

 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ และพื้นที่สี
เขียวที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เพิ่มมากขึ้น  

ประชาชนในพื้นที่ มี
กระบวนทัศน์ แนวคิด 
พฤติกรรมในการรักษา
สิง่แวดล้อมมากขึ้น 

 

สำนักปลัด 

2 ปลูกป่าต้านภาวะโลก
ร้อนเฉลิมพระเกียรต ิ

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ตระหนักต่อปัญหาโลกรอ้น
อย่างจริงจัง 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 50 คน 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ และพื้นที่ปา่
ที่เพิ่มมาขึ้น  

ประชาชนในพื้นที่ มีความ
ตระหนักต่อปัญหาสภาวะ
โลกร้อน 

 

สำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 : ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

3 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราช
กุมาร ี

เพื่อสร้างความเข้าใจและทำ
ให้ประชาชนในพื้นที่
ตระหนักถึงความสำคัญของ
พืชในท้องถิ่น 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 60 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ และการนำ
ความรู้ที่มีไปใช้กับพืชใน
ท้องถิ่น 

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความตระหนักถึงคุณค่า
ของพันธุกรรมพืชต่าง ๆ 
ในท้องถิ่น 

สำนักปลัด 

 รวม 3 โครงการ 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวดันราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 : ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพืน้ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่5 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       
5.3 แผนงานสาธารณะสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมให้  
ความรู้การกำจัดขยะมูล
ฝอย 

เพื่อสร้างจิตสำนึกในการ
กำจัดขยะมูลฝอย และ
ส่งเสริมให้ประชาชนใน
พื้นที่มีสุขภาวะที่ด ี

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 50 คน 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

จำนวนผู้เข้ารว่มโครงการ 
และปริมาณขยะมูลฝอย 
ที่ลดลง 

ชุมชนมีสุขภาวะที่ดีมาก
ขึ้น ต้นทุนในการกำจัด
ขยะมูลฝอยลดลง 

 

สำนักปลัด 

2 สร้างจุดบริการทิง้ขยะ
สาธารณะ 

เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการขยะ
ของชุมชน 

จำนวน 6 หมูบ่้าน 100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

จำนวนจุดบริการสาธารณ
ในการทิ้งขยะของชุมชน 

ชุมชนมีสุขภาวะที่ดีมาก
ขึ้น ต้นทุนในการบริหาร
จัดการขยะของ
ประชาชนต่ำลง 

สำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที ่2 : ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพืน้ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       
5.3 แผนงานสาธารณะสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

3 โครงการค่ายเด็ก 
เยาวชน รว่มมือ รว่มใจ 
รักษาสิ่งแวดล้อม 

เพื่อปลูกฝังค่านิยมทาง
สังคม วัฒนธรรมอันพึง
ประสงค์ กระบวนทัศน์ 
แนวคิด ให้แก่เยาวชนใน
พื้นที่มีจิตสำนึกในด้าน
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 60 คน 

80,000 

 

80,000 80,000 80,000 80,000 จำนวนเด็กและเยาวชน
ที่เข้าร่วมโครงการ และ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่
ลดลง 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพื้นที่มี
กระบวนทัศน์ แนวคิด 
พฤติกรรมที่ใส่ใจต่อ
สิ่งแวดล้อมส่งเสริมการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

 

สำนักปลัด 

 รวม 3 โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000    

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ก.ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสรา้งสันติสุขและความมัน่คงภายในพื้นที่แบบมี ส่วนร่วม อย่างเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการศิลปะ วัฒนธธรม จารีตประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
6. ด้านการศิลปะ วัฒนธธรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมพิธีละ
ศีลอดเดือนรอมฎอน 

เพื่อร่วมกันปลูกฝัง
ค่านิยมทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ 

จัดกิจกรรม   1 
ครัง้/ปี 

60,000 

 

60,000 60,000 60,000 60,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ประชาชนในพื้นที่ มีความใส่
ใจต่อวัฒนธรรมอันดีงามทาง
ศาสนา มีความสามัคคีใน
การทำกจิกรรมร่วมกัน 

 

กอง
การศึกษาฯ 

2 อาซูรอสัมพันธ ์ เพื่อร่วมกันปลูกฝัง
ค่านิยมทางสังคมและ
วัฒนธรรมทีพ่ึงประสงค์ 

จัดกิจกรรม   2 
ครั้ง/ปี 

40,000 

 

40,000 

 

40,000 

 

40,000 

 

40,000 

 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ประชาชนในพื้นที่ มีความใส่
ใจต่อ วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดี
งาม สามารถนำไปต่อยอดสู่
การพัฒนาในมิติอื่นใน
อนาคต 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ก.ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสรา้งสันติสุขและความมัน่คงภายในพื้นที่แบบมี ส่วนร่วม อย่างเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการศิลปะ วัฒนธธรม จารีตประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
6. ด้านการศิลปะ วัฒนธธรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

3 โครงการเมาลิดสมัพันธ์ 
องค์การบริหารส่วน
ตำบล บาเจาะ 

เพื่อร่วมกันปลูกฝัง
ค่านิยมทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ 

จัดกิจกรรม 
1 ครั้ง/ปี 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ประชาชนในพื้นที่ มีความใส่ใจ
ต่อ วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม 
สามารถนำไปต่อยอดสู่การ
พัฒนาในมิติอื่นในอนาคต 

 กอง
การศึกษาฯ 

4 โครงการรอมฎอน
สัมพันธ์ตำบลบาเจาะ 

เพื่อร่วมกันปลูกฝัง
ค่านิยมทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ 

จัดกิจกรรม 
 1 ครัง้/ปี 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ประชาชนในพื้นที่ มีความใส่ใจ
ต่อ วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม 
สามารถนำไปต่อยอดสู่การ
พัฒนาในมิติอื่นในอนาคต 

กอง 
การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ก.ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสรา้งสันติสุขและความมัน่คงภายในพื้นที่แบบมี ส่วนร่วม อย่างเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา  
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการศลิปะ วัฒนธธรม จารีตประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
6. ด้านการศิลปะ วัฒนธธรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

5 อุดหนุนสำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
นราธิวาสโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนเพื่อตกแต่งเรือบุปผ
ชาติเป็นเรือนนำขบวนแห่ทาง
น้ำในงานแข่งขันเรือหน้าพระ
ที่นัง่ประจำปี  
 

เพื่อร่วมกันปลูกฝังค่านยิม
ทางสังคมและวัฒนธรรมที่
พึงประสงค์ 

จัดกิจกรรม 
1 ครั้ง/ปี 

5,000 
 

5,000 5,000 5,000 5,000 การจัดกิจกรรม
สำเร็จลุล่วง 

ประชาชนในพื้นที่ มีความ
ใส่ใจต่อ วัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่ดีงาม สามารถ
นำไปต่อยอดสู่การพัฒนา
ในมิติอื่นในอนาคต 

กอง 
การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสรา้งสันติสุขและความมัน่คงภายในพื้นที่แบบมี ส่วนร่วม อย่างเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 ด้านการศิลปะ วัฒนธธรม จารีตประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
6. ด้านการศิลปะ วัฒนธธรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

6 รายอสานสัมพันธ ์ เพื่อร่วมกันปลูกฝังค่านยิม
ทางสงัคมและวัฒนธรรมที่
พึงประสงค์ 
 

จัดกิจกรรม 
2 ครั้ง/ปี 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

จำนวนประชาชนที่
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนในพื้นที่ มีความใส่
ใจต่อ วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดี
งาม สามารถนำไปต่อยอดสู่
การพัฒนาในมิติอื่นใน
อนาคต 
 

กอง 
การศึกษาฯ 

7 จัดงานวันขึ้นปีใหม่ไทย
และวันขึ้นปีใหม่
ฮิจเราะห์ศักราชและจัด
งานวันสำคัญ ๆ ของ
ราชการและทางศาสนา 

เพื่อร่วมกันปลูกฝังค่านยิม
ทางสงัคมและวัฒนธรรมที่
พึงประสงค์ 

จัดกิจกรรม 
6 ครั้ง/ปี 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จำนวนประชาชนที่
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนในพื้นที่ มีความใส่
ใจต่อ วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดี
งาม สามารถนำไปต่อยอดสู่
การพัฒนาในมิติอื่นใน
อนาคต 
 

 

กอง 
การศึกษาฯ 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสรา้งสันติสุขและความมัน่คงภายในพื้นที่แบบมี ส่วนร่วม อย่างเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการศลิปะ วัฒนธธรม จารีตประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
6. ด้านการศิลปะ วัฒนธธรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

8 โครงการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นจากผู้รู้
สู่เด็กและเยาวชน 
 

เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญา   
ท้องถิ่น ค่านิยม วัฒนธรรม
ที่พึงประสงค์ 

1  โครงการ  
1 ครั้ง/ป ี

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนในพื้นที่ มีความ
ใส่ใจต่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สามารถนำไปต่อยอดสู่
การพัฒนาในมิติอื่นใน
อนาคต 

กอง 
การศึกษาฯ 

9 ตาดีกาสัมพันธ์       
ตำบลบาเจาะ 

เพื่อเสริมสรา้งศักยภาพ
การกีฬาในการสร้างคุณค่า
ทางสงัคมและพัฒนา
ประเทศ 

1  โครงการ  
1 ครั้ง/ป ี

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนสามารถใช้
ประโยชน์จากการกีฬาใน
การสร้างคุณค่าและการ
พัฒนา 
 

กอง 
การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสรา้งสันติสุขและความมัน่คงภายในพื้นที่แบบมี ส่วนร่วม อย่างเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการศลิปะ วัฒนธธรม จารีตประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
6. ด้านการศิลปะ วัฒนธธรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

10 โครงการแข่งขันกีฬา 
อบต.บาเจาะ ต้านภัย 
ยาเสพติดประจำป ี

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
การกีฬาในการสร้างคุณค่า
ทางสังคมและพัฒนา
ประเทศ 

1  โครงการ  
1 ครั้ง/ปี 

120,000 
 

120,000 120,000 120,000 120,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนสามารถใช้
ประโยชน์จากการกีฬา
ในการสร้างคุณค่า 
แก้ปัญหายาเสพติดและ
ต่อยอดการพัฒนา 
 

กอง 
การศึกษาฯ 

11 โครงการบรรยาย     
 ธรรมสัญจร 
 

เพื่อร่วมกันปลูกฝังค่านยิม
ทางสังคมและวัฒนธรรมที่
พึงประสงค์ ในด้าน
คุณธรรม และจรยิธรรม 
 

จำนวน 
1 ครั้ง/ปี 

60,000 
 

60,000 60,000 60,000 60,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนในพื้นที่ มี
ความใส่ใจต่อ คุณธรรม 
จริยธรรมที่ดีงาม 
สามารถนำไปต่อยอดสู่
การพัฒนาสังคมในมิติ
อื่นในอนาคต 

กอง 
การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสรา้งสันติสุขและความมัน่คงภายในพื้นที่แบบมี ส่วนร่วม อย่างเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 ด้านการศิลปะ วัฒนธธรม จารีตประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
6. ด้านการศิลปะ วัฒนธธรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

12 โครงการอบรม
จริยธรรมภาคฤดูร้อน 
 

เพื่อรว่มกันปลูกฝังค่านยิม
ทางสังคมและวัฒนธรรมที่
พึงประสงค์ 

จำนวน  
1 ครั้ง/ปี 

285,000 285,000 285,000 285,000 285,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ประชาชนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ในการอยู่
ร่วมกันในสังคมสามารถ
นำไปต่อยอดในการพัฒนา
ในอนาคต 
 

กอง
การศึกษาฯ 

13 โครงการอบรม 
คุณธรรมจริยธรรม 
 

เพื่อร่วมกันปลูกฝังค่านยิม
ทางสังคมและวัฒนธรรมที่
พึงประสงค์ 

จำนวน  
1 ครั้ง/ปี 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละผูเ้ข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ในการอยู่
ร่วมกันในสังคมสามารถ
นำไปต่อยอดในการพัฒนา
ในอนาคต 
 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวดันราธิวาส 
ก.ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสรา้งสันติสุขและความมัน่คงภายในพื้นที่แบบมี ส่วนร่วม อย่างเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการศิลปะ วัฒนธธรม จารีตประเพณีและภูมิปญัญาทอ้งถิน่ 
6. ด้านการศิลปะ วัฒนธธรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

14 โครงการอบรม ทัศน
ศึกษาดูงานเด็กและ
เยาวชน 
 

เพื่อร่วมกันปลูกฝังค่านยิม
ทางสังคมและวัฒนธรรมที่
พึงประสงค์ให้แก่เด็กและ
เยาวชน 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 40 คน 

120,000 
 

 

120,000 120,000 120,000 120,000 จำนวนผูเ้ข้ารว่ม
โครงการที่เพิ่มขึ้น 

เด็กและเยาวชน มี
คุณธรรม จริยธรรมใน
การอยู่รว่มกันทาง
สังคมนำไปสู่การ
พัฒนาในอนาคต 
 

สำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวดันราธิวาส 
ก.ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสรา้งสันติสุขและความมัน่คงภายในพื้นที่แบบมี ส่วนร่วม อย่างเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการศิลปะ วัฒนธธรม จารีตประเพณีและภูมิปญัญาทอ้งถิ่น 
6. ด้านการศิลปะ วัฒนธธรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

15 โครงการกิจกรรมทาง
กีฬาและนันทนาการ 

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
การกีฬาในการสร้าง
คุณค่าทางสังคมในการ
พัฒนาประเทศ 

จำนวนเยาวชน
เข้าร่วม
โครงการ 
 40 คน 

20,000 
 

 

20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
อัตราการ
เล่นกีฬาที่
เพิ่มขึ้น 

เยาวชนในพื้นที่มกีาร
ใชก้ิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการในการ
สร้างสุขภาวะทีด ี 
 

กอง 
การศึกษาฯ 

16 โครงการแข่งขันกีฬา
และส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา 
 

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
การกีฬาในการสร้าง
คุณค่าทางสังคมในการ
พัฒนาประเทศ 

1  โครงการ 
1 ครั้ง/ปี 

30,000 
 

 

30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวน
ผูเ้ข้าร่วม
โครงการ  

เยาวชนในพื้นที่มกีาร
ใช้กิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการในการ
สร้างสุขภาวะทีดี 
คุณค่าทางสังคม 
 

กอง 
การศึกษาฯ/
โรงเรียนบ้าน

ดูกู 

 รวม 16 โครงการ 1,410,000 1,410,000 1,410,000 1,410,000 1,410,000    

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เสริมสร้างสันติสุขและความมัน่คงภายในพื้นที่แบบมีส่วนร่วม อย่างเขา้ใจ เข้าถึงและพัฒนา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
7. ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
7.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงานบุคลากร
ท้องถิ่น 

เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรใน
หน่วยงาน 

จำนวนผู้เข้า 
ร่วมโครงการ 

40 คน 

250,000 
 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 จำนวนบุคลากร   
ที่ได้รับการ
ฝึกอบรม 

บุคลากรมีศักยภาพในการ
ตอบสนองต่อความ
ต้องการ และใหบ้ริการ
ประชาชนอยา่งสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส รวมทั้ง
บริการมีความทันสมยัทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง 

 

สำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เสริมสร้างสันติสุขและความมัน่คงภายในพื้นที่แบบมีส่วนร่วม อย่างเขา้ใจ เข้าถึงและพัฒนา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
7. ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

2 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม 

เพื่อสร้างจิตสำนึกในการ
คุณธรรม จริยธรรม ของ
คณะผูบ้ริหาร สมาชิก อบต. 
พนักงานส่วนตำบล พนกังาน
จ้างและตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ 

จำนวนผู้เข้า 
ร่วมโครงการ 

40 คน 

30,000 
 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวนบุคลากร   
ที่ได้รับการ
ฝึกอบรม 

บุคลากรมีความรู้ ความ
เข้าใจในระบบคุณธรรม 
จริยธรรม มีกระบวนการ
ทำงานและบริการที่
โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ 

 

สำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เสริมสร้างสันติสุขและความมัน่คงภายในพื้นที่แบบมีส่วนร่วม อย่างเขา้ใจ เข้าถึงและพัฒนา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัที ่7 ด้านการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล 
7. ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

3 โครงการฝึกอบรมข้อมูล
ข่าวสารแก่บุคลากรและ
ประชาชนในตำบล 

เพือ่เพิ่มศักยภาพของ
บุคลากรให้มีความทันสมัย
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โลก และขีดความสามารถที่
สูงขึ้น 

1  ครั้ง 20,000 
 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนบุคลากรที่
ไดร้ับการฝึกอบรม 

บุคลากรมีขีดความสามารถ
ในการให้บริการประชาชน 
พร้อมทั้งมคีวามเข้าใจต่อ
การเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ข่าวสารในโลกปัจจบุันมาก
ขึ้น 

 

สำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เสริมสร้างสันติสุขและความมัน่คงภายในพื้นที่แบบมีส่วนร่วม อย่างเขา้ใจ เข้าถึงและพัฒนา 
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่7 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
7. ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

4 จัดซื้อที่ดิน เพื่อขยายเขตที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บาเจาะให้มีศักยภาพใน
การบริการประชาชนมาก
ขึ้น 

5 ไร ่หรือเป็นไป
ตามที่ อบต.

กำหนด 

 

1,000,000 
 
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ขนาดที่ดินทีท่ำ
การจัดซ้ือเพื่อ
การลงทุน 

องค์การบริหารส่วนตำบล
บาเจาะมพีื้นที่ในการ
ลงทุนที่จะรองรับการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมของพื้นที่ 

 

สำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



154 
 

 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวดันราธิวาส 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เสรมิสร้างสันติสุขและความมัน่คงภายในพื้นที่แบบมีส่วนร่วม อย่างเขา้ใจ เข้าถึงและพัฒนา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
7 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

5 โครงการส่งเสริมการจัด
งานรัฐพิธีและวันนสำคัญ
ของทางราชการ 

เพื่อส่งเสริมการจัด
งานต่างๆ รวมถึง
กระตุน้ให้ประชาชน
ในท้องถิ่นมีการให้
ความสำคัญ 

 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานส่วน
ตำบล รวมถึง
หัวหน้าสว่น

ราชการอื่น และ
ประชาชนในพื้นที่  

 

50,000 

 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละจำนวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการ มีความรู้ ความ
เข้าใจในการทำงานของ
หน่วยงานภาครัฐ และให้
ความสำคัญต่อรัฐพิธีรวม
ไปถึงวันสำคัญต่าง ๆ 

สำนักปลัด 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เสริมสร้างสันติสุขและความมัน่คงภายในพื้นที่แบบมีส่วนร่วม อย่างเขา้ใจ เข้าถึงและพัฒนา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัดที่ 7 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
7. ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

6 ค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการจ้างองค์กร
หรือสถาบันที่เป็น
กลางมาสำรวจความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ตามมติิ
การประเมินที่ ก.จ 
ก.ท หรือ ก.อบต.
กำหนด 

เพื่อการพัฒนาระบบการ
ให้บริการประชาชน โดย
ยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง ตอบสนอง
ความต้องการของ
ประชาชนได้รวดเร็วและ
โปร่งใส  

จำนวนครั้งใน
การประเมิน
และการ
สำรวจ 

20,000 

 

20,000 20,000 20,000 20,000 หลักเกณฑ์ใน
การประเมินการ
สำรวจและความ
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
ภาพรวม  

คุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการประชาชน
เพิ่มมากขึ้น และ
ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน
ที่มาใช้บริการได้ตรง
จุด  

สำนักปลัด 

 รวม 6  โครงการ 1,370,000 1,370,000 1,370,000 1,370,000 1,370,000    

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เสริมสร้างสันติสุขและความมัน่คงภายในพื้นที่แบบมีส่วนร่วม อย่างเขา้ใจ เข้าถึงและพัฒนา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
7. ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
7.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1 โครงการประชาคม
เพื่อจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและหนว่ยงานภาครัฐใน
การทำงานร่วมกันเพื่อการพัฒนา
ในทุกมิติ 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการตาม
สัดส่วน

ประชาคม 

20,000 
 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
ประชาคมและจำนวน
โครงการที่ได้รับการ
เสนอจากประชาชนใน
พื้นที่ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น มี
ประสิทธิภาพทั้งในด้านการ
ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนที่ตรงจุด และด้าน
การจัดสรรงบประมาณ 

 

สำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เสริมสร้างสันติสุขและความมัน่คงภายในพื้นที่แบบมีส่วนรว่ม อย่างเขา้ใจ เข้าถึงและพัฒนา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัที่ 7 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
7. ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
7.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

2 โครงการออกหนว่ย
องค์การบริหารส่วน
ตำบลเคลื่อนที่
บริการประชาชน 

เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนที่ไม่สามารถเข้ามารับ
บริการของหน่วยงานได้ด้วยตนเอง  

จำนวน 1  
ครั้งต่อปี 

20,000 

 

20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนผู้เข้ารับบริการ 
ในโครงการ 

สามารถตอบสนองความ
ต้องการ และรูปแบบการ
ให้บริการของหนว่ยงานมีความ
สะดวกรวดเร็วและประสิทธิผล
มากขึ้น 

 

สำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เสริมสร้างสันติสุขและความมัน่คงภายในพื้นที่แบบมีส่วนร่วม อย่างเขา้ใจ เข้าถึงและพัฒนา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
7. ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
7.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

3 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดทำ
แผนชุมชน 

เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่อย่างเข้าใจ 
เข้าถึง สามารถแก้ปัญหาและตอ่
ยอดในการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง
ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้
อย่างยั่งยืน เป็นไปตามยุทธศาสตร์
การพัฒนากลุ่มจังหวัดชายแดนใต ้

 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ  
100 คน 

20,000 

 

20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนประชาชนใน
พื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ 
และจำนวนโครงการที่
ประชาชนในพื้นที่มีการ
เสนอในการจัดทำแผน
ชุมชน 

ปัญหาของประชาชนในพื้นที่
ได้รับการตอบสนองที่ตรงจุด 
สามารถแก้ไขและนำไปสู่การ
พัฒนาในหลากหลายมิต ิได้
อย่างยั่งยืนและบูรณาการ
หน่วยงานที่มหีน้าที่รับผิดชอบ
ทุกภาคส่วนเขา้มามีส่วนรว่มใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

สำนักปลัด 

 รวม 3 โครงการ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000    

 
 

แบบ ผ.02 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02/1 และ แบบ ผ.02/2 

รายละเอียดโครงการเกินศักยภาพ 
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รายละเอียดโครงการเกินศักยภาพ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสที่ ๑ :  การเสริมสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ทั่วทั้งจังหวัด 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส  ยุทธศาสตร์ ๑ : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน        
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

๑ โครงการเสริมผิวถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น นธ.ถ47-017 
สายปายอ-กูโบรแ์ชมะ หมู่ที่ 
7 บ้านดูกูสุเหร่า ตำบลบา
เจาะ 

เพื่อพัฒนาโครงข่าย
คมนาคม ในการอำนวย
ความสะดวกและลด
ต้นทุนในการเคลื่อนย้าย
สินค้า บริการ บุคลากร 

ปริมาณงาน ช่วงที่1 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
698.00 เมตร หนา 
0.04 เมตร พื้นที่ 

2,791.00 ตารางเมตร 
ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 
เมตร ยาง 218.00 

เมตร หนา 0.04 เมตร 
พื้นที่ 1,090.00 เมตร 

2,950,000 - - - - ความยาวของ  ถนน 
และรอ้ยละของ
ประชากรในพื้นที่ที่
ได้ใช้ถนน 

 

โครงข่ายคมนาคม 
พื้นที่และเมืองมี
การเชื่อมโยง 
ต้นทุนในการ 
Logistic ถูกลง 

กองช่าง 

 
 
 

 
 

 
 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการเกินศักยภาพ 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยทุธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสที่ ๑ :  การเสริมสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ทั่วทั้งจังหวัด 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส  ยุทธศาสตร์ ๑ : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน        
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีต สาย
สะพานเสรมิเหล็กพร้อม
สะพานคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ
47-005 สายลูโบะปาแย หมู่
ที่ 3 บ้านดกูู ตำบลบาเจาะ  

เพื่อพัฒนาโครงข่าย
คมนาคม ในการอำนวย
ความสะดวกและลด
ต้นทุนในการเคลื่อนย้าย
สินค้า บริการ บุคลากร 

ช่วงที่ 1 ถนนคอนกรีต 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
850.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 3,400 
ตารางเมตร ช่วงที่ 2 
ถนนหินคลุก กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 

600.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

ไม่น้อยกวา่ 2,400 
ตารางเมตร และสาย
สะพานคอนกรีตเสริม
เหลก็ขนาดกว้าง 7.00 
เมตร ยาว 9.00 เมตร 

7,300,000 - - - - ความยาวของ  ถนน 
และร้อยละของ
ประชากรในพื้นที่ที่ได้
ใช้ถนน 

 

โครงข่ายคมนาคม 
พื้นที่และเมืองมี
การเชื่อมโยง 
ต้นทุนในการ 
Logistic ถูกลง 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการเกินศักยภาพ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ก.ยทุธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสที ่๑ :  การเสริมสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ทั่วทั้งจังหวัด 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส  ยุทธศาสตร์ ๑ : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน        
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

3 โครงการขุดลอกพร้อมเรียง
หินกันตลิ่งคลองบูวง หมู่ที่ 1 
ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ 
จังหวัดนราธวิาส 

เพื่อยกระดับโครงสร้าง
พื้นฐานในด้านการระบาย
น้ำ 

กว้าง 18.00 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร     
ลึก 4.00 เมตร 

5,400,000 - - - - ความยาวของคลองบู
วงและประสิทธภิาพ
ในการระบายน้ำใน
พื้นที่ 

ประสิทธิภาพใน
การระบายน้ำ
มากขึ้น ลด
ปัญหาอุทกภยั
ภายในพื้นที ่    

กองช่าง 

 
 
 
 

 
  

 
 
 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการเกินศักยภาพ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดันราธวิาสที่ ๑ :  การเสริมสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ทั่วทั้งจังหวัด 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส  ยุทธศาสตร์ ๑ : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน        
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสาย
ทาง นธ.ถ47-002 สาย
ชลประทาน บา้นบือเจ๊าะ หมู่
ที่ 1 ตำบลบาเจาะ อำเภอบา
เจาะ จังหวัดนราธวิาส  

เพื่อพัฒนาโครงข่าย
คมนาคม ในการอำนวย
ความสะดวกและลด
ต้นทุนในการเคลื่อนย้าย
สินค้า บริการ บุคลากร 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 535.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 2,140 
ตารางเมตร 

1,434,000 -  -     - - ความยาวของ  ถนน 
และร้อยละของ
ประชากรในพื้นที่ที่ได้
ใช้ถนน 

 

โครงข่ายคมนาคม 
พื้นที่และเมืองมี
การเชื่อมโยง 
ต้นทุนในการ 
Logistic ถูกลง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 



163 
 

 
 
 

รายละเอียดโครงการเกินศักยภาพ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 

สำหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดันราธิวาสที่ ๑ :  การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการค้าชายแดน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส  ยุทธศาสตร์ ๑ : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน        
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
จะขอ

ประสาน 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายดกูสุูเหร่า-ทุ่งนา 
หมู่ที่ 7 ตำบลบาเจาะ อำเภอ
บาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

เพื่อพัฒนาโครงข่าย
คมนาคม ในการอำนวย
ความสะดวกและลด
ต้นทุนในการเคลื่อนย้าย
สินค้า บริการ บุคลากร 

กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 800ม. 

หนาเฉลี่ย 0.15 ม.  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
 2,400 ตารางเมตร 

1,560,000 - -      - - ความยาวของ  ถนน 
และร้อยละของ
ประชากรในพื้นที่ที่ได้
ใช้ถนน 

 

โครงข่าย
คมนาคม พื้นที่
และเมืองมีการ
เช่ือมโยง ต้นทุน
ในการ Logistic 
ถูกลง 

กรมส่งเสริมฯ 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/2 
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รายละเอียดโครงการเกินศักยภาพ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 

สำหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดันราธิวาสที่ ๑ :  การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการค้าชายแดน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส  ยุทธศาสตร์ ๑ : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน        
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
จะขอ

ประสาน 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

6 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติค
คอนกรีต รหัสสายทางม นธ. 
47-017 จากสาย ปายอ ถึง
สาย กูโบร์แชมะ บ้านดกูู
สุเหร่า หมู่ที่ 7 ตำบลบาเจาะ 
อำเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส 

เพื่อพัฒนาโครงข่าย
คมนาคม ในการอำนวย
ความสะดวกและลด
ต้นทุนในการเคลื่อนย้าย
สินค้า บริการ บุคลากร 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 794 ม. 
หนา 0.04 ม. 
พร้อมไหล่ทาง 

 พื้นที่ 3,176 ตารางเมตร 
 

879,000 -       - - ความยาวของ  ถนน 
และร้อยละของ
ประชากรในพื้นที่ที่ได้
ใช้ถนน 

 

โครงข่ายคมนาคม 
พื้นที่และเมืองมี
การเชื่อมโยง 
ต้นทุนในการ 
Logistic ถูกลง 

กรมส่งเสริมฯ 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/2 
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รายละเอียดโครงการเกินศักยภาพ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 

สำหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดันราธิวาสที่ ๑ :  การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการคา้ชายแดน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส  ยุทธศาสตร์ ๑ : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน        
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
จะขอ

ประสาน 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างกันตลิ่งแบบ
เรียงหิน สายคลองสะแต หมู่ที ่
1 บ้านบอืเจ๊าะ ตำบลบาเจาะ 
อำเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส 

เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของถนนและหน้าดินใน
พื้นที่ 

ช่วงที่ 1 ยาว 535 ม.  
ช่วงที่ 2 ยาว 465 ม.  

ขนาดยาวรวม 1,000ม.  

2,567,000 -       - - ความยาวของแนวกัน
ตลิ่ง และรอ้ยละของ
ประชากรในพื้นที่ที่ได้
ใช้ถนน 

 

โครงข่ายคมนาคม
มีศักยภาพมากขึ้น 
พื้นที่และเมืองมี
การเชื่อมโยง 
ต้นทุนในการ 
Logistic ถูกลง 

กรมส่งเสริมฯ 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/2 
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รายละเอียดโครงการเกินศักยภาพ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 

สำหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดันราธิวาสที ่๑ :  การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการคา้ชายแดน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส  ยุทธศาสตร์ ๑ : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน        
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
จะขอ

ประสาน 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

8 โครงการก่อสร้างสนาม
ฟุตบอล ภายในบริเวณที่ทำ
การองค์การบริหารสว่นตำบล
บาเจาะ ตำบลบาเจาะ อำเภอ
บาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา
ของประชาชนในพื้นที ่

กว้าง 70.00 เมตร 
ยาว 90.00 เมตร 
ตามแบบที่ อบต.กำหนด 

8,500,000 8,500,000       - - สนามฟุตบอลเป็นไป
ตามแบบที่ อบต.
กำหนด และร้อยละ
ของประชาชนในพื้นที่
ที่ได้ใช้สนามฟุตบอล 
 

ประชาชนในพื้นที่มี
สุขภาพกาย
สุขภาพจิตและ
พื้นที่จัดกิจกรรม
มากขึ้น 

กรมส่งเสริมฯ 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/2 
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รายละเอียดโครงการเกินศักยภาพ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 

สำหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดันราธิวาสที่ ๑ :  การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการค้าชายแดน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส  ยุทธศาสตร์ ๑ : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน        
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
จะขอ

ประสาน 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

9 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก
พร้อมเรียงหิน สายเลียบคลอง
แซเด็ง หมู่ที่ 3 บ้านดกูู ตำบล
บาเจาะ อำเภอบาเจาะ 
จังหวัดนราธวิาส 

เพื่อพัฒนาโครงข่าย
คมนาคม ในการ
อำนวยความสะดวก
และลดต้นทุนในการ
เคลือ่นย้ายสินค้า 
บริการ บุคลากร 

กว้าง 70.00 เมตร 
ยาว 90.00 เมตร 

ตามแบบที่ อบต.กำหนด 

8,500,000 8,500,000 8,500,000 - - ความยาวของ
แนวกันตลิ่ง 
และร้อยละของ
ประชากรใน
พื้นที่ที่ได้ใช้ถนน 

 

โครงข่ายคมนาคม
มีศักยภาพมากขึ้น 
พื้นที่และเมืองมี
การเชื่อมโยง 
ต้นทุนในการ 
Logistic ถูกลง 

กรมส่งเสริมฯ 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/2 
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รายละเอียดโครงการเกินศักยภาพ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 

สำหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดันราธิวาสที่ ๑ :  การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการค้าชายแดน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส  ยุทธศาสตร์ ๑ : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน        
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
จะขอ

ประสาน 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

10 โครงการขุดลอกคลองพร้อม
หินทิ้ง และถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ (สายฆุเราะห์) หมู่ที่ 1 
ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ 
จังหวัดนราธวิาส 

เพื่อพัฒนาโครงข่าย
คมนาคม ในการ
อำนวยความสะดวก
และลดต้นทุนในการ
เคลื่อนย้ายสินค้า 
บริการ บุคลากร 

ช่วงที่ 2 ขนาด 
ปากกว้าง 5.00 ม. 

 ท้องคลองกว้าง 3.00 ม. 
ลึกเฉลี่ย 2.50 ม 
ยาว 450.00 ม.  

- 5,690,000 - - - ความยาวของ  
ถนน คลองที่ขุด
ลอก และรอ้ยละ
ของประชากรใน
พื้นที่ที่ได้ใช้ถนน 

 

โครงข่ายคมนาคม 
พื้นที่และเมืองมีการ
เช่ือมโยง ต้นทุนใน
การ Logistic ถูกลง 

กรมส่งเสริมฯ 

 
 
 
 

แบบ ผ.02/2 
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รายละเอียดโครงการเกินศักยภาพ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 

สำหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดันราธิวาสที่ ๑ :  การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการค้าชายแดน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส  ยุทธศาสตร์ ๑ : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน        
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

11 โครงการขุดคลอกคลองพร้อม
หินทิ้ง และถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายชลประทาน)  หมู่
ที่ 1 บ้านบือเจ๊าะ ตำบลบา
เจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส 

เพื่อพัฒนาโครงข่าย
คมนาคม ในการอำนวย
ความสะดวกและลด
ต้นทนุในการเคลือ่นย้าย
สินค้า บริการ บุคลากร 

ช่วงที่ 1 ขนาด 
ปากกว้าง 10.00ม. 

 ท้องคลองกว้าง 8.00 ม. 
ลึกเฉลี่ย 3.00 ม 
ยาว 550.00 ม.  

- 7,130,000 -      - - ความยาวของถนนและ
คลอง ร้อยละของ
ประชากรในพื้นที่ที่ได้
ใช้ถนน 

 

โครงข่ายคมนาคม 
พื้นที่และเมืองมี
การเชื่อมโยง 
ต้นทุนในการ 
Logistic ถูกลง 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02/2 



170 
 

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการเกินศักยภาพ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 

สำหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ใช้ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดันราธิวาสที ่๑ :  การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการค้าชายแดน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส  ยุทธศาสตร์ ๑ : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน        
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
จะขอประสาน 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

12 โครงการขุดคลอกคลองพร้อม
หินทิ้งคลองบาดง หมู่ที่ 6 
บ้านบาดง  ตำบลบาเจาะ 
อำเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการน้ำใน
พื้นที่ 

ช่วงที่ 2 ขนาด 
ปากกว้าง 5.00 ม. 

 ท้องคลองกว้าง 3.00 ม. 
ลึกเฉลี่ย 2.5 ม 
ยาว 450.00 ม.  

- 2,093,490  -     - - ความยาวของคลอง 
และร้อยละของ
ประชากรในพื้นที่ที่
ไดร้ับประโยชน ์

 

โครงข่ายคมนาคม 
พื้นที่และเมืองมี
การเชื่อมโยง 
ต้นทุนในการ 
Logistic ถูกลง 

กรมส่งเสริมฯ 

 
 
 
 

แบบ ผ.02/2 
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รายละเอียดโครงการเกินศักยภาพ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 

สำหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดันราธิวาสที่ ๑ :  การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทนุและการค้าชายแดน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส  ยุทธศาสตร์ ๑ : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน        
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
จะขอ

ประสาน 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

13 โครงการซ่อมแซมถนนแบบ
คอนกรีตเสรมิเหล็กพร้อมท่อ
เหลี่ยม สายประปา-นารีบีซู 
หมู่ที่ 6 บา้นบาดง  ตำบลบา
เจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส 

เพื่อพัฒนาโครงข่าย
คมนาคม ในการอำนวย
ความสะดวกและลด
ต้นทุนในการเคลื่อนย้าย
สินค้า บริการ บุคลากร 

กว้าง 5.00 ม.  
ยาว 590.00 ม.  
หนา 0.15 ม.   

- 1,947,000     -  - - ความยาวของ  
ถนน และร้อยละ
ของประชากรใน
พื้นที่ที่ได้ใช้ถนน 

 

โครงข่ายคมนาคม พื้นที่
และเมืองมีการเชื่อมโยง 
ต้นทุนในการ Logistic 
ถูกลง 

กรมส่งเสริมฯ 

 
 
 
 

แบบ ผ.02/2 
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รายละเอียดโครงการเกินศักยภาพ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 

สำหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดันราธิวาสที่ ๑ :  การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการค้าชายแดน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดันราธิวาส  ยุทธศาสตร์ ๑ : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน        
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
จะขอ

ประสาน 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

14 โครงการก่อสร้างถนนแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
มัสยิดสุเหร่า-ทุ่งนา หมู่ที ่7 
บ้านดูกูสุเหร่า ตำบลบาเจาะ 
อำเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส 

เพื่อพัฒนาโครงข่าย
คมนาคม ในการอำนวย
ความสะดวกและลด
ต้นทุนในการเคลื่อนย้าย
สินค้า บริการ บุคลากร 

กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 800.00 ม.   
หนา 0.15 ม.  

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
3,2000 ตารางเมตร 

- 2,200,000    -   - - ความยาวของ  ถนน 
และร้อยละของ
ประชากรในพื้นที่ที่
ได้ใช้ถนน 

 

โครงข่ายคมนาคม 
พื้นที่และเมืองมีการ
เช่ือมโยง ต้นทนุใน
การ Logistic ถูกลง 

กรมส่งเสริมฯ 

 
 
 
 

แบบ ผ.02/2 
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รายละเอียดโครงการเกินศักยภาพ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 

สำหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดันราธิวาสที่ ๑ :  การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทนุและการค้าชายแดน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส  ยุทธศาสตร์ ๑ : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน        
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

15 โครงการขุดลอกคลองพร้อม
หินทิ้งคลองส้มป่อย หมู่ที่ 3
บ้านดูกู ตำบลบาเจาะ อำเภอ
บาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

เพื่อพัฒนาโครงข่าย
คมนาคม ในการ
อำนวยความสะดวก
และลดต้นทุนในการ
เคลื่อนย้ายสินค้า 
บริการ บุคลากร 

กว้าง 10 ม.  
ท้องคลองกว้าง 8.00 ม.  

ลึกเฉลี่ย 3.00 ม. 
ยาว 550.00 ม. 

- 7,100,000                              7,100,000                              - - ความยาวของ  ถนน 
และร้อยละของ
ประชากรในพื้นที่ที่ได้
ใช้ถนน 

 

โครงข่ายคมนาคม 
พื้นที่และเมืองมี
การเชื่อมโยง 
ต้นทุนในการ 
Logistic ถูกลง 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02/2 
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รายละเอียดโครงการเกินศักยภาพ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 

สำหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดันราธิวาสที่ ๑ :  การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการค้าชายแดน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส  ยุทธศาสตร์ ๑ : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน        
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
จะขอ

ประสาน 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

16 ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก รหัสสายทาง นธ.47-
002 จากสายชลประทาน 
บ้านบือเจ๊าะ หมู่ที ่1 บ้านบือ
เจ๊าะ ตำบลบาเจาะ อำเภอบา
เจาะ จังหวัดนราธวิาส 

เพื่อพัฒนาโครงข่าย
คมนาคม ในการอำนวย
ความสะดวกและลด
ต้นทุนในการเคลื่อนย้าย
สินค้า บริการ บุคลากร 

กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 535.00 ม.  
หนา 0.15 ม.  

ไหล่ทาง 0.50 ม. 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

2,140 ตร.ม 

- -      - 1,500,000 - ความยาวของ  
ถนน และร้อยละ
ของประชากรใน
พื้นที่ที่ได้ใช้ถนน 

 

โครงข่ายคมนาคม 
พื้นที่และเมืองมีการ
เช่ือมโยง ต้นทุนใน
การ Logistic ถูกลง 

กรมส่งเสริมฯ 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/2 
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รายละเอียดโครงการเกินศักยภาพ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 

สำหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดันราธิวาสที่ ๑ :  การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการค้าชายแดน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส  ยุทธศาสตร์ ๑ : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน        
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
จะขอ

ประสาน 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

17 โครงการปรับปรงุถนนแบบผิว
จราจรแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
สายลูโบะปาแย หมู่ทื่ 3 บ้าน
ดูกู ตำบลบาเจาะ อำเภอบา
เจาะ จังหวัดนราธวิาส 

เพื่อพัฒนาโครงข่าย
คมนาคม ในการอำนวย
ความสะดวกและลด
ต้นทุนในการเคลื่อนย้าย
สินค้า บริการ บุคลากร 

กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 990.00 ม.  
หนา 0.04 ม.  

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
3,960 ตร.ม 

- -      - - 1,100,000 ความยาวของถนน 
และร้อยละของ
ประชากรในพื้นที่ที่ได้
ใช้ถนน 

 

โครงข่าย
คมนาคม พื้นที่
และเมืองมีการ
เช่ือมโยง ต้นทุน
ในการ Logistic 
ถูกลง 

กรมส่งเสริมฯ 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/2 
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บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
 

ที ่ แผนงาน หมวด 

 

ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตร
กระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซ๊ซ๊  

หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุด  
ไม่ตำ่กว่า 110 กิโลวัตต ์

จำนวน 1 คัน 
 

1,120,000 1,120,000    สำนักปลัด 

2 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

รถขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ำกวา่ 6,000 ซ๊ซ๊ 

หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 
170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย 

จำนวน 1 คัน 
 

2,235,000 2,235,000    สำนักปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.03 
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ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง  โดยในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  แผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการกำหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคม
ท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดทำ  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยนำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการ
กับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะ
นำไปสู้การจัดทำงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้
เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  จึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือนำไปสู่
การ  บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ 
๔.๐  และในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนิ นการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดำเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน  
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 

๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 

๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 

     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 

     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 

     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 

     ๓.๔  วสิัยทัศน ์ (๕) 

     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 

     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 

     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 

     ๓.๘  แผนงาน (๕) 

     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องตน้ในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 

๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 

(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ทีต่ั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 

(๓) 

 

(๒) ขอ้มลูเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และ
ช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 

(๓)  
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ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแกไ้ขปัญหาสำหรับการพัฒนา
ท้องถิน่ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 

(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 

(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  

เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมลูด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit(จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat(อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร ์

๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ

๖๐ 

(๑๐) 
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องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

 

๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

 

เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 

๓.๔ วิสัยทัศน ์

 

 

 

๓.๕ กลยุทธ ์

 

 

๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 

๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

 

(๕)  

ความมุง่มั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิน่ เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จรงิ ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า

(๕)  
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๓.๘ แผนงาน 

 

 

 

 

๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพฒันากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย   

 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 

๒.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 

๓.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปไีปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 

๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 

๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 

     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 

     ๕.๒  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 

     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 

     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 

     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 

     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
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     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  

            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 

     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 

     ๕.๑๑  มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 

     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 

 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมนิผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริง
ตามท่ีได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวน
เท่าไหร ่สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 

๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นำเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 

๑๐  
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ส่ีปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

ที่ดำเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 

Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ติดต่อกัน 

๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกดิจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ทีไ่ด้ 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

 

 

 

๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 

๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มดว้ยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) 
 

โครงการพฒันาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึน้เป็น
ปัจจุบัน 

(๕) 
 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิน่มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 

(๕) 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการ
จัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) 
 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ

(๕) 
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เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 
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ประเด็น 

การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๑๑ มีการกำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

 

๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  (measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒ ) วัดและ
ประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 

๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชน  ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.  ๒๕๕๙  ข้อ 
๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย
ปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที ่ ๑  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  

(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒  กุมภาพันธ์  
๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ 
การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  
ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)  
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การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนตำบลใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิง
คุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิง
คุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 

แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

4.4 ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นข้อเสนอแนะ 
๔.4.๑  ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้สอดคล้องตามแนวทางของกรอบแผนพัฒนาจังหวัดชุมพร 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชุมพร (พ.ศ. 
๒๕๕๘-๒๕๖๒) และการใช้ข้อมูลพ้ืนฐานอ่ืนๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้อง
ดำเนินการให้สอดคล้องกับกรอบแนวทางการพัฒนาของหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนองค์การบริหารส่วน
ตำบลจะต้องกำหนดประเด็นหลัก นโยบายของการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น และองค์ประกอบอ่ืนๆ ของ
หน่วยงานให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอีกทางหนึ่งด้วย 
สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมีผลกระทบที่อาจทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นไม่มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลเท่าที่ควร  ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ไม่สามารถบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานหรือ
โครงการได้ อีกทั้งอาจไม่เชื่อมโยงกิจกรรมหรือโครงการนำไปบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ 
อันจะทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินโครงการหรือกิจกรรมได้และไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่งด้วย  ซึ่งส่วนหนึ่งมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

๑. การขาดข้อมูลที่เชื่อถือได้ ในการวางแผนจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลต่าง ๆ  เพ่ือนำมาพิจารณากำหนด
จุดมุ่งหมายและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะดำเนินงาน แต่ถ้าขณะที่มีการวางแผนนั้น กลุ่มทำงานได้ข้อมูลที่มาจากแหล่ง
ทีเ่ชื่อถือไมไ่ด้ จะทำให้การวางแผนนั้นเกิดการผิดพลาด ฉะนั้นข้อมูลนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดแผนงาน
เป็นอย่างยิ่งการวางแผนเป็นกระบวนการมองไปข้างหน้า ถ้าผู้บริหารมีแนวโน้มที่จะทำงานในเชิงรับมากกว่าเชิงรุก 
เขาจะไม่สามารถทำการวางแผนที่ดีได้เลย ฉะนั้นผู้วางแผนจะต้องเป็นบุคคลที่มีความคิดริเริ่มและเป็นคนที่มีความ
กระตือรือร้นจะได้สามารถมองหามาตรการประเมินและติดตาม แผนที่วางไว้ได้อย่างเหมาะสมและเข้าใจการ
ดำเนินงานตามแผนอย่างถูกต้อง 

๒. การวางแผนเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย การวางแผนอาจจะทำให้การ
ปฏิบัติการบางกรณีล่าช้าไปได้ แต่ก็เป็นความจริงว่าถ้าเราไม่ใช้เวลาในการวางแผนอย่างพอเพียงแล้ว แผนที่
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กำหนดขึ้นอาจจะเป็นแผนที่ใช้ไม่ได้ จึงกล่าวได้ว่าการวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการรวบรวม
การวิเคราะห์ สารสนเทศและการประเมินทางเลือกต่าง ๆ ดังนั้น ถ้าการจัดการไม่จัดงบประมาณค่าใช้จ่ายอย่าง
เพียงพอในการวางแผน ไม่ยอมใช้เวลาให้พอเพียงคิดเพียงว่าเสียเวลาสิ้นเปลืองแล้วผลของแผนที่จะออกมาดีนั้น 
ย่อมเป็นไปไม่ได้ 

๓. การดำเนินการภายในองค์การที่เข้มงวดเกินไปในเรื่องต่าง ๆ จะเป็นอุปสรรคในการนำความคิดริเริ่ม
และแนวความคิดใหม่ ๆ เข้ามาสู่องค์การ ฉะนั้นผู้วางแผนจำเป็นต้องมีการยึดหยุ่นการดำเนินการในบางกรณีบ้าง 
ซึ่งจะนำผลดีมาสู่องค์การ 

๔. การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นข้อจำกัดในการวางแผนบางครั้งเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นในองค์การธุรกิจต่าง ๆ ทั่วโลกเป็นผลกระทบอย่างต่อเนื่องมาจากความผันผวนทางเศรษฐกิจสังคมและ
การเมือง ฉะนั้นผู้วางแผนไม่สามากรถยอมรับเรื่องราวต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ อาจจะนำไปสู่การต่อต้านจากกลุ่ม
คนงานและทัศนคตเิช่นนี้จะส่งผลต่อกระบวนการวางแผนที่เกิดขึ้นขาดประสิทธิภาพ 

 
๕. ประสิทธิภาพในการวางแผนอาจมีข้อจำกัดมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้เพราะปัจจัย

ภายนอกบางอย่างยากแก่การทำนายและคาดการณ์ เช่น การเกิดสงคราม การควบคุมของรัฐบาล หรือภัย
ธรรมชาติต่าง ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผู้วางแผนไม่สามารถควบคุมได้ก็อาจทำให้การดำเนินงานตามแผนประสบปัญหา
ยุ่งยากได้หลักการพื้นฐานในการวางแผน 

 
การวางแผนประกอบด้วยหลักการพื้นฐาน ๔ประการด้วยกัน  คือ 

๑ . การวางแผนจะต้องสนับสนุน เป้ าหมายและวั ตถุประสงค์ขององค์ การ (Contridution to 
PurposeandObjectives) ในการวางแผน ผู้วางแผนจะต้องตระหนักถึงความสำคัญว่าเป้าหมายของแผนทุกแผนที่
กำหนดขึ้นนั้นจะต้องเกื้อหนุนและอำนวยความสะดวกให้ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การสัมฤทธิ์ผล 
หลักการนี้เกิดขึ้นจากธรรมชาติขององค์การธุรกิจต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้วัตถุประสงค์ของกลุ่มบุคคลที่ร่วมกันใน
องค์การบรรลุตามเป้าหมายหรือประสบความสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือรว่มใจของสมาชิกอย่างจริงใจ 

๒. การวางแผนเป็นงานอันดับแรกของกระบวนการจัดการ (Primacy of Planning) ซึ่งขบวนการจัดการ
ประกอบด้วย  การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การบริหารงานบุคคล (Staffing) การสั่ง
การ (Leading) และการควบคุม (Controlling)  การวางแผนเป็นงานเริ่มต้นก่อนขั้นตอนอ่ืน ทั้งนี้ เพราะการ
วางแผนจะเป็นตัวสนับสนุนให้งานด้านอ่ืน ๆ ดำเนินไปด้วยความสอดคล้อง 

๓. การวางแผนเป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกคน(Pervasiveness of Planning) การวางแผนเป็นงานของ
ผู้บริหารทุกระดับที่จะต้องทำแล้วแต่ขอบเขตของอำนาจหน้าที่ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้เพราะผู้บริหารในระดับที่ต่างกัน
ต่างก็มีความรบัผิดชอบควบคุมให้งานที่ตนกระทำอยู่ให้ประสบความสำเร็จให้แก่สมาชิกในองค์กร 

๔. ประสิทธิภาพของแผนงาน   (Efficiency of Plans) ในการวางแผนนั้นผู้วางแผนจะต้องคำนึงถึง
ประสิทธิภาพของการวางแผน ซึ่งสามารถพิจารณาจากการ บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยการลงทุนอย่างประหยัดคุ้มค่า 
เช่น การใช้เวลา เงิน เครื่องมือ แรงงาน และการบริหารที่ดีสร้างความพึงพอใจให้แก่สมาชิกในองค์การหลักการ



192 
 

พ้ืนฐาน ๔ประการนี้นับว่ามีส่วนสำคัญในการปูพ้ืนฐานของความคิดในด้านการวางแผนให้องค์การประสบความ
เจริญก้าวหน้า 
  สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีนี้ถือว่าเป็นปีแรกท่ีต้องดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตาม
แนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70) สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมา
พบว่า  โดยส่วนใหญ่การออกรับฟังความคิดเห็นหรือการจัดทำเวทีประชาคมในภาพรวมของตำบลเพ่ือรวบรวม
ข้อมูลนำมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นประชาชนในพ้ืนที่จะให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
เป็นส่วนมาก สาเหตุหนึ่งพบว่ามีการให้ความรู้และความเข้าใจจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ตำบล  สำหรับในปีที่ผ่านมาองคก์ารบริหารส่วนตำบลได้มีการประสานงานกับผู้นำท้องถิ่นในการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้นำท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มากขึ้น และมีการกระตุ้น
จากผู้นำชุมชนในพื้นที่ไปยังประชานในพื้นที่ให้เห็นความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และประชาชนใน
พ้ืนที่ได้รับทราบข้อมูลว่าเมื่อมีการออกประชาคมหรือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้ว โครงการทุกโครงการ
จะนำไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งหากไม่มีโครงการหรือกิจกรรมนั้นไม่
สามารถดำเนินการได้ อีกทั้งในการรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำเวทีประชาคม องค์การบริหารส่วนตำบลได้
รายงานผลการดำเนินการในปีที่ผ่านมาและโครงการของหมู่บ้านบางโครงการที่ไม่อาจดำเนินการได้ท้ังนี้เนื่องจากมี
ข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณที่จะดำเนินการ ดังนั้น  ข้อสรุปที่ได้จากการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนตำบลนั้น พบว่า  โครงการหรือกิจกรรมนั้นมีมากเกินไปไม่สอดคล้องกับการจัดทำข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี  ทั้งนี้ มีข้อจำกัดในเรื่องของวงเงินที่จะดำเนินการ เพราะส่วนหนึ่งของงบประมาณจะ
นำไปใช้ในการบริหาราชการในเรื่องอ่ืนๆ ด้วย เช่น รายจ่ายประจำ รายจ่ายในการดำเนินการ  และรายจ่ายเพ่ือ
การพัฒนา  ดังนั้น  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ
ออกประชาคม หรือ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนว่าโครงการนั้นสอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตำบล นั้นหรือไม่  ประชาชนได้รับผลประโยชน์อะไรบ้างจากโครงการนั้น รวมถึงวงเงิน
งบประมาณที่จะดำเนินการว่าจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่  เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือไม่  
และหากโครงการนั้นมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการยังมีหน่วยงานอ่ืนที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลจะเสนอ
โครงการไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้หรือไม่ สอดคล้องตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารจังหวัด และเป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เหล่านี้คือข้อจำกัดในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนำผลกระทบเหล่านี้มาวิเคราะห์เพ่ือ
นำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี 

๔.4.๒  ข้อสังเกต  ข้อเสนอแนะ  ผลจากการพัฒนา 
จากผลการดำเนินงานในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และได้วิเคราะห์ผลการพัฒนาในการจัดทำ

แผนพัฒนานั้น มีข้อสรุปที่ได้จากผลกระทบขององค์ประกอบต่างๆ ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ซึ่งสรุปว่า
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเนื่องจากแผนพัฒนาท้องถิ่นจะเป็น
เครื่องมือที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบลได้พิจารณาแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างรอบคอบและให้เห็นถึ งความ
เชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ  ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน  และเป็น
อุปสรรคต่อกัน  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลนำมาตัดสินในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานและใช้
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ทรัพยากรการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด  
และประชาชนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงโดยใช้ทรัพยากรทางการบริการอย่างเต็มที่โดยเจ้าหน้าทีผู้รับผิดชอบมี
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความครบถ้วนและ
ถูกต้องนำมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว มีดงันี้ 

๑) การกำหนดประเด็นปัญหาที่มาจากประชาชนผู้รับบริการและมีการพิจารณาจดัลำดับความสำคัญ 
 ๒)การรับฟังความคิดเห็น  เป็นตัวชี้ถึงระบบเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
ประชาชนผู้รับบริการ 

 ๓)มาตรการเชิงยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหา  เป็นตัวชี้วัดถึงความพร้อมในการแก้ปัญหาให้กับประชาชน
ผู้รับบริการที่มีทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาวรวมทั้งเปิดกว้างให้สาธารณชนได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ 

 ๔)  ความรวดเร็วในการแก้ปัญหา  เป็นตัวชี้วัดการตอบสนองในการแก้ไขปัญหา  การให้ความสำคัญและ
การกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  ไม่ละเลยเพิกเฉยต่อปัญหาจากมาตรการที่
ผู้บริหารโครงการนำมาใช้ตลอดช่วงระยะเวลาของการดำเนินโครงการ  และความสอดคล้องกับปัญหาหลัก 

 ๕)  ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย  เป็นตัวชี้วัดถึงความต้องการของ
ผู้รับบริการในการแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่  อาทิ  คำร้องเรียน  ข้อร้องทุกข์  ให้แก้ไขปัญหาเพ่ือสนองตอบ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินโครงการ  หรือได้รับความเสียหายจาก
การดำเนินโครงการซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดความสอดคล้องในการดำเนินโครงการและสนองตอบต่อความต้องการของ
ประชากรเป้าหมาย 

 

   

 

 

 


