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คํานํา 
 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2559 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของ
ตนเอง  แผนพัฒนาทองถ่ินนั้น  หมายถึงแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดย
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน  เพ่ือแจงแนวทางพัฒนาทองถ่ิน รับทราบปญหา  
ความตองการ ประเด็น  การพัฒนาและประเด็นท่ีเก่ียวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ  และแนวทาง
ปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีเพ่ือนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินโดยใหนําขอมูลพ้ืนฐาน
ในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และขอมูลในแผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
 
 เพ่ือใหการดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายดังกลาว  จึงตองจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ. 2561 – 
2565) ข้ึน  เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป และพรอมท่ีจะนําไปสูการปฏิบัติ
และสามารถใชในการประสานแผนการพัฒนาทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
ตามนโยบายท่ีคณะผูบริหารหวังท่ีจะทําใหเกิดการพัฒนาในทองถ่ิน 

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ จึงหวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ขององคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ ฉบับนี้จะเปนแนวทางในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลท่ีมี
ประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริงตอไป 
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สวนท่ี  1 
สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 

 
1. ดานกายภาพ 
 1.1ท่ีตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล 
  ท่ีตั้งของหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
  ตําบลบาเจาะประกอบดวย 
  หมูท่ี  1  บานบือเจาะ 
  หมูท่ี  3  บานดูกู 
  หมูท่ี  5  บานเปาเบาะ 
  หมูท่ี  6  บานบาดง 
  หมูท่ี  7  บานดูกูสุเหรา 
  หมูท่ี  8  บานบือเจาะ 2 
   
 สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  ตั้งอยูบานเลขท่ี    ถนนบาเจาะ– บานทอน  ตําบลบา
เจาะ  อําเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส  96170  โทร. 073 – 709885 ,  โทรสาร. 073 – 709885 
 1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 

สภาพภูมิประเทศองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  มีลักษณะภูมิประเทศเปนพ้ืนท่ีลาดเทจากทิศ
ตะวันตกสูตะวันออก  ซ่ึงคอยๆลาดเทลงเปนท่ีราบลุม โดยเริ่มจากพ้ืนท่ีภูเขาในหมูท่ี6 สูหมูท่ี 3 หมูท่ี 
1 หมูท่ี 8 หมูท่ี 5 และหมูท่ี 7   สภาพดินเปนดินรวนปนทรายเหมาะแกการเพาะปลูก  

  1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
สภาพภูมิอากาศ  มี 2 ฤดู  คือฤดูรอนกับฤดูฝน โดยฤดูรอนจะเริ่มเดือนตั้งแตเดือนกุมภาพันธ -  
เมษายน  และฤดูฝนจะเริ่มในชวงเดือนพฤษภาคม - มกราคม  จะเริ่มมีฝนตกหนักติดตอกันไปถึงเดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม  โดยจะมีฝนตกหนักในเดือนพฤศจิกายน 

  
2.  ดานการเมืองหรือการปกครอง 
 2.1  เขตการปกครอง 
  องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะไดยกฐานะมาจากสภาตําบลบาเจาะ เม่ือวันท่ี 16ธันวาคม
2539ตั้งอยูในตอนกลางของอําเภอบาเจาะ หางจากท่ีวาการอําเภอบาเจาะประมาณ  2 กิโลเมตรหางจาก
ท่ีตั้งศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 28 กิโลเมตร ประกอบดวยหมูบาน จํานวน 6 หมูบาน และมีพ้ืนท่ีบางสวน
ของหมูบานในเขตเทศบาลเจาะ  จํานวน 5 หมูบาน 

  - มีเนื้อท่ี  21.69   ตารางกิโลเมตร (13,556.25 ไร)   
 
มีอาณาเขตติดตอ ดังนี ้

  ทิศเหนือ ติดตอกับตําบลกาเยาะมาตี ประกอบดวยพ้ืนท่ีหมูท่ี 3 และหมูท่ี 7 
 ทิศใต  ติดตอกับตําบลลุโบะสาวอ ประกอบดวยพ้ืนท่ีหมูท่ี 1 และหมูท่ี 8  
 ทิศตะวันออก ติดตอกับตําบลบาเระใต  ประกอบดวยพ้ืนท่ีหมูท่ี 7, 8และหมูท่ี 5 

  ทิศตะวันตก ติดตอกับเทือกเขาบูโด และอําเภอรามัน  ประกอบดวยพ้ืนท่ีหมูท่ี 6 
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จํานวนหมูบานในเขตรับผิดชอบ 
หมูท่ี 1  บานบือเจาะ (อบต.บางสวน) 

หมูท่ี 3  บานดูกู (อบต.บางสวน) 

หมูท่ี 5  บานเปาเบาะ (อบต.บางสวน) 

หมูท่ี 6  บานบาดง (อบต.บางสวน) 

หมูท่ี 7  บานดูกูสุเหรา (อบต.เต็มพ้ืนท่ี) 

หมูท่ี 8  บานบือเจาะ 2 (อบต.บางสวน) 

  
2.2  การเลือกตั้ง 

  การเมือง การบริหาร 
 องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ ไดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะครั้ง
ลาสุด เม่ือวันท่ี  19  ตุลาคม  2556  โดยมีขอมูลเก่ียวกับการเลือกตั้งดังนี้ 

สรุปผลการใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนายกองคการบริหารตําบลบาเจาะ 
วันท่ี  19  ตุลาคม   2556 

เขต
เลือก 
ตั้ง หมูท่ี 

 
จํานวนผูมี

สิทธิ
เลือกตั้ง  

การใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง บัตรไมประสงค 
หมายเหตุ ผูมาใชสิทธิ บัตรเสีย ลงคะแนน 

ท่ี  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ  

1 บือเจาะ 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 ดูกูสุเหรา 587 503 85.56 11 2.18 2 0.39  

8 
บือเจาะ 

2 
352 

317 90.05 8 2.52 1 0.31  

รวมท้ังส้ิน 2,399 2,112 88.03 75 3.55 8 0.37  
 
หมายเหตุ ****    1. สมาชิกสภาทองถิ่นเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง 
 
2. ผูบริหารทองถิ่นเลือกตั้งแบบรวมเขตเลือกตั้ง 
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3.  ประชากร 
 3.1  ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร 

 
หมูท่ี 

 
ช่ือหมูบาน 

จํานวน 
ครัวเรือนท้ังส้ิน 

(ท่ีมีอยูจริง) 

จํานวนราษฎร  
(คน) 

ท้ังส้ิน ชาย หญิง 
1 บานบือเจาะ 98 519 252 267 
3 บานดูกู 242 1053 516 567 
5 บานเปาเบาะ 76 353 171 182 
6 บานบาดง 91 552 278 274 
7 บานดูกูสุเหรา 187 945 460 485 
8 บานบือเจาะ 2 121 553 267 286 

รวม 815 3,975 1,944 2,033 
 

ท่ีมา :  ท่ีทําการปกครองอําเภอบาเจาะ(  ขอมูล  ณ  วันท่ี  30  เดือน มีนาคม  2562) 
 
 3.2  ชวงอายุและจํานวนประชากร 

 หญิง ชาย หมายเหตุ 

จํานวนประชากร
เยาวชน 

575 คน 600 คน อายุต่ํากวา 18 ป 

จํานวนประชากร 1,178 คน 1,131 คน อายุ 18-60 ป 

จํานวนประชากร
ผูสูงอายุ 

231 คน 185 คน อายุมากกวา 60 ป 

รวม 1,984 คน 1,916 คน ท้ังส้ิน 3,900 คน 

 
4.  สภาพทางสังคม 
 4.1  การศึกษา 
  จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชากรอายุ  15 – 60  ป  รอยละ  80  อาน  เขียน  
ภาษาไทยและคิดเลขอยางงายได  เด็กอายุ  6 – 14  ป  รอยละ  100  ไดรับการศึกษาภาคบังคับ  9  ป  ได
เรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  4  หรือเทียบเทา  และท่ีไมไดเรียนตอมีงานทํารอยละ  92  ดานการศึกษาอยูใน
เกณฑท่ีดี  ปญหาคือการศึกษาในตําบลไมสามารถท่ีจะแขงขันกับเมืองใหญได  การแกปญหาขององคการ
บริหารสวนตําบล  ไดจัดกิจกรรมใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนวัสดุในการฝกทักษะเด็ก  อาหาร
เสริมนม  อาหารกลางวัน  สวนทางโรงเรียนในพ้ืนท่ีก็สนับสนุนวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน  พรอมท้ังอาหาร
กลางวัน  และรวมกันจัดกิจกรรมตางๆ  กับทางโรงเรียน 
 
 
 
 
การศึกษา  ขอมูล  ณ  ปจจุบัน 
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สังกัด สพฐ. 
องคการบริหารสวน

ตําบลบาเจาะ 
1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
          -  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบือเจาะ 
2. โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในพ้ืนท่ีตําบลบาเจาะ 
(ระดับประถมศึกษา) 
          -  โรงเรียนบานดูกู 
3. โรงเรียนตาดีกา  ในพ้ืนท่ีตําบลบาเจาะ 
   -  โรงเรียนตาดีกา  หมูท่ี  1 
   -  โรงเรียนตาดีกา  หมูท่ี  3 
   -  โรงเรียนตาดีกา  หมูท่ี  5 
   -  โรงเรียนตาดีกา  หมูท่ี  6 
          -  โรงเรียนตาดีกา  หมูท่ี  7 
          -  โรงเรียนตาดีกา  หมูท่ี  8 

 
 
จํานวน  1 โรงเรียน 

จํานวน  1  ศูนย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ขอมูลโรงเรียนบานดูกู ณ วันท่ี   10 มิถุนายน  2559 
 

ชั้น/ป ชาย  หญิง รวม 
อนุบาล 1 19 18 37 
อนุบาล 2 10 11 21 
ประถมศึกษาปท่ี 1 15 13 18 
ประถมศึกษาปท่ี 2 11 9 20 
ประถมศึกษาปท่ี 3 9 8 17 
ประถมศึกษาปท่ี 4 9 17 26 
ประถมศึกษาปท่ี 5 17 17 34 
ประถมศึกษาปท่ี 6 20 14 34 
รวม 110 107 217 

ขอมูลโรงเรียนบานดูกู ณ วันท่ี   10 มิถุนายน  2559 
 

2559 
ชาย หญิง 
18 15 

รวม   33   คน 
 

4.2  สาธารณสุข 
  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ ไมมีสถานพยาบาลแตมีศูนยบริการ

สาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบาน  จํานวน  6  แหง  

  (2)  สถานการณ / ปญหาสุขภาพ  (ตําบลบาเจาะ) 
        -  โรคท่ีตองเฝาระวังทางดานระบาดวิทยา 
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           1.โรคไขเลือดออก 
           2. โรคไขมาลาเรีย 
           3. โรคมือเทาเปอย 
           4. โรคอุจจาระรวง   
 4.3  อาชญากรรม 
  องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะมีอาชญากรรมเกิดข้ึน  ปญหาความไมสงบในสามจังหวัด
ชายแดนใต ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลก็ไดดําเนินการปองกันการเกิดเหตุดังกลาว  คือ  การติดตั้งกลองวงจร
ปดในจุดท่ีเปนท่ีสาธารณะ  รวมท้ังไดตั้งจุดตรวจ  จุดสกัด  จุดบริการ  ในชวงเทศกาลท่ีมีวันหยุดหลายวัน  
เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน  แตปญหาท่ีพบเปนประจําคือการทะเลาะวิวาทของวัยรุนในชุมชน  
การแกปญหาคือการแจงเตือนใหผูปกครองดูแลบุตรหลานของตน  การขอความรวมมือไปยังผูนํา  การขอกําลัง
จากผูนํา  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไมใหเกิดความรุนแรง  สิ่งท่ีสําคัญในการปองกันภัย  ประชาสัมพันธให
ประชาชนมีการเฝาระวังเหตุ  ชวยเหลือดูแลกัน  มีอะไรใหชวยเหลือกัน  สรางความสามัคคีในชุมชน 
  

4.4  ยาเสพติด 
  ปญหายาเสพติดในเขตตําบลบาเจาะ  จากการท่ีทางสถานีตํารวจหรือขอมูลจากอําเภอแจง
บําบัดผูติดยาเสพติดใหกับองคการบริหารสวนตําบลทราบนั้น  พบวาในเขตตําบลมีผูติดยาเสพติดอยูในพ้ืนท่ีไม
มากนัก  หนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลท่ีชวยสอดสองดูแลอยูเปนประจํา  การแกไขปญหาของ
องคการบริหารสวนตําบลสามารถทําไดเฉพาะตามอํานาจหนาท่ีเทานั้น  เชน  การรณรงค  การประชาสัมพันธ  
การแจงเบาะแส  การฝกอบรมใหความรู  ถานอกเหนือจากอํานาจหนาท่ีก็เปนเรื่องของหนวยงานอ่ืนเขามา
ดูแล  ท้ังนี้องคการบริหารสวนตําบลก็ไดใหความรวมมือมาโดยตลอด 
  

4.5  การสังคมสงเคราะห 
  องคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการดานสังคมสงเคราะห  ดังนี้ 

(1) ดําเนินการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูปวยเอดส 
(2) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(3) ประสานทําบัตรผูพิการ 
(4) ตั้งโครงการชวยเหลือผูยากจน  ยากไร  รายไดนอย และผูดอยโอกาสไรท่ีพ่ึง 
(5) ตั้งโครงการปรับปรุงซอมแซมบานคนจน 

 
5.  ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 5.1  การคมนาคมขนสง 
  เสนทางการคมนามท่ีใชติดตอในเขตพ้ืนท่ีตําบลแมหวาดและพ้ืนท่ีใกลเคียงมีดังนี้ 

1. ทางหลวงแผนดิน 
   -  หมายเลข  4155  บาเจาะ– บานทอน 
   -  หมายเลข 412 สายเพชรเกษม 
  2.  สะพาน 
   -  สะพานมีจํานวน  -  สะพาน 
  3.  การจัดการขนสงมวลชน 
   -  รถทัวรสไหงโกลก– กรุงเทพฯ 
   -  รถทัวรสุไหงโกลก– ภูเก็ต 
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   -  รถตูนราธิวาส– หาดใหญ 
   -  รถตูนราธิวาส– ยะลา 
   -  รถ– ยะลา 
     

5.2  การไฟฟา 
หมูบานท่ีอยูในเขตตําบลแมมีจํานวนท้ังสิ้น   788 ครัวเรือน 
มีไฟฟาใช   มีจํานวน 758  ครัวเรือน 
มีไฟฟาโซลาเซลใช  มีจํานวน   -  ครัวเรือน 
ไมมีไฟฟาใช   จํานวน    30  ครัวเรือน 

 5.3  การประปา 
   แหลงน้ําในพ้ืนท่ีตําบลบาเจาะสวนใหญไดมาจากแหลงน้ําธรรมชาติท่ีไหลมาจากไหล
เขามาเปนลําธารขนาดเล็ก    และบึง  น้ําตกและ ประปาหมูบาน ประชาชนในพ้ืนท่ีก็มีบอน้ําขุดสําหรับอุปโภค
บริโภค  แตชวงหนาแลงน้ําในลําธารท่ีไหลมาจากไหลเขาก็จะมีน้ําคอนขางนอยทําใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีน้ําไม
เพียงพอในการใชอุปโภค  บริโภค  และทําการเกษตร  และแหลงน้ําเราไดมาจาก  2  แหลงน้ําดวยกัน  
ประกอบดวย 

1. แหลงน้ําธรรมชาติ 
-  แมน้ํา  จํานวน  - แหง 
-  หวย/ลําธาร จํานวน  - แหง 
-  คลอง  จํานวน  2 แหง 
-  หนอง/บึง  จํานวน  - แหง 

        -  น้ําตก  จํานวน  - แหง 
   2.  แหลงน้ําท่ีมนุษยสรางข้ึน 
   -  อางเก็บน้ํา จํานวน  - แหง 
         -  ฝายน้ํา  จํานวน  3 แหง 
         -  ประปาหมูบาน จํานวน  3 แหง 
 5.4  โทรศัพท 
  จํานวนเครือขายการใชโทรศัพทยังไมมีสัญญาณท่ีท่ัวถึง  แบงเปนสวนดังรายละเอียดดังนี้ 
   -  จํานวนโทรศัพทสวนบุคคล จํานวน  - หมายเลข 
   -  จํานวนชุมสายโทรศัพท  จํานวน  - ชุมสาย 
   -  หอกระจายขาวหมูบาน  จํานวน  6 หมูบาน 
   -  โทรศัพทเคลื่อนท่ีท่ีมีสัญญาณ จํานวน  - หมูบาน 
 5.5  ไปรษณีย/การส่ือสาร/การขนสงวัสดุ  ครุภัณฑ 
  ไปรษณียหลักอยู ท่ีเขตเทศบาลตําบลบาเจาะ  รับสินคาท่ีไปรษณียตําบลแมหวาดไปยัง
หมูบานของตนเอง  เพ่ือนําจดหมายและพัสดุไปสงใหประชาชนเขตรับผิดชอบของตน 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
  

 
 
 
6.1  การเกษตร 



๗ 
 

  ประชากรในพ้ืนตําบลบาเจาะ  ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนสวนใหญ  ผลผลิตทาง
การเกษตรท่ีสําคัญ  ไดแก  ยางพารา  สวนผลไม ไดแก  ทุเรียน  ลองกอง  มังคุด  เงาะ  ฯลฯ 

- อาชีพเกษตรกรรม 
- อาชีพเลี้ยงสัตว 
- อาชีพคาขาย 
- อาชีพรับจางท่ัวไป 

6.2  การปศุสัตว 
  ประชาชนสวนใหญจะประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเปนอาชีพเสริม  เชน  การ
เลี้ยงไก  เลี้ยงเปด  เลี้ยงวัว  เลี้ยงแพะ   
 
 6.3  การบริการ 
  พ้ืนท่ีมีสถานท่ีใหบริการ  ดังรายละเอียดดังนี้ 

1. รานอาหาร    จํานวน  5 แหง 
2. ปมน้ํามันหลอด   จํานวน   1 แหง 
3. รานบริการ ลาง อัดฉีด รถยนต จํานวน  1 แหง 
4. รานขายของชํา   จํานวน  16 แหง 
5. รานขายปลีก สง ทางอินเตอรเน็ต จํานวน  1 แหง 
6. รานจําหนายอุปกรณ ไฟฟา  จํานวน  1 แหง 

 
7.  เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น  (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) 
 

อบต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 
  

ช่ือหมูบาน ชาย (คน) 
หญิง 
(คน) 

ครัวเรือน 
พ้ืนท่ี (ไร) 

  
(ครัวเรือน)   

บานบือเจาะ 252 267 98 0   
บานดูกู 516 567 242 0   
บานเปาเบาะ 171 182 76 0   
บานบาดง 278 274 91 0   
บานดูกูสุเหรา 460 485 187 0   
บานบือเจาะ 2 267 286 121 0   
สรุปรวม 1944 2031 815 0   
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 7.1  การเกษตรองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ ลักษณะการประกอบอาชีพในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลบาเจาะ  สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจ คือ ยางพาราขาวนาป  มะพราว  ลองกอง  มังคุด  
ทุเรียน   เปนตน  สรุปไดดังนี้ 
ดานการเกษตร 

หมูบา
น 

ชุมช
น 

นาขาว 
ไร/
ครัวเรือ
น 

สับปะร
ด 

ไร/
ครัวเรื
อน 

ลองกอ
ง 

ไร/
ครัวเรื
อน 

เงาะ 
ไร/

ครัวเรื
อน 

มังคุด 
ไร/

ครัวเรื
อน 

สละ 
ไร/

ครัวเรื
อน 

ทุเรียน 
ไร/

ครัวเรื
อน 

ยาง 
ไร/

ครัวเรื
อน 

ไรออย 
ไร/

ครัวเรื
อน 

มะพรา
ว 

ไร/
ครัวเรื
อน 

ไรมัน
สําปะหลั
ง 
ไร/
ครัวเรือน 

ม.1 55/44
6 

6/3 51/1
38 

9/18 15/1
3 

 10/7 60/1
20 

2/3 55/2
10 

 

ม.3 90/48
5 

9/3 45/1
61 

15/2
9 

21/1
3 

 18/1
3 

145/
1155 

2/1 53/1
97 

6/1 

ม.5 168/8
70 

6/1 28/9
7 

10/1
7 

19/1
0 

 19/1
23 

35/5
5 

 59/2
58 

1/1 

ม.6 30/19
5 

 26/6
6 

9/12 9/12  36/3
0 

140/
912 

 5/13
4 

 

ม.7 155/6
75 

 25/8
1 

2/4 7/6 10/1
0 

12/8 25/1
39 

 10/3
0 

 

ม.8 80/55
7 

 32/4
9 

11/1
0 

8/8  9/5 35/1
29 

 19/5
8 

 

รวม 578/3
,228 

21/7 207/
592 

56/6
0 

79/6
2 

10/1
0 

104/
75 

440/
2600 

4/4 201/
887 

7/3 
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8. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
 8.1  การนับถือศาสนา 
   ผูท่ีนับถือศาสนาอิสลาม  คิดเปนรอยละ  100 
     มีมัสยิด    8 แหง 
     สุเหรา 6 แหง 
  

8.2  ประเพณีและงานประจําป 
  -  ประเพณีวันอีด (ฮารีรายอ)  
  -  ประเพณีวันอาสูรอ 
  - ประเพณีวันเมาลิด 
  -  ประเพณีมหกรรมผลไมและของดีเมืองบาเจาะฯลฯ 
  

8.3  ภูมิปญญาทองถิ่น  ภาษาถิ่น 
  ภูมิปญญาทองถิ่น 
  ประชาชนในเขตตําบลบาเจาะไดอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน  ไดแก  วิธีการสานตะกราไวใชใน
ครัวเรือน  วิธีการจับปลาตามธรรมชาติเพ่ือใหปลาไมสูญพันธุ  วิธีการทําไมกวาดจากดอกหญา  น้ํามันสมุนไพร
ท่ีใชกันท่ัวไป  และชาวมุสลิมก็มีการทําชุดขันหมากหรือภาษาอิสลามเรียกวา “บุหงาซีเละ”   ถาเปนพวก
อาหารการกินก็จะมี  กลวยฉาบ  ปลาสม  ทุเรียนทอด  เปนตน 
  ภาษาทองถิ่น 
  -  ภาษามาลายู   คิดเปนรอยละ  100 
   
 8.4  สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
  ประชาชนในเขตตําบลบาเจาะไดผลิตองใชพ้ืนเมืองข้ึนใชในครัวเรือนและเหลือเอาไวจําหนาย
บาง  ไดแก  ไมกวาดดอกหญา  ตะกราสานพลาสติก  กลวยฉาบ   

 
9.  ทรัพยากรธรรมชาติ 

 9.1  น้ํา 
  น้ําท่ีใชในการอุปโภค  บริโภค  เปนน้ําท่ีไดจากน้ําฝนและน้ําปาท่ีไหลลงมาจากภูเขาเปน 
ลําธาร  หวย  หนอง บึง  และน้ําตก  พรอมท้ังมีการสรางฝายก้ันน้ําเพ่ือกักเก็บน้ําไวใชในชวงหนาแลง  ซ่ึงจะ
มาตอทอระบบสงน้ําทําเปนประปาหมูบาน  แตก็ยังไมเพียงพอในชวงเหนาแลงเพราะฝนไมตกน้ําท่ีไหลจากไหล
เขาลงมาลําธารแหงไมมีน้ํากักเก็บได  ก็จะมีความลําบากในการใชน้ําอุปโภค  บริโภค  และทางการเกษตรไม
เพียงพอ 
 9.2  ปาไม 
  ปาไมในเขตตําบลบาเจาะจะเปนไมยืนตน  ถาเขาไปในเขตปาดานบนของภูเขาจะเปนไมยืน
ตนขนาดใหญ  เปนปาดงดิบชื้นมีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรปาไม  และเม่ือเขาเขตพ้ืนท่ีทํากินของ
ประชาชนปาไมสวนใหญจะเปนตนไมยางพารา  และเปนตนไมสวนผลไมของประชาชนเปนจําพวกตนทุเรียน  
ตนลองกอง  ตนมังคุด  ตนเงาะ  เปนตน 
  

 
 



๑๐ 
 

 
9.3  ภูเขา 

  ในเขตตําบลบาเจาะสวนใหญเปนภูเขา  มีพ้ืนท่ีราบเพียงเล็กนอย  และพ้ืนท่ีทํากินของ
ประชาชนสวนใหญก็จะเปนภูเขาและทุงนา 

 
10.  การแกปญหาในพ้ืนท่ี  
1)  สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน  โดยรวมมือกับทุกภาคสวน  ไมวาจะเปน  อําเภอ  ตํารวจ  

โรงพยาบาล  สาธารณสุข  รวมทํากิจกรรมตางๆ  กับชุมชน  ใหประชาชนเกิดความไววางใจและไดรับความ
คุมครองทางสังคม  มีความเปนกลาง  รับทราบปญหาและเรงแกปญหาใหประชาชน 
 2)  กระจายเงินอุดหนุนชวยเหลือประชาชนในหมูบานทุกหมูบานอยางเทาเทียมกัน 
 3)  สงเสริม  สนับสนุน  ทางดานการศึกษา  โดยการสนับสนุนจัดกิจกรรมใหเด็กไดรับความรูตางๆ 
 4)  อํานวยความสะดวก  ประสานงาน  สงเสริมใหประชาชนมีความรูในการใชประโยชนจากินและน้ํา
ใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ีของชุมชน  เพ่ือพลิกวิกฤตใหเปนโอกาส 
 5)  สงเสริมกิจกรรมใหชุมชนปลอดสิ่งเสพติด  เชน  จัดกิจกรรมใหเยาวชนไดรวมกิจกรรม 
 6)  สงเสริมอาชีพใหประชาชนใหใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
 7)  สรางกิจกรรมใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นในการแกปญหาของประชาชน 
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1.ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนามหภาค 

1.1  แผนยุทธศาสตรชาติ  20  ป 
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี30 มิถุนายน2558เห็นชอบใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทํา

ยุทธศาสตรชาติมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติระยะ20ปเพ่ือใชในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสูความม่ันคงม่ังค่ังและยั่งยืนและใหเสนอรางยุทธศาสตรชาติระยะ20ปใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาให
ความเห็นชอบเพ่ือใชเปนกรอบในการดําเนินงานในระยะท่ี2 ของรัฐบาล (ป2558 -2559) และกรอบการ
ปฏิรูปในระยะท่ี 3 (ป2560 เปนตนไป)ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศนและทําใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตท่ี
พึงประสงคนั้นจําเปนจะตองมีการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาวและกําหนดแนว
ทางการพัฒนาของทุกภาคสวนใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันดังนั้นจึงจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตร
ชาติในระยะยาวเพ่ือถายทอดแนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณา
การและสรางความเขาใจถึงอนาคตของประเทศไทยรวมกันและเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมท้ัง
ประชาชนเอกชนประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสรางและรักษาไวซ่ึงผลประโยชนแหงชาติ
และบรรลุวิสัยทัศน“ประเทศไทยมีความม่ันคงม่ังคั่งย่ังยืนเปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือคติพจนประจําชาติ “ม่ันคงม่ังคั่งย่ังยืน”เพ่ือใหประเทศมีขีด
ความสามารถในการแขงขันมีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลวคนไทยมีความสุขอยูดีกินดีสังคมมีความ
ม่ันคงเสมอภาคและเปนธรรมซ่ึงยุทธศาสตรชาติท่ีจะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ20ปตอจากนี้
ไปจะประกอบดวย6 ยุทธศาสตรไดแก 

(1) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 
 (2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
 (3) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
(4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 
(5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

โดยมีสาระสําคัญของแตละยุทธศาสตรสรุปไดดังนี้ 
 1) ยุทธศาสตรดานความม่ันคงมีเปาหมายท้ังในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศและชวยลดและ
ปองกันภัยคุกคามจากภายนอกรวมท้ังสรางความเชื่อม่ันในกลุมประเทศอําเซียนและประชาคมโลกท่ีมีตอ
ประเทศไทยกรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญอาทิ 

 (1) การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
                      (2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมืองขจัดคอรรัปชั่น
สรางความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
(3)การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความม่ันคง
ชายแดนและชายฝงทะเล 
 (4) การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับและรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจเพ่ือปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงรูปแบบใหม  

สวนที่ 2 ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 



      ๑๒ 
 
 
(5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศการรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ
สรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ  
 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษาความม่ันคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 

(7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน 

 2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขันเพ่ือใหประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู
การเปนประเทศพัฒนาแลวซ่ึงจาเปนตองยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืนท้ังในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและบริการการสราง
ความม่ันคงและปลอดภัยดานอาหารการเพ่ิมขีดความสามารถทางการคาและการเปนผูประกอบการรวมท้ัง
การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคตท้ังนี้ภายใตกรอบการปฏิรูปและพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกดานอัน
ไดแกโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษยและ
การบริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนกรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญอาทิ 

 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแกการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสรางความเชื่อม่ัน 
การสงเสริมการคาและการลงทุนท่ีอยูบนการแขงขันท่ีเปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสูความเปนชาติการคาเพ่ือใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาค และเปนการยกระดับไปสู
สวนบนของหวงโซมูลคามากข้ึน 
                       (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอมโดยมีการใชดิจิทัลและการคาท่ีเขมขนเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและ
บริการโดยมุงสูความเปนเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขาและในภาคบริการท่ี
หลากหลายตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนไปรวมท้ังเปนแหลงอาหารคุณภาพ
สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตรโดยเสริมสรางฐานการผลิตใหเขมแข็งและยั่งยืนเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขันของภาคเกษตรสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทําการเกษตรยั่งยืนท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
และรวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเขมแข็งและการพัฒนาสินคาเกษตรท่ีมีศักยภาพและอาหาร
คุณภาพสะอาดและปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรมโดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปจจุบันท่ีมี
ศักยภาพสูงและพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพโดยการใชดิจิทัลและการคามาเพ่ิมมูลคาและ
ยกระดับหวงโซมูลคาในระดับสูงข้ึน 

- ภาคบริการโดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลายมีความเปนเลิศและเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมโดยการยกระดับบริการท่ีเปนฐานรายไดเดิมเชนการทองเท่ียวและพัฒนาใหประเทศไทยเปน
ศูนยกลางการใหบริการสุขภาพธุรกิจบริการดานการเงินและธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพอ่ืนๆเปนตน 
  (1) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนพัฒนาทักษะผูประกอบการยกระดับผลิตภาพแรงงาน
และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากลและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 
 (2) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและพัฒนาระบบเมือง
ศูนยกลางความเจริญจัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีสวนรวมมีการจัดการสิ่งแวดลอมเมืองและ
โครงสรางพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคลองกับศักยภาพ 



      ๑๓ 
 
  (3) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในดานการขนสงดานพลังงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

 (4) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานา
ประเทศสงเสริมความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความม่ันคงดานตางๆเพ่ิมบทบาทของไทยในองคกร
ระหวางประเทศรวมถึงสรางองคความรูดานการตางประเทศ 

 3) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนเพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปน
รากฐานท่ีแข็งแกรงของประเทศมีความพรอมทางกายใจสติปญญามีความเปนสากลมีทักษะการคิดวิเคราะห
อยางมีเหตุผลมีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายมีคุณธรรมจริยธรรมรูคุณคาความเปนไทยมีครอบครัวท่ีม่ันคง
กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญอาทิ 

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง 
(3) การปลูกฝงระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมคานิยมท่ีพึงประสงค 
(4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี 
(5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสรางบทบาทของสถาบัน 

ครอบครัวในการบมเพาะจิตใจใหเขมแข็ง 

 4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคมเพ่ือเรง
กระจายโอกาสการพัฒนาและสรางความม่ันคงใหท่ัวถึงลดความเหลื่อมลาไปสูสังคมท่ีเสมอภาคและเปนธรรม
กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญอาทิ 

(1) การสรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมลาทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็ง 

                       ของชุมชน  
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมเพ่ือเรง
อนุรักษฟนฟูและสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและมีความม่ันคงดานนารวมท้ังมี
ความสามารถในการปองกันผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ
และพัฒนามุงสูการเปนสังคมสีเขียวกรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญอาทิ 

(1) การจัดระบบอนุรักษฟนฟูและปองกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพท้ัง25 ลุมน้ําเนนการปรับระบบการ 

บริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม 
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           6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือให
หนวยงานภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจมีสมรรถนะสูงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสูทองถ่ินอยางเหมาะสมมีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญอาทิ 

(1) การปรับปรุงโครงสรางบทบาทภารกิจของหนวยงานภาครัฐใหมีขนาดท่ีเหมาะสม 
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆใหทันสมัยเปนธรรมและเปนสากล 
(6) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 
(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 

 
1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆท่ีประเทศกําลังประสบอยูทําให 
การกําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 12ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 11 และ
กรอบหลักการของการวางแผนท่ีนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดคนเปน
ศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวมการพัฒนาท่ียึดหลักสมดุลยั่งยืนโดยวิสัยทัศนของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯฉบับท่ี 12 ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุงสูการเปลี่ยนผานประเทศ
ไทยจากประเทศท่ีมีรายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูงมีความม่ันคงและยั่งยืนสังคมอยูรวมกันอยางมี
ความสุขและนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “ม่ันคงม่ังค่ังยั่งยืน” ของประเทศการกําหนดตําแหนงทาง
ยุทธศาสตรของประเทศ (Country Strategic Positioning)เปนการกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของ
ประเทศท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติท่ีสศช. ไดจัดทําข้ึนประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูงท่ีมีการกระจาย
รายไดอยางเปนธรรมเปนศูนยกลางดานการขนสงและโลจิสติกสของภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและ
บริการ (Trading and Service Nation) เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัยแหลง
อุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

กรอบยุทธศาสตรของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)        
การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
             1) ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

พัฒนาคนทุกชวงวัยเพ่ือใหคนไทยเปนคนดี คนเกง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผูสูงอายุท่ีจะมีสัดสวนสูงข้ึนในสังคมสูงวัยท้ังการสรางงานท่ีเหมาะสม การ
ฟนฟูและดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือ
ตอสังคมสูงวัย มุงเนนการพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเปนฐานการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
และรองรับการลดลงของขนาดกําลังแรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูท่ีสอดคลอง
กับการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ การปองกันและควบคุมปจจัยทางสังคมท่ีกําหนดสุขภาพเพ่ือสรางสุขภาวะท่ีดี 
การสรางความอยูดีมีสุขใหครอบครัวไทย รวมท้ังการเสริมสรางบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทาง
วัฒนธรรมในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ในสังคม        
       2) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 
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มุงเนนการลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติเพ่ือสรางความปรองดองในสังคม การสรางโอกาสใหทุกคนใน
สังคมไทยสามารถเขาถึงทรัพยากร แหลงทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายไดและขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานราก การเขาถึงบริการทางสังคมของรัฐอยางมีคุณภาพ ท่ัวถึง และเปนธรรม อาทิ การสราง
โอกาสการเขาถึงการศึกษาและการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคนไดเต็มตามศักยภาพสามารถประกอบอาชีพและ
ดํารงชีวิตไดโดยมีความใฝรูและทักษะท่ีเหมาะสม เนนการเรียนรูเพ่ือสรางสัมมาชีพในพ้ืนท่ี การจัดรูปแบบ
บริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเปนและเหมาะสมตามกลุมเปาหมาย การพัฒนาระบบ
บริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึงท่ีหลากหลาย รวมท้ังการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน
การเพ่ิมศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพ่ือสรางโอกาสการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค ซ่ึงจะนําไปสู
การลดความยากจนและความเหลื่อมล้ําอันจะนําไปสูการลดความขัดแยงในสังคมไทย           

                3) ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน 
ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีท้ังระบบ
เพ่ือรักษาเสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสรางท้ังหวงโซคุณคาในภาค
เกษตร อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน เพ่ือตอยอดการสรางมูลคาเพ่ิมของสาขาการผลิตและบริการท่ีเปน
ฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจในปจจุบัน พรอมท้ังวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย องคความรู เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมรวมท้ังกฎระเบียบเพ่ือสรางความเขมแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม และเศรษฐกิจดิจิทัล
ภายใตเง่ือนไขการรักษาสิ่งแวดลอมและการใชประโยชนจากศักยภาพของพ้ืนท่ีโดยเฉพาะภาคการผลิตและ
บริการท่ีมีศักยภาพท่ีจะเปนฐานสําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต เชน อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร
และอาหาร อุตสาหกรรมและบริการสรางสรรค อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน 
อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมหุนยนต ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจการจัด
ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ธุรกิจภาพยนตร การศึกษานานาชาติ ธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียว
ศูนยปฏิบัติการประจําภูมิภาคเปนตน        
       ท้ังนี้ โดยจะใหความสําคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร การสรางความเชื่อมโยงการผลิตและ
บริการ การพัฒนา SMEs และการสรางผูประกอบการและเกษตรกรรุนใหม รวมถึงการสรางศักยภาพของ
ลูกหลานเกษตรกร โดยจะตองพัฒนาปจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตรท้ังทุนมนุษย โครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ืออํานวยความ
สะดวกตอการคา การลงทุน เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคา อันจะเปนการสนับสนุนให
เศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัวไดไมต่ํากวา รอยละ5 ซ่ึงเปนปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเขาสูการ
เปนประเทศรายไดสูง ท่ีมีการพัฒนาท่ียั่งยืนภายใตกรอบยุทธศาสตรชาติในระยะยาว        
4) ยุทธศาสตรดานการเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 
มุงอนุรักษฟนฟูสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สรางสมดุลระหวางการอนุรักษ
และการใชประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม บริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพ ภายใตยุทธศาสตรการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา แกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอมโดยเรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะ ลดการปลอย
กาซเรือนกระจกลงรอยละ 20 ตามเปาหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตใหมีประสิทธิภาพ ลดการใชพลังงาน
เพ่ือปรับตัวไปสูรูปแบบของการผลิตและการบริโภคคารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากข้ึน รวมท้ัง
ยกระดับความสามารถในการปองกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ 
ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ท้ังนี้เพ่ือวางรากฐานและสนับสนุนใหประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอยางยั่งยืน 
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        5 )ยุทธศาสตรการเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ันคั่ง
และย่ังยืน  

ใหความสําคัญกับความม่ันคงท่ีสงผลกระทบตอการพัฒนาในทุกมิติ ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดลอม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพใหประเทศสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีจะเกิดข้ึน
ในอนาคต โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (1) สถาบันหลักของชาติใหดํารงอยูอยางม่ันคงเปนจุดยึดเหนี่ยวของ
สังคม (2) ความสามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ และสรางความเชื่อม่ันในกระบวนการ
ยุติธรรม (๓) ความสงบสุขและการอยูรวมกันอยางสันติสุขในทุกพ้ืนท่ี (4) การบริหารจัดการความม่ันคง
ชายแดนชายฝงทะเล เสริมสรางและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน ในการแกไขปญหาดานความ
ม่ันคง (5) สรางความเชื่อม่ันและพัฒนาความรวมมือในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกเพ่ือรักษา
ผลประโยชนของชาติ ใหสามารถปองกันแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ ภัยกอการราย (6) เสริมสรางความ
ม่ันคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร (7) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 
และปกปอง รักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล (8) เสริมสรางความม่ันคงทางอาหาร พลังงานและน้ํา โดย
การกําหนดแนวทางบริหารจัดการ (9) เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพการปองกันประเทศ การรักษาความ
สงบภายใน และความม่ันคงระหวางประเทศ รวมท้ังพัฒนาระบบขาวกรองใหมีประสิทธิภาพ (10) พัฒนา
ระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ(11) การบริหารจัดการยุทธศาสตรดาน
ความม่ันคง ใหเกิดผลในทางปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ีไดอยางเปนรูปธรรม พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล
อยางเปนระบบและตอเนื่องรวมท้ังสนับสนุนงานศึกษาวิจัยพัฒนาดานความม่ันคง 

         6) ยุทธศาสตรดานการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครฐั 
เพ่ือใหการบริหารจัดการภาครัฐมีความโปรงใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและ

ตรวจสอบไดอยางเปนธรรมรวมท้ังประชาชนมีสวนรวม มีการกระจายอํานาจ และแบงภารกิจรับผิดชอบท่ี
เหมาะสมระหวางสวนกลาง ภูมิภาค และทองถ่ิน โดยมีประเด็นการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงการใหบริการภาครัฐผานเครือขายอิเล็กทรอนิกส (E-
Government) การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การกระจายอํานาจสูทองถ่ินโดยการปรับโครงสรางการบริหารงานทองถ่ิน
ใหเอ้ือตอการกระจายอํานาจท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน และการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น 
เพ่ือใหประเทศไทยปราศจากการคอรรัปชั่น ซ่ึงจะเปนปจจัยสนับสนุนสําคัญท่ีจะชวยสงเสริมการพัฒนา
ประเทศในดานตางๆ ใหประสบผลสําเร็จและบรรลุเปาหมายท่ีวางไวตามกรอบในอนาคตประเทศไทยป 
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7) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จะมุงเนน

การพัฒนากายภาพโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสง การเชื่อมโยงเครือขายโทรคมนาคม และการ
บริหารจัดการโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนท่ีเมืองการเชื่อมโยงการ
เดินทางและขนสงสินคาระหวางประเทศท่ีไดมาตรฐาน การพัฒนาความม่ันคงดานพลังงานและการผลิต
พลังงานทดแทน การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลการลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงโครงสราง
พ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีหางไกล และการใชประโยชนจากการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานเพ่ือสรางอุตสาหกรรมใหมของประเทศ ไดแก อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมซอมบารุงและการ
ผลิตชิ้นสวนอากาศยาน อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน รวมท้ังการพัฒนา
ระบบโลจิสติกสท้ังในดานการสงเสริมผูประกอบการไทยในการสรางเครือขายการขนสงระหวางประเทศ การ



      ๑๗ 
 
พัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกสและการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 
ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนสงจากถนนสูรางเปน
หลัก 

8) ยุทธศาสตรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ใหความสําคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ท้ังการเพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดลอม
ของการพัฒนาวิทยาศาสตรฯ ท้ังดานบุคลากรวิจัย โครงสรางพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการ เพ่ือมุงให
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเปนเครื่องมือสําคัญท่ีจะชวยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติ
ตางๆ ท้ังการสรางคุณคาและมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและบริการใหสามารถตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปนําไปสูศักยภาพการแขงขันท่ีสูงข้ึน เสริมสรางสังคมท่ีมีตรรกะทางความคิด มีทุน
ทางปญญา เพ่ือเปนรากฐานการดํารงชีวิตท่ีมีความสุขของคนไทย บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมสูความสมดุล อันจะนํามาซ่ึงคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของประชาชน รวมท้ังเพ่ือแกไขปญหาและ
ยกระดับความเจริญใหกับภาคสวนตางๆท้ังเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนับสนุนใหเกิดกลไกบูรณาการ
ระหวางหนวยงานและองคกรตางๆ ท่ีเก่ียวของ อันจะสนับสนุนใหประเทศไทยกาวสูการแขงขันในศตวรรษ
หนาโดยหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลาง และกาวไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูงในอนาคต       
   

9) ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจสําคัญใหสอดคลองกับทิศ

ทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและขอจํากัดของพ้ืนท่ี รวมท้ังความตองการของภาคีการพัฒนาท่ี
เก่ียวของ เพ่ือรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมใหเขมแข็งโดยมีคุณภาพสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานสากลสราง
ฐานเศรษฐกิจใหมรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความ
เจริญสูภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนยกลางความเจริญในภูมิภาคใหเปนเมืองนาอยูและปลอดภัย สนับสนุนการ
เชื่อมโยงในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของพ้ืนท่ีและสรางความอยูดีมีสุขใหแกประชาชน
อยางท่ัวถึง โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (1) การพัฒนาภาค (2) การพัฒนาเมืองศูนยกลางความเจริญใน
ภูมิภาค (3) การพัฒนาพ้ืนท่ีฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก และ (4) การพัฒนาพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมท้ังความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมและบริการท่ีมีศักยภาพ 
และโครงการพัฒนาทาเรือน้ําลึกทวาย 
          

10) ยุทธศาสตรดานการตางประเทศ ประเทศเพ่ือนบาน และภูมิภาค 
กําหนดยุทธศาสตรการตางประเทศ ประเทศเพ่ือนบาน ภูมิภาค ใหเกิดการประสานและพัฒนาความรวมมือ
กันระหวางประเทศ ท้ังในเชิงรุกและรับอยางสรางสรรค โดยมุงเนนการดูแลการดําเนินงานตามขอผูกพันและ
พันธกรณีตลอดจนมาตรฐานตางๆ ท่ีไทยมีความเก่ียวของในฐานะประเทศสมาชิก ท้ังในเวทีระดับโลก ระดับ
ภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค อาทิ การดําเนินงานเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) การประมง การคา
มนุษย และอ่ืนๆ ใหเขาสูมาตรฐานสากลและเปนท่ียอมรับของประชาคมโลก เปนตน การเตรียมความพรอม
ในการรองรับและดําเนินงานของประเทศไทยภายหลังการเขาสูประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ (Post-ASEAN 
2015) การปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศเพ่ือรองรับและสอดคลองกับการ
ดําเนินงานตามพันธกรณีของความรวมมือระดับภูมิภาค อาทิ Regional Comprehensive Economic 
Partnerships (RCEP) เปนตน การเสริมสรางความเชื่อมโยงกันระหวางประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพ่ือน



      ๑๘ 
 
บานและภูมิภาค และการสงเสริมใหประเทศไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ การใหบริการทางการศึกษา 
การใหบริการดานการเงิน การใหบริการดานสุขภาพ การใหบริการดานโลจิสติกสและการลงทุนเพ่ือการวิจัย
และพัฒนา รวมท้ังเปนฐานความรวมมือในเอเชีย 
1.3 THAILAND 4.0 
ประเทศไทย 4.0   เปนความมุงม่ันของนายกรัฐมนตรีท่ีตองการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจไปสู 
“Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม” กลาวคือในปจจุบันยังติดอยูใน
โมเดลเศรษฐกิจแบบ “ทํามากไดนอย” ตองการปรับเปลี่ยนเปน “ทํานอยไดมาก” หมายถึงการขับเคลื่อนให
เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางนอยใน 3 มิติสําคัญคือ 

1. เปลี่ยนจากการผลิตสินคา “โภคภัณฑ” ไปสูสินคาเชิง “นวัตกรรม”  
2.เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรมไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี
ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม 
3.เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน 

ประเทศไทย 4.0 จึงเปนการเปลี่ยนผานท้ังระบบใน 4 องคประกอบสําคัญคือ 
1.เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปจจุบันไปสูการเกษตร
สมัยใหมท่ีเนนการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรตอง
ร่ํารวยข้ึนและเปนเกษตรกรแบบเปนผูประกอบการ (Entrepreneur)  
2.เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ท่ีมีอยูท่ีรัฐตองใหความชวยเหลืออยู
ตลอดเวลาไปสูการเปนSmart Enterprises และ Startups ท่ีมีศักยภาพสูง 
3.เปลี่ยนจาก Traditional Services ซ่ึงมีการสรางมูลคาคอนขางต่ําไปสู High Value 
Services  
4.เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ําไปสูแรงงานท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญและทักษะสูง 

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจดวยนวัตกรรมประเทศไทย 4.0 จึงเปนการพัฒนา “เครื่องยนตเพ่ือขับเคลื่อนการ
เติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม” (New Engines of Growth) ดวยการแปลง “ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ” 
ของประเทศท่ีมีอยู 2 ดานคือ “ความหลากหลายเชิงชีวภาพ” และ “ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม” ให
เปน “ความไดเปรียบในเชิงแขงขัน”โดยการเติมเต็มดวยวิทยาการความคิดสรางสรรคนวัตกรรมวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและการวิจัยและพัฒนาแลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบเปน 
5 กลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมายประกอบดวย 

1.กลุมอาหารเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) 
2.กลุมสาธารณสุขสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย (Health, Wellness&Bio-Med) 
3.กลุมเครื่องมืออุปกรณอัจฉริยะหุนยนตและระบบเครื่องกลท่ีใชระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุม 
(Smart Devices, Robotics & Mechatronics) 
4.กลุมดิจิตอลเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตท่ีเชื่อมตอและบังคับอุปกรณตางๆปญญาประดิษฐและ
เทคโนโลยีสมองกลฝงตัว (Digital, IoT, Artificial Intelligence & Embedded 
Technology) 
5.กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรควัฒนธรรมและบริการท่ีมีมูลคาสูง (Creative, Culture & 
High Value Services) 

1.4แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาภาคใต 



      ๑๙ 
 
         ยุทธศาสตรการพัฒนา 
  (1) การเสริมสรางความเขมแข็งภาคการผลิตหลักใหเจริญเติบโตไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน      
โดยพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป  พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตสินคาอาหาร  
พัฒนาการทองเท่ียว 
  (2) ขยายฐานเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของแหลงสรางรายไดและการจางงาน
ใหแก  ภาคโดยพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานภายใตกรอบโครงการ JDS และกรอบโครงการ 
IMT-GT  พัฒนา    รองรับการขยายการลงทุนอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพของประเทศ  และพัฒนาการ
คมนาคมขนสงทางทะเล 
  (3) พัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพและมีภูมิคุมกันท่ีดีเพ่ือเสริมสมรรถนะการพัฒนา โดย
การพัฒนาความรู คุณธรรม และสุขภาวะ  การสรางความม่ันคงในการดํารงชีวิตของคนจน คนดอยโอกาสให
สามารถ          พ่ึงตนเองได  การพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตและเพ่ิมโอกาสดานอาชีพ
และรายได และการอํานวยความเปนธรรมและสรางภูมิคุมกันแกคนกลุมเสี่ยงเพ่ือแกปญหาความไมสงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต 
  (4) เสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมระดับชุมชน โดยสรางกระบวนการ
เรียนรู เพ่ือสรางความเขมแข็งของชุมชนสูการพ่ึงตนเอง  พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยการเพ่ิมโอกาสการมี
รายไดจากทรัพยากรในทองถ่ิน  และสงเสริมการใชกระบวนการชุมชนเขมแข็งเพ่ือสรางสันติสุขโดยเฉพาะ
การใช      กระบวนการชุมชนเขมแข็งแกไขปญหายาเสพติด 
  (5) ฟนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือรักษาสมดุลเชิงนิเวศน      
อยางยั่งยืน  โดยฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือรักษาความสมดุลเชิงนิเวศน  สรางความอุดม
สมบูรณทรัพยากรธรรมชาติใหเปนฐานการผลิตอยางยั่งยืน  และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอมเพ่ือลด
ผลกระทบดานคุณภาพชีวิต 
 

แผนพัฒนากลุมจังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตชายแดนพ.ศ. 2557 - 2560 วิสัยทัศนกลุมจังหวัดภาคใต
ชายแดน (พ.ศ. 2557 - 2560) “ศูนยกลางการพัฒนายางพารา ฮาลาล และการทองเท่ียว สูอาเซียน” 
เปาประสงครวม ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน (รายไดประชากรเฉลี่ยตอคนตอปเพ่ิมข้ึน)ประเด็นยุทธศาสตรการ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตชายแดนใหเปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑ วิธีการท่ีก.น.จ. 
กําหนดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กลุมจังหวัดภาคใตชายแดนจึงไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา
ไว 4 ยุทธศาสตร โดยเรียงตามลําดับความสําคัญดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1: พัฒนากระบวนการสรางมูลคาเพ่ิมสินคายางพารา ท้ังระบบการผลิตการแปรรูป
และชองทางการตลาดสินคายางพารา 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2: พัฒนาสินคาและบริการฮาลาลใหมีมูลคาเพ่ิมตามหวงโซอุปทานและสอดคลองกับ 
ความตองการของตลาด 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3: สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวใหมีความหลากหลายภายใตมาตรฐานของการ
ทองเท่ียวไทย 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4:พัฒนาการคา การลงทุน และทรัพยากรมนุษยของกลุมจังหวัดเชื่อมโยงประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน 
 



      ๒๐ 
 
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส 4 ป (พ.ศ. 2557-2560)  ฉบับทบทวนใหม (รอบป พ.ศ. 
2560) 
วิสัยทัศนจังหวัดนราธิวาส 
      “เศรษฐกิจกาวหนา นรานาอยู สูสันติสุข” 

พันธกิจ (Mission) 
 1. สรางมูลคาเพ่ิมใหแกภาคการผลิตทุกสาขา เพ่ิมรายไดจากการคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถ่ิน การ
ทองเท่ียว และการกีฬาเพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียวและสรางความสัมพันธกับตางประเทศ 
        2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเสริมสรางความรู ความเขาใจเพ่ือนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการดํารงชีวิต 
        3. สรางความเชื่อม่ันดานความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสินแกประชาชนและตอเจาหนาท่ีของ
รัฐท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 

เปาประสงค (Goal) 
 1. เปาประสงครวม : เศรษฐกิจขยายตัวอยางตอเนื่องอยางนอยรอยละ 1.5 ตอป ประชาชนมี
ความปลอดภัยในการดําเนินชีวิต เชื่อม่ันในอํานาจรัฐ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
2.เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
  1) ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดเพ่ิมข้ึน รอยละ 1.5 ตอป 
  2) ประชาชนมีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีพและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
  3) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน และเชื่อม่ันในอํานาจรัฐ 

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue)/กลยุทธ 
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

1. พัฒนาภาคการผลิต การคา
ชายแดน การทองเท่ียวและ
ก า ร กี ฬ า เ พ่ื อ เ ช่ื อ ม โ ย ง
ประชาคมอาเซียน 
 

 ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ม ว ล
รวมจังหวัด มูลคา
สินคาและบริการ
ระหวางประเทศ
เพ่ิมข้ึน 
 

1.1 พัฒนาดานชายแดน โครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวย
ความสะดวกเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันดาน
การคา การลงทุน การทองเท่ียว และบริการ 
1.2 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานภาคเกษตรและเพ่ิมศักยภาพแก
เกษตรกร กลุมเกษตรกร กลุมผูผลิตสินคาชุมชนและผูประกอบการ
ใหมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการท้ังการผลิต แปรรูป 
การตลาดและการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑใหพรอมตอการเชื่อมโยง
การคาชายแดนและกลุมประเทศอาเซียน 
1.3 สงเสริมและพัฒนาดานการทองเท่ียวใหสอดคลองกับ
บริบทของพ้ืนท่ีและไดมาตรฐาน พรอมยกระดับมาตรฐาน
ดานกีฬาเพ่ือเชื่อมสัมพันธและสนับสนุนการทองเท่ียวกับ
ประชาคมอาเซียน 
1.4 เสริมสรางความรวมมือในการพัฒนาทักษะ ยกระดับ
ฝมือแรงงานเพ่ือเพ่ิมโอกาสและขีดความสามารถการทํางาน 
1.5 สงเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
จังหวัดนราธิวาส 
 



      ๒๑ 
 

2. พัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชนมีรายได
เ พีย งพอต อกา ร
ดํ า ร ง ชี พ แ ล ะ มี
คุณภาพชี วิ ต ท่ีดี
ข้ึน 

2.1 สงเสริมใหมีการขยายผลและประยุกตใชแนวทางตาม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2.2สงเสริมใหเด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาตามเกณฑ
มาตรฐานอยางท่ัวถึง มีคุณภาพและสอดคลองกับวิถีชุมชน 
2.3 เสริมสรางความรู ความเขาใจและปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของประชาชนใหมีสุขภาพท่ีดี สามารถพ่ึงตนเองได 
2.4บูรณาการการทํางานเพ่ือยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
ดานการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
2.5สงเสริม สนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาและแกไขปญหา
ดานภัยพิบัติและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติใน
พ้ืนท่ี 
2.6 สรางภูมิคุมกันปองกันเยาวชนจากสิ่งท่ีไมเหมาะสม 
และสนับสนุนใหสถาบันครอบครัวเขามามีสวนรวมในการ
แกปญหาและพัฒนาชุมชน 
 2.7 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ 

3. เสริมสรางสันติสุขในพ้ืนท่ี ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต 
ท รั พ ย สิ น  แ ล ะ
เชื่อม่ันในอํานาจ
รัฐ 

3.1 พัฒนากําลังภาคประชาชนใหมีศักยภาพในการปองกัน
หมูบาน/ชุมชนของตนเอง เพ่ืออยูรวมกันอยางสันติสุข 
3.2สรางพ้ืนท่ีความปลอดภัย เปดเวทีรับฟงความคิดเห็น
เพ่ือแสวงหาทางออกจากความขัดแยง และเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการแกปญหาและพัฒนาพ้ืนท่ี 
3.3พัฒนาประสิทธิภาพเจาหนาท่ีของรัฐใหมีความเขมแข็ง
และขีดความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีในพ้ืนท่ี 
3.4ปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด โดย
มุงเนนใหจัดการโดยชุมชนได 
3.5สงเสริมการประชาสัมพันธท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และ
ความม่ันคงเพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดีของจังหวัดท้ังในและ
ตางประเทศ 

 
1.5ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส 

 
วิสัยทัศนขององคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส 

“บริหารจัดการดวยธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม เสริมสรางคุณภาพชีวิต ดวยเศรษฐกิจกาวหนา 
นําพาสังคมสันติสุข สูประชาคมอาเซียน” 
พันธกิจ(Misson) 
       1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสาธารณูปโภคสาธารณูปการระบบจราจรผังตําบลและ 
ผังเมืองรวมจังหวัด 
       2. สงเสริมอาชีพงานสวัสดิการสังคมการจัดการศึกษาการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการ 



      ๒๒ 
 
การตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติดกีฬานันทนาการและการสาธารณสุข ตลอดท้ังการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือ
รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
       3. สงเสริมประชาธิปไตยการมีสวนรวมของประชาชนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถ่ิน 
       4. สงเสริมการตลาด การคาการลงทุนเมืองชายแดน การทองเท่ียว เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
ตลอดท้ังสนับสนุนผลิตภัณฑชุมชนโครงการตามแนวพระราชดําริและหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
5. อนุรักษฟนฟูและสรางจิตสานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสนับสนุนการปรับปรุง
ภูมิทัศนการกําจัดขยะสิ่งปฏิกูลบําบัดน้ําเสียและการใชพลังงานทดแทน 
6. อนุรักษฟนฟูจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมโบราณวัตถุโบราณสถานภูมิปญญาทองถ่ิน 
ทํานุบํารุงศาสนาและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
7. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
 
จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 
1. ระบบโครงสรางพ้ืนฐานสาธารณูปโภคสาธารณูปการระบบจราจรผังเมืองผังตําบล 
และผังจังหวัดไดมาตรฐาน 
2. ประชาชนมีอาชีพรายไดท่ีม่ันคงและยั่งยืนบริการดานสวัสดิการสังคมกีฬานันทนาการการศึกษาและการ
สาธารณสุขอยางท่ังถึงการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติดมีประสิทธิภาพตลอด
ท้ังประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
3. ประชาชนมีสวนรวมตามระบอบประชาธิปไตยมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
การปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ 
4. สงเสริมการตลาด การคาการลงทุนเมืองชายแดนการทองเท่ียวผลิตภัณฑชุมชนในทองถ่ินอยางม่ันคงและ
ยั่งยืนประชาคมอาเซียน 
5. มีระบบการจัดการขยะน้ําเสียสิ่งปฏิกูลตลอดท้ังอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการใชพลังงานอยางยั่งยืน 
6. ทํานุบํารุงศาสนาอนุรักษโบราณสถานโบราณวัตถุสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปญญาทองถ่ินใหคงอยูสืบไป 

7. การบริหารจัดการองคกรมีประสิทธิภาพตามธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 
ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
ยุทธศาสตรท่ี 7 ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
2.ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงส่ีป 
2.1 วิสัยทัศน 
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“บริการสาธารณะท่ัวถึง  คุณภาพชีวิตกาวหนา  วัฒนธรรม ประเพณีดีงามสูสันติสุขอยางย่ังยืน ” 
พันธกิจ 

1.พัฒนาการใหบริการดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการท่ีจําเปน 
2. สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา 
3.พัฒนาใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสวัสดิการท่ีดีข้ึน 
4.สงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
5.สงเสริมการปองกันบรรเทาสาธารณภัย  รักษาความสงบเรียบรอย เสริมสรางความ  เขมแข็งและ

สันติสุขในชุมชน   
2.2ยุทธศาสตรการพัฒนา/แผนงาน 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1.2แผนงานเคหะและชุมชน 

       ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

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

        ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
3.1  แผนงานบริหารท่ัวไป 
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 
4.1  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
4.2แผนงานการเกษตร 
4.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
5.1  แผนงานการเกษตร 
5.2แผนงานบริหารท่ัวไป 
5.3แผนงานเคหะและชุมชน 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ยุทธศาสตรท่ี 7 ดานการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
7.1  แผนงานบริหารท่ัวไป 
2.3เปาประสงค 
 1. พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบการคมนาคม ระบบจราจร 
ผังตําบลท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน  
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2.  สงเสริมและสนับสนุนการตลาด การคา การลงทุน และผูประกอบการ ในทองถ่ิน พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจชุมชน และการทองเท่ียวใหเขมแข็งและแขงขันได 

  3. ประชาชนไดรับการพัฒนาและสงเสริมใหมีอาชีพและมีรายไดเพ่ิมข้ึนโดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดําริ 

4. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสงเสริมการศึกษาทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษฟนฟูจารีตประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินโดยประชาชนเขามามีสวนรวม 

5. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีข้ึนโดยสงเสริมดานสุขภาพ การสาธารณสุข  
การสังคมสงเคราะห ปองกันและบําบัดผูติยาเสพติด 

6. ประชาชนมีสวนรวมในการเฝาระวัง  ปองกันฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 

7. การบริหารจัดการขององคกรดําเนินการตามหลักการบริหารบานเมืองท่ีดีอยางมีประสิทธิภาพ
และตอบสนองความตองการของประชาชน  

8. ประชาชนมีจิตสํานึกและมีสวนรวมในการปองกันบรรเทาสาธารณภัย  รักษาความสงบเรียบรอย 
เสริมสรางความเขมแข็งและสันติสุขในชุมชนและเมือง 
2.4ตัวช้ีวัด 

1.จํานวนถนนประปา ไดรับการกอสราง/บํารุงรักษาและเพ่ิมข้ึน 
2.จํานวนไฟฟาสาธารณะ ระบบประปา ไดรับการกอสราง/บํารุงรักษาและเพ่ิมข้ึน 
3.รอยละของผูรับบริการใหมีความพึงพอใจตอการบริการ 
4.รอยละของระบบจราจรท่ีไดรับการพัฒนาอยางท่ัวถึง 
5.จํานวนของแหลงน้ําท่ีไดรับการพัฒนาสามารถกัก เก็บ น้ําไดเพ่ิมข้ึน 
6.จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของประชาชนท่ีไดรับการสงเสริม สนับสนุน  พัฒนาดานการเกษตรและการแปร

รูปสินคา 
7.รอยละของจํานวนประชากรท่ีไดรับฝกอบรมสงเสริมการประกอบอาชีพ 
8.รอยละของจํานวนประชากรมีรายไดจากการจําหนายสินคาเพ่ิมมากข้ึน 
9.รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรมสงเสริมประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม

ทองถ่ิน 
10.รอยละของประชากรมีระบบริการสุขภาพท่ีดีมาตรฐานและท่ัวถึง 
11.ระดับความสําเร็จของการจัดการศึกษา 
12.รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวนเด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาสคนพิการและผูปวยเอดสท่ีไดรับการ

สงเคราะห 
13.จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของกิจกรรมท่ีสงเสริม  สนับสนุนกีฬาและนันทนาการและจํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของ

แหลงทองเท่ียวท่ีไดรับการพัฒนา  ฟนฟู 
14.ระดับความสําเร็จของประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม การบริหารการจัดการขยะ สิ่ง

ปฏิกูล 
15.จํานวนประชาชนท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
16.จํานวนบุคลากรของหนวยงานท่ีไดรับการอบรมเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติงาน 
17.จํานวนความพึงพอใจของประชาชนในการใหบริการ การบริหารจัดการองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ 

โปรงใส ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีท่ีเพ่ิมข้ึน 
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18.ระดับความสําเร็จของชุมชนมีความเขมแข็งและเปนระเบียบเรียบรอยข้ึน 
19.รอยละประชาชนมีสวนรวมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและสนับสนุนการใชพลังงาน
ทดแทน 

2.5 คาเปาหมาย 
1.เพ่ือกอสราง ซอมแซมและซอมปรับปรุง โครงสรางพ้ืนฐานใหมีความสะดวกและมีมาตรฐาน  
2.เพ่ือเสริมสรางทักษะของคนภายในชุมชนท้ังทางดานจิตใจ ดานการศึกษา ดานสุขภาพอนามัย 

ดานสวัสดิการและสังคม  ดานสาธารณสุข ดานกีฬา  ใหมีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองได 
3. เพ่ือเสริมสรางชุมชนมีศักยภาพในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการรักษาความ

สงบเรียบรอยในทองถ่ิน 
4.เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งทางระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑในทองถ่ิน โดยหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง 
5.เพ่ือพัฒนาการจัดการและมีจิตสํานึกรวมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน

ทองถ่ิน 
6.  ประชาชนมีความรูและบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามในทองถ่ิน 
7.ประชาชนทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาและตรวจสอบการทํางานของภาครัฐและการ

ดําเนินงานบริหารราชการใหเปนไปตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
2.6  กลยุทธ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
กลยุทธ 

1.กอสราง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เข่ือน  ระบบระบายน้ํา 
2.สรางและปรับปรุงแหลงน้ําอุปโภค บริโภค 
3.จัดทําผังเมืองและผังตําบล 
4.พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจรและบริการสาธารณะท่ีประชาชนพึงไดรับ 
5.จัดใหมีไฟฟาและระบบโทรคมนาคมอยางท่ัวถึง 

  ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
กลยุทธ 

1 สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานสรางอาชีพแบบยั่งยืนใหกับประชาชนในทองถ่ิน 
   2. สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการชุมชนแกผูดอยโอกาสทางสังคม 

3. สงเสริมการศึกษาท้ังในและนอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนสงเสริมใหประชาชนมี
สวนรวมในการจัดการศึกษา 

4.สงเสริมศักยภาพศูนยปฏิบัติการการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
5.สงเสริมการดานการออกกําลังกาย การกีฬา และนันทนาการ 
6.สงเสริมการปองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาดานการสาธารณสุข 
7.สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
กลยุทธ 

1. สงเสริมใหความรู ความเขาใจ แกประชาชน เก่ียวกับการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย 
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   2. สงเสริมใหทองถ่ินมีศักยภาพในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการรักษาความสงบ
เรียบรอยในทองถ่ิน 

3.เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหมีสวนรวมในการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถ่ิน 
4 .สงเสริมใหผูนําศาสนาเขามามีบทบาทและศักยภาพในการแกปญหาความม่ันคง 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 
กลยุทธ 

1. สงเสริมการตลาด การคา การลงทุนในทองถ่ิน และเมืองชายแดน เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
2.สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑในทองถ่ิน 
3.สงเสริมใหประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
4.พัฒนาสงเสริมการทองเท่ียวและแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
5. สงเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
กลยุทธ 

1. อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2. สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกในการรวมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
3. ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและเมือง 
4.จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย 
5. สงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงานทดแทน 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
กลยุทธ 

1. สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
2. สงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถ่ิน และปูชนียบุคคล 
3. เสริมสรางและทํานุบํารุงศาสนาตลอดจนศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
4. สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษโบราณวัตถุและโบรานสถานในทองถ่ิน 
5. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน 

ยุทธศาสตรท่ี 7 ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
กลยุทธ 

1. พัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากรในองคกร 
2. พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช ตลอดถึงสถานท่ีในการปฏิบัติงาน 
3.พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 
4. ปรับปรุงและสรางระบบการใหบริการท่ีทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
5. สงเสริมและสรางทัศนคติท่ีดีตอการปฏิบัติงานเพ่ือการบริการประชาชน 
6. พัฒนาสงเสริมระบบการประชาสัมพันธและเผยแพรการดําเนินงานขององคกร เพ่ือรองรับ
ประชาคมอาเซียน 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาตร    องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะไดกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร  คือ 
“บริการสาธารณะท่ัวถึง  คุณภาพชีวิตกาวหนา  วัฒนธรรม ประเพณีดีงามสูสันติสุขอยางย่ังยืน” 



      ๒๗ 
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2.8  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 

จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตรท่ีสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 
12  ยุทธศาสตรชาติ และยุทธศาสตรจังหวัด  จะเห็นไดวามีความเชื่อมโยงกันอยางชัดเจนในการนํามาเปน
แนวทางกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงการกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีชัดเจนจะเปนการเตรียมการพัฒนา  เปนการนําภูมิคุมกันท่ีมีอยูพรอมท้ังเรงสราง
ภูมิคุมกันในทองถ่ินใหเขมแข็งข้ึน เพ่ือเตรียมความพรอมคนสังคมและระบบเศรษฐกิจของชุมชนใหสามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวะการณเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสมโดยใหความสําคัญกับการ
พัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนใหมีคุณภาพ ใชทรัพยากรท่ีมีอยูภายในชุมชนอยางคุมคาและเกิด
ประโยชนสูงสุดรวมท้ังสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิด
สรางสรรค บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาเพ่ือประโยชน
สุขท่ียั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
3.การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  ไดวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคต  โดยใชเทคนิค SWOT analysis ไดแกจุดแข็ง (Strength – S) จุดออน (Weak 
– W) และปจจัยภายนอก ไดแก โอกาส(Opportunity – O) และอุปสรรค ( Threat – T) เปนเครื่องมือ 

จุดแข็ง Strength จุดออน Weak 
1. ประชาชนสวนใหญไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2.ประชาชนใหความสําคัญกับประเพณี วัฒนธรรม
ของทองถ่ินเปนอยางดี 
3.  มีเสนทางสัญจรเปนไปดวยความสะดวกอยูหาง
ชุมชนไมมากนัก 
4. ประชาชนมีภาษาและวัฒนธรรมท่ีสอดรับกับ
ประชาคมอาเซียน 
5.มีสถานศึกษาในพ้ืนท่ีหลายระดับและหลาย
ประเภท  มีโรงเรียนประถมศึกษา  4  แหง โรงเรียน
เอกชนสอนศาสนา  2  แหง  และสถาบันปอเนาะ  
2 
แหง   สถานศึกษาภาคบังคับในพ้ืนท่ีตําบลสามารถ
รองรับการเรียนภาคบังคับของนักเรียนไดอยาง
เพียงพอ 
6.มีองคกรชุมชน เชน กรรมการหมูบาน กลุมสตรี 
อสม./กองทุนหมูบาน/อปพร. 
7. องคการบริหารสวนตําบลมีศักยภาพเพียงพอท่ี 
รองรับการบริการสาธารณะและแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน 
 

1.ขาดความม่ันคงในดานความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
2.งบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลมีไม
เพียงพอตอการบริหารงานในดานตาง ๆ 
3.ประชาชนขาดทักษะในการบริหารงานและการ
รวมกลุมกันเพ่ือดําเนินการดานเศรษฐกิจของชุมชน
ในรูปแบบของกลุมอาชีพท่ีเขมแข็งได 
4.การบริการสาธารณะไมครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีและไม
เพียงพอกับความตองการของประชาชน 
5. เด็กและเยาวชนบางสวนมีพฤติกรรมไมศึกษาตอ 
ในระดับท่ีสูงข้ึน 
6. ขาดการนําเทคโนโลยีมาใชในการประกอบอาชีพ
ดานการเกษตร 
7. ขาดศูนยรวบรวมและกระจายสินคาเกษตรใน
พ้ืนท่ี 
8. ขาดแคลนแหลงน้ําขนาดใหญสําหรับนําไปผลิต
น้ําประปา 
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8.มีพ้ืนท่ีทําการเกษตรเปนจํานวนมากและมีสภาพ
พ้ืนท่ีเหมาะสมแกการทําการเกษตรและมีผลผลิตทาง
การเกษตรท่ีหลากหลาย  
9.มีปราชญและภูมิปญญาทองถ่ินจํานวนหนึ่งท่ีมี
ศักยภาพในการพัฒนา 
10.มี โ ร งพยาบาลส ง เสริ มสุ ขภาพตํ าบลและ
อาสาส มัครสาธารณสุ ข ท่ี มี ศักยภาพสามารถ
ใหบริการดานสาธารณสุขแกประชาชนไดดีในระดับ
หนึ่ง 
 
 
 

โอกาสOpportunity อุปสรรค Threat 
1.มีเสนทางคมนาคมหลายสายเชื่อมไปสูตัวเมืองและ
จังหวัดไดสะดวก รวดเร็ว  สามารถรองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
2. นโยบายระดับชาติตองการเพ่ิมศักยภาพของ
ชุมชน เชื่อมโยงเปนเครือขายเปนรากฐานการพัฒนา
เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และอนุรักษฟนฟู ใช
ประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน นําไปสูการพ่ึงตนเอง และลดปญหาความ
ยากจนอยางบูรณาการ 
 3. รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
จึงมีการสนับสนุนในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 

1. ความไมสงบในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ทํา
ใหมีการเคลื่อนยายประชากรและการลงทุนออกนอก
พ้ืนท่ี 
2. รายไดท่ีองคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเองไม
เพียงพอในบริหารงาน 
3. การแพรระบาดของยาเสพติดในพ้ืนท่ี 
4. ขาดบุคลากรผูปฏิบัติงานท่ีมีความรูความสามารถ
ในบางสาขาของงาน 
 

 
3.2  การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

จากการสํารวจและวิเคราะหสภาพทางกายภาพขององคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ และบริเวณ
พ้ืนท่ีตอเนื่อง สามารถสรุปสภาพปญหาได ดังนี้  
 1.ปญหาทางดานกายภาพปญหาของสภาพพ้ืนท่ีเนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ มี
ลักษณะเปนพ้ืนท่ีเปนท่ีราบ ปาพรุบางสวน เม่ือถึงฤดูฝนก็มีน้ําเออลนทวมพ้ืนท่ีทําการเกษตรทําใหพืชผล
การเกษตรไดรับความเสียหาย เพราะยังขาดระบบการระบายน้ําท่ีมีประสิทธิภาพและในชวงฤดูรอน 
  2.ปญหาดานการคมนาคมและขนสงปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะมีถนนเชื่อมโยงกับ
ภายในหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบล มีหลายสาย แตละสายสวนใหญเปนถนนคอนกรีต ลาดยาง  
และลูกรังแตยังมีเสนทางท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีตองการบุกเบิกเพ่ิมเติมคือเสนทางท่ีใชในการขนสงผลผลิต
ทางการเกษตร 



      ๓๐ 
 
3.ปญหาขาดแคลนน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค และการเกษตร เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีในฤดูแลงมีปญหาการขาด
แคลนน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค และประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทําใหมีความตองการใชน้ําคอนขางมาก 
และยังไมมีระบบจัดเก็บน้ํา  เพ่ือใชในฤดูแลงท่ีมีประสิทธิภาพและเพียงพอตอปริมาณการใช 
 4. ปญหาดานนันทนาการเนื่องจากภายในพ้ืนท่ีในเขตองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ มีพ้ืนท่ีๆ ใช
ในการออกกําลังกายและพ้ืนท่ีในการชุมนุมคนเพ่ือการทํากิจกรรมตางๆยังไมไดมาตรฐานท่ีดีเพียงพอตอการ
มาใชบริการ 
 5.ปญหาดานสิ่งแวดลอมเนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะยังเปนพ้ืนท่ีชนบทและ
เกษตรกรรมเปนสวนใหญ จึงยังไมมีการประกอบกิจกรรมอันใดในพ้ืนท่ีๆ มีปญหาดานสิ่งแวดลอมมากนัก 
นอกจากเรื่องปญหามลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากการเผาขยะของแตละครัวเรือน และปญหาการเกิดไฟปาใน
พ้ืนท่ีปาพรุท้ังภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลและพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลอ่ืนท่ีมีพ้ืนท่ีติดกัน
ซ่ึงอาจทําใหเกิดปญหาดานสุขภาพแวดลอมในอนาคตได 
 6.ปญหาดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเนื่องจากมีประชาชนสรางท่ีอยูอาศัยเพ่ิมข้ึน การใช
ไฟฟายังตองควรมีการขยายเขตไฟฟาเพ่ือใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีครัวเรือนและการใหบริการน้ําประปา  ยังไม
ครอบคลุมทุกๆ พ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลดังนั้นจึงตองมีการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือให
บานเมืองมีความอยูอยางยั่งยืนตอไป 
 

 
 
 
 
 

 



      ๓๑ 
 

แบบ  ยท. 01 
3.3 ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

โครงสรางความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะพ.ศ. 2561 – 2564 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

(5)ยุทธศาสตรดานการสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชวีิตทีเ่ปนมติร

กับส่ิงแวดลอม 

 

(1)ยุทธศาสตรดาน

ความมั่นคง 
 

(2) ยุทธศาสตรดานการ
สรางความสามารถในการ

แขงขัน 
 

(6)ยุทธศาสตรดานการ

ปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหารจดัการ

 

 

(3) ยุทธศาสตรการพัฒนา

และเสริมสรางศักยภาพคน 

 

(4)ยุทธศาสตรดานการสราง
โอกาสความเสมอภาคและเทา

เทียมกันทางสังคม 
 

5) ยุทธศาสตรการเสริมสรางความ

มั่นคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ

สูความมัน่ค่ังและย่ังยืน  

 

3) ยุทธศาสตรการสรางความ

เขมแข็งทางเศรษฐกจิและ

แขงขนัไดอยางย่ังยืน   

 

1)ยุทธศาสตร 

การเสริมสรางและพัฒนา

ศักยภาพทุนมนุษย 

 

2) ยุทธศาสตรการสรางความ

เปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้า

ในสังคม 

 

4) ยุทธศาสตรการเติบโตที่

เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพ่ือ

การพัฒนาที่ย่ังยืน 

 

6) ยุทธศาสตรดานการเพ่ิม

ประสิทธภิาพและ 

ธรรมาภิบาล 

 

ยุทธศาสตรชาติ  

20 ป 

 

แผนพัฒนา

เศรษฐกิจฯ 

ฉบับท่ี 12 
 

แผนพัฒนากลุม

จังหวัดภาคใต

ชายแดน 
 

ยุทธศาสตร 

 จังหวัด

นราธิวาส 
 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาของ อปท.

ในเขตจังหวัด

นราธิวาส 

 

1.พัฒนากระบวนการสรางมูลคาเพ่ิมสินคา
ยางพารา ทั้งระบบการผลิตการแปรรูปและ
ชองทางการตลาดสินคายางพารา 

 

2.พัฒนาสินคาและบริการฮาลาลใหมีมลูคาเพิ่มตามหวง

โซอุปทานและสอดคลองกับความตองการของตลาด 

 

3.สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวใหมีความ

หลากหลายภายใตมาตรฐานของการทองเทีย่ว

ไทย 

 

4.สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุน 

ทรัพยากรมนุษยของกลุมจังหวัดเชือ่มโยง

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

1.พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน การทองเที่ยวและการ
กีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 
 

3.เสริมสรางสันตสิุขในพ้ืนท่ี 2. พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.ดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

2.ดานงาน

สงเสริมคณุภาพ

ชีวิต 

3.ดานการจัด

ระเบียบชุมชนและ

การรักษาความสงบ

เรียบรอย 

4.ดานการ

วางแผน การ

สงเสริมการลงทุน

พาณิชยกรรมและ

ทองเท่ียว 

5.การพัฒนาดานการ

บริหารจัดการและการ

อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

7.ดานการบริหาร
จัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล 
 

6.ดานศิลปะ 

วัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภมูิ

ปญญาทองถ่ิน 



      ๓๒ 
 

แบบ  ยท. 01 (ตอ) 
  

 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาของ องคการ

บริหารสวนตําบล  

บาเจาะ 

1.ดานโครงสราง

พื้นฐาน 

2.ดานงานสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

3.ดานการจัด

ระเบียบชุมชนและ

การรักษาความสงบ

เรียบรอย 

4.ดานการวางแผน การ

สงเสริมการลงทุนพาณิช

ยกรรมและทองเที่ยว 

5.การพัฒนาดานการบริหาร

จัดการและการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

6.ดานศิลปะ 

วัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

7.ดานการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

 

เปาประสงคที่ 2 
สงเสริมและสนับสนุน

การตลาด การคา การ

ลงทุนฯ 

เปาประสงคที่ 3 
ประชาชนไดรับการ

พัฒนาและสงเสริมให

มีอาชีพฯ 

เปาประสงคที่ 4 
พัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมและสงเสริม

การศึกษาทาํนุบํารุงฯ 

เปาประสงคที่ 5 
พัฒนาและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ

ประชาชนฯ 
 

เปาประสงคที่ 6 
ประชาชนมีสวนรวมใน

การเฝาระวัง  ปองกัน

ฟนฟูและอนุรักษฯ 

เปาประสงคที่ 7 
การบริหารจัดการของ
องคกรดําเนินการตาม
หลักการบริหาร

บานเมืองที่ดีฯ 

เปาประสงคที่ 8 
ประชาชนมี

จิตสํานึกและมีสวน
รวมในการปองกัน

บรรเทาฯ 
 

เปาประสงคที่ 1 
พัฒนาระบบ

โครงสรางพื้นฐาน
สาธารณูปโภค ฯ 

กลยุทธ 
1.กอสราง บุกเบกิ 
ปรับปรุง บํารุงรักษาทาง
คมนาคม สะพาน เขือ่น  
ระบบ ฯลฯระบายน้ํา 
2.สรางและปรับ ฯลฯ
แหลงน้ําอปโภค บริโภค 

 

 

 
 

กลยุทธ 
1 สงเสริมและสนับสนุน
การสรางงานสรางอาชีพ
แบบยั่งยืนใหกับ
ประชาชนในทองถิ่น 

  

 
 

 

 

 

  
 

กลยุทธ 
1. สงเสรมิใหความรู ความ
เขาใจ แกประชาชน 
เกี่ยวกับการเมอืงการ
ปกครองระบบประชาธิปไตย

 

            

 

 
 

กลยุทธ 
1. สงเสริมการตลาด 
การคา การลงทุนใน
ทองถิ่น และเมืองชายแดน 
เพื่อรองรับประชาคม
อาเซียนฯลฯ 

 

 

 
 

 
 

กลยุทธ 
1. อนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
 
2  สงเสริม สนับสนนให

 

 
 

 

 
 

 
 

กลยุทธ 
1. สงเสริมการอนุรักษ 
ฟนฟู สืบทอดจารีต
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

กลยุทธ 
1. พัฒนาความรู
ความสามารถและ
คุณธรรมจริยธรรมแก
บุคลากรในองคกร 

 ั ั ั
  

 

 
 

  
 

 

 
 

แผนงาน 

 

ผลผลิต/

โครงการ 

 

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป 

 

แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน 

 

แผนงาน

การศึกษา 

 

แผนงาน

สาธารณสุข 

 

แผนงานสังคม

สงเคราะห 

 

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน 

 

แผนงานสราง

ความเขมแขง็

ของชุมชน 

 

แผนงานการ

ศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ 

 

แผนงาน

การเกษตร 

 

แผนงาน 

งบกลาง 
 

1. กอสราง
และ
ปรับปรุงผิว
จราจร     
ถนนลาดยา
 

1.ขยาย

เขตไฟฟา  

 

อุตสาหกรรม

และการโยธา 

1.จัดต้ังแหลงเรียนรู

และปรับปรุงศูนย

ถายทอดเทคโนโลยี

ท า ง ก า ร เ ก ษ ต ร

ประจําตําบล 

1.สนับสนุน

ทุน ดํ า เนิ น

ชี วิ ต เ ด็ ก

กํ า พ ร า

 

1.โครงการคาย

อบรมภาษา    

2.สอนของเด็ก

เล็กและนกัเรีย

 

 

1.ปองกันและ
แกไขปญหายา
เสพติด 
2.อบรมเดก็และ

เยาวชนตา้นภยัยา

 

1.กอสรางสนาม
เด็กเลนพรอม
สวนหยอม 

โครงการก่อสรา้ง

ศนูยส์าธารณสขุ

มลูฐานประจาํ

หมูบ่า้น  ม.1- ม.

 

สงเสริมให

ความรูเพิ่ม

ทักษะแก

บุคลากร 

1.ส นั บ ส นุ น
เ บ้ี ย ยั ง ชี พ
ผูสูงอายุ 
 
2.ส นั บ ส นุ น

 
 
 

1.สรางความ
ปรองดองและ
สมานฉันท 
 



      ๓๓ 
 

3.4 แผนผังยุทธศาสตร 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ยท.02 

1.ดาน

โครงสราง

พ้ืนฐาน 

 

 

2.ดานงานสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

 

 

3.ดานการจัดระเบียบ

ชุมชนและการรักษา

ความสงบเรียบรอย 

 

4.ดานการวางแผน การ

สงเสริมการลงทุนพาณิช

ยกรรมและทองเที่ยว 

 

5.การพัฒนาดานการบริหาร

จัดการและการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

 
 

6.ดานศิลปะ วัฒนธรรม 

จารีตประเพณแีละภูมิปญญา

ทองถิ่น 

 

7.ดานการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

 

 

2.สงเสริมและ
สนับสนุนการตลาด 
การคา การลงทุนฯ 
 

 

1.พัฒนาระบบ
โครงสรางพื้นฐาน
สาธารณูปโภค ฯ 
 

 

3.ประชาชน
ไดรับการพัฒนา
และสงเสริมใหมี

 
 

 

4.พัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมและ

สงเสริมการศึกษา

 

 

 

5.พัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนฯ 
 

 

6.ประชาชนมีสวนรวม
ในการเฝาระวัง  ปองกัน

ฟนฟูและอนุรักษฯ 
 

 

 

1. เพ่ือกอสราง ซอมแซม
แ ล ะ ซ อ ม ป รั บ ป รุ ง 

โครงสร า งพื้ นฐานให มี
ค ว า ม ส ะ ด ว ก แ ล ะ มี

มาตรฐาน 
 

 

2.เพ่ือเสริมสรางทักษะของ

คนภายในชุมชนทั้งทางดาน

จิตใจ ดานการศึกษา ดาน

สุขภาพอนามัย ดาน

สวัสดิการและสังคม  ดาน

   

 

 

  4.เพ่ือเสริมสราง
ความเขมแข็งทาง
ระบบเศรษฐกิจชุมชน
และผลิตภัณฑใน
ทองถ่ิน โดยหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

3. เพ่ือเสริมสรางชุมชนมี
ศักยภาพในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยตลอดถึง
การรักษาความสงบ
เรียบรอยในทองถ่ิน 
 

 

5.เพ่ือพัฒนาการจัดการ
และมีจติสํานกึรวมกัน
อนรุักษทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมในทองถิ่น 
 

 

1.กอสราง บุกเบกิ 
ปรับปรุง บํารุงรักษาทาง
คมนาคม สะพาน เขือ่น  
ระบบ ฯลฯระบายน้ํา 
 

  

1. สงเสริมการตลาด 
การคา การลงทุนใน
ทองถิ่น และเมือง
ชายแดน เพือ่รองรับ
ประชาคมอาเซียนฯลฯ 
 

 

1. สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบ
ทอดจารีตประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม 
2. สงเสริมและสนับสนุนภูมิ

ปญญาทองถิ่น ฯลฯ 

1 สงเสริมและสนับสนุน
การสรางงานสรางอาชีพ
แบบยั่งยืนใหกับ
ประชาชนในทองถิ่น 
 

   

 

1. อนรุักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
2. สงเสรมิ สนับสนุนให

ประชาชนในชุมชน ฯลฯ 

 

1. สงเสริมใหความรู 
ความเขาใจ แก
ประชาชน เก่ียวกับ
การเมืองการปกครอง
ระบบประชาธิปไตย 
ฯลฯ 

 

1. พัฒนาความรู
ความสามารถและ
คุณธรรมจริยธรรมแก
บุคลากรในองคกร 
 
 

 

 
 

แผนงานเคหะ

และชุมชน 

อุตสาหกรรม

และการโยธา 

แผนงานสังคม

สงเคราะห 
แผนงาน

สาธารณสขุ 

 

แผนงาน

การศึกษา 

แผนงาน

บรหิารงานทั่วไป 

 

แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน 

แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน 

 

แผนงาน

การเกษตร 

แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 
 

แผนงาน 

งบกลาง 

วิสัยทัศน 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 

อําเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 
 

“การบริหารดวยหลักธรรมภบิาล สงเสริมประเพณีวัฒนธรรม เสรมิสรางคุณภาพชีวิตคูเศรษฐกจิกาวหนา สังคมสันติสุข สูประชาคมอาเซียน 
 

 

ยุทธศาสตร 

 

เปาประสงค 

 

7.การบริหาร
จัดการขององคกร
ดําเนนิการตาม

 
 

 

 

8.ประชาชนมีจิตสํานึก
และมีสวนรวมในการ

ปองกันบรรเทาฯ 
 

 

 

คาเปาหมาย 

 

6.  ประชาชนมีความรู
แ ล ะ บํ า รุ ง รั ก ษ า
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
ในทองถิ่น 
 

 

7. ประชาชนทุกภาคสวนมีสวน
รวมในการพัฒนาและตรวจสอบ
การทํางานของภาครัฐและการ
ดํา เ นินงานบ ริหารราชการให
เปนไปตามหลักการบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดี 
 

กลยุทธ 

 

แผนงาน 

 



      ๓๔ 
 

3.5  รายละเอียดยุทธศาสตร 
 

ความเชื่อมโยง 

กับยุทธศาสตร 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท. 

เปาประสงค ตัวชี้วัด/ 

ผลผลิต/

โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาว 

หนาของ

เปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/

โครงการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย

สนับสนุ

น 

25

61 

25

62 

25

63 

25

64 
ยุทธศาสตร 

จังหวัดที่ 1.พัฒนาภาค
ก า ร ผ ลิ ต  ก า ร ค า
ชายแดน การทองเที่ยว
แ ล ะ ก า ร กี ฬ า เ พื่ อ
เ ช่ื อ ม โ ย งประชาคม
อาเซียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อปท. 
ในเขตจังหวัด ที่
1.ดานโครงสราง
พื้นฐาน 
 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อปท.  
ที่1.ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน 
 

1 . พัฒน า ระบ บ
โครงสรางพื้นฐาน
ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค 
ส า ธ า ร ณู ป ก า ร 
ระบบการคมนาคม 
ระบบจราจร ผัง
ตําบลที่มี คุณภาพ
ไ ด ม า ต ร ฐ า น
  

จํานวนถนน
ประปา ไดรับ
การกอสราง/
บํารุงรักษา
และเพิ่มขึ้น 

5 10 15 20 ดําเนินการ 
ปละ 5โครงการ 

1.กอสราง บุกเบกิ ปรับปรุง 
บํารุงรักษาทางคมนาคม 
สะพาน เขื่อน  ระบบระบาย
น้ํา 
2.สรางและปรับปรุงแหลง
น้ําอุปโภค บริโภค 
3.จัดทําผังเมืองและผัง
ตําบล 
4.พัฒนาและปรับปรุงระบบ
จราจรและบริการสาธารณะ
ที่ประชาชนพึงไดรับ 
5.จัดใหมีไฟฟาและระบบ
โทรคมนาคมอยางทั่วถึง 
 

จํานวน 
 

โครงการ 
 

 

 

 

 

กองชาง 

 

 

 

อ ง ค ก า ร

บริหารสวน

ตํ า บ ล บ า

เจาะ 

 
 
 
 

แบบ ยท.03 



      ๓๕ 
 

 
ความเชื่อมโยง 

กับยุทธศาสตร 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสต

ร อปท. 

เปาประสงค ตัวชี้วัด/ 

ผลผลิต/

โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาว 

หนาของ

เปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/

โครงการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย

สนับสนุน 25

61 

25

62 

25

63 

25

64 
ยุทธศาสตร 

จังหวัดที่ 2. พัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อปท. 
ในเขตจังหวัด ที่
2.ดานงาน
สงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 
 

 

ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ 
อปท.  
ที่2.ดานงาน
สงเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

5 . พัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพ
ชี วิ ต ข อ ง
ประชาชนให ดี
ขึ้นโดยสงเสริม
ดานสุขภาพ การ
ส า ธ า ร ณ สุ ข  
ก า ร สั ง ค ม
ส ง เ ค ร า ะ ห 
ป อ ง กั น แ ล ะ
บําบัดผูติยาเสพ
ติด 
 

รอยละของ

โครงการ/

กิจกรรมที่

ดําเนินการ 

10 13 16 19 ดําเนินการ 
โครงการ19 
โครงการ/ป 

1 สงเสริมและสนับสนุนการ
สรางงานสรางอาชีพแบบ
ยั่งยืนใหกับประชาชนใน
ทองถิ่น 
  2. สงเสริมงานดานสังคม
สงเคราะหและสวัสดิการ
ชุมชนแกผูดอยโอกาสทาง
สังคม 
3. สงเสริมการศึกษาทั้งใน
และนอกระบบและตาม
อัธยาศัย โดยสนับสนุน
สงเสริมใหประชาชนมีสวน
รวมในการจัดการศึกษา 
4.สงเสริมศักยภาพศูนย
ปฏิบัติการการตอสูเพื่อ
เอาชนะยาเสพติด 
5.สงเสริมการดานการออก
กําลังกาย การกีฬา และ
นันทนาการ 
6.สงเสริมการปองกัน รักษา 
ควบคุมโรค ตลอดจนการ
พัฒนาดานการสาธารณสุข 
7.สงเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชวีิตของ
ประชาชนเพื่อรองรับการเขา
สูประชาคมอาเซียน 
 

จํานวน 
 

โครงการ 
 

 

 

 

 

สํานักปลัด/กอง

ชาง/กอง

การศึกษา 

 

 

 

อ ง ค ก า ร

บ ริ ห า ร

สวนตําบล

บาเจาะ 

 
 

แบบ ยท.03 



      ๓๖ 
 

 
ความเชื่อมโยง 

กับยุทธศาสตร 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท. 

เปาประสงค ตัวชี้วัด/ 

ผลผลิต/

โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาว 

หนาของ

เปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/

โครงการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย

สนับสนุน 25

61 

25

62 

25

63 

25

64 
ยุทธศาสตร 
จังหวัดที่ 3.เสริมสราง
สันติสุขในพื้นที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อปท. 
ในเขตจังหวัด ที่
3.ดานการจัด
ระเบียบชุมชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบรอย 
 
 
 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อปท.  
ที่3.ดานการจัด
ระเบียบชุมชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบรอย 
 
 

8. ประชาชนมี
จิต สํานึกและมี
สวนรวมในการ
ปองกันบรรเทา
ส า ธ า ร ณ ภั ย  
รักษาความสงบ
เ รี ย บ ร อ ย 
เสริมสรางความ
เขมแข็งและสันติ
สุขในชุมชนและ
เมือง 
 

รอยละของ

ประชาชนที่มี

สวนรวมใน

การพัฒนา

ทองถิ่นที่

เพิ่มขึ้น/ป 

5 10 15 20 ประชาชนมีสวน
รวมในการ
พัฒนาทองถิ่นที่
เพิ่มขึ้นรอยละ 
20/ป 

1. สงเสริมใหความรู 
ความเขาใจ แกประชาชน 
เกี่ยวกบัการเมืองการ
ปกครองระบบ
ประชาธิปไตย 
 2. สงเสริมใหทองถิ่นมี
ศักยภาพในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ตลอดถึงการรักษาความ
สงบเรียบรอยในทองถิ่น 
3.เสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนใหมีสวนรวมใน
การรักษาความสงบ
เรียบรอยในทองถิ่น 
4 .สงเสริมใหผูนําศาสนา
เขามามีบทบาทและ
ศักยภาพในการแกปญหา
ความมั่นคง 
 

จํานวน 
 

โครงการ 
 

 

 

 

 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

อ ง ค ก า ร

บ ริ ห า ร ส ว น

ตําบลบาเจาะ 

 

แบบ ยท.03 



      ๓๗ 
 

 
ความเชื่อมโยง 

กับยุทธศาสตร 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท. 

เปาประสงค ตัวชี้วัด/ 

ผลผลิต/

โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาว 

หนาของ

เปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/

โครงการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย

สนับสนุน 25

61 

25

62 

25

63 

25

64 
ยุทธศาสตร 
จังหวัดที่ 2. พัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาของ อปท. 

ในเขตจังหวัด ที่

4.ดานการ

วางแผน การ

สงเสริมการ

ลงทุนพาณิชยก

รรมและ

ทองเที่ยว 

 
 
 
 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อปท.  
ที่ 

4.ดานการ

วางแผน การ

สงเสริมการ

ลงทุนพาณิชยก

รรมและ

ทองเที่ยว 

 
 
 

2.  สงเสริมและ
สนับสนุนการตลาด 
การคา การลงทุน 
และผูประกอบการ 
ในทองถิ่น พัฒนา
ระบบเศรษฐกิจ
ชุมชน และการ
ทองเที่ยวให
เขมแข็งและแขงขัน
ได 
3. ประชาชนไดรับ
การพัฒนาและ
สงเสริมใหมีอาชีพ
และมีรายได
เพิ่มขึ้นโดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนว
พระราชดําริ 

รอยละของ
กลุมที่ไดรับ
การสงเสริม 
สนับสนุน  
พัฒนาดาน
การเกษตร
และการ
แปรรูป
สินคา 
 

2 4 6 8 กลุมตางๆไดรับ
การสงเสริม 
สนับสนุน  
พัฒนาดาน
การเกษตรและ
การแปรรูปสินคา
รอย 
ละ 8 

1. สงเสริมการตลาด 
การคา การลงทุนใน
ทองถิ่น และเมือง
ชายแดน เพือ่รองรับ
ประชาคมอาเซียน 
2.สงเสริมระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนและผลิตภัณฑใน
ทองถิ่น 
3.สงเสริมใหประชาชนยึด
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
4.พัฒนาสงเสริมการ
ทองเที่ยวและแหลง
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษเพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียน 
5. สงเสริมโครงการตาม
แนวพระราชดําริ 
 

จํานวน 
 

โครงการ 
 

 

 

 

 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

อ ง ค ก า ร

บ ริ ห า ร ส ว น

ตําบลบาจาะ 

 

แบบ ยท.03 



      ๓๘ 
 

 
 

ความเชื่อมโยง 

กับยุทธศาสตร 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท. 

เปาประสงค ตัวชี้วัด/ 

ผลผลิต/

โครงการ 

คาเปาหมาย คาเปาหมาย คาเปาหมาย คาเปาหมาย หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย

สนับสนุน 25

61 

25

61 

25

61 

25

61 
ยุทธศาสตร 
จังหวัดที่ 1.พัฒนาภาค
การผลิต การคา
ชายแดน การทองเที่ยว
และการกีฬาเพือ่
เชื่อมโยงประชาคม
อาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อปท. 
ในเขตจังหวัด ที่
5.การพัฒนา

ดานการบริหาร
จัดการและการ

อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมช

าติและ
ส่ิงแวดลอม 

 
 
 
 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อปท.  
ที่ 
5.การพัฒนา
ดานการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
ส่ิงแวดลอม 
 
 

6. ประชาชนมีสวน
รวมในการเฝาระวัง  
ปองกันฟนฟูและ
อ นุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดลอม
อย า งสม ดุลและ
ยั่งยืน 
 

5 .ร อ ย ล ะ
ประชาชนมี
สวนรวมกัน
อ นุ รั ก ษ
ทรัพยากรธ
ร ร ม ช า ติ
แ ล ะ
ส่ิงแวดลอม
แ ล ะ
ส นั บ ส นุ น
ก า ร ใ ช
พ ลั ง ง า น
ทดแทน 

10 20 30 40 ประชาชนมี
จิตสํานึกในการ
รวมกันอนุรักษ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

1. อนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
2. สงเสริม สนับสนุนให
ประชาชนในชุมชนมี
จิตสํานึกในการรวมกัน
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
3. ปรับปรุงภูมิทัศนใน
ชุมชนและเมือง 
4.จัดทําระบบกาํจัดขยะ
และส่ิงปฏิกูลตลอดจน
ระบบบําบัดน้าํเสีย 
5. สงเสริมและสนับสนุน
การใชพลังงานทดแทน 
 

จํานวน 
 

โครงการ 
 

 
 
 

 
สํานักปลัด/กอง

ชาง 

 
 
 

 
อ ง ค ก า ร
บ ริ ห า ร ส ว น
ตําบลบาเจาะ 

 
 

 
 
 
 

แบบ ยท.03 



      ๓๙ 
 

 
 

ความเชื่อมโยง 

กับยุทธศาสตร 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท. 

เปาประสงค ตัวชี้วัด/ 

ผลผลิต/

โครงการ 

คาเปาหมาย คาเปาหมาย คาเปาหมาย คาเปาหมาย หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย

สนับสนุน 25

61 

25

61 

25

61 

25

61 
ยุทธศาสตร 
จังหวัดที่ 1.พัฒนาภาค
การผลิต การคา
ชายแดน การทองเที่ยว
และการกีฬาเพือ่
เชื่อมโยงประชาคม
อาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อปท. 
ในเขตจังหวัด ที่
6.ดานศิลปะ 

วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อปท.  
ที่ 

6.ดานศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

 
 

4.พัฒนา
คุณธรรม
จริยธรรมและ
สงเสริม
การศึกษาทาํนุ
บํารุงศาสนา 
อนุรักษฟนฟู
จารีตประเพณี
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา
ทองถิ่นโดย
ประชาชนเขามา
มีสวนรวม 
 

รอยละที่
เพิ่มขึ้นของ
จํานวน
ประชาชนที่
เขารวม
กิจกรรม
สงเสริม
ประเพณี 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ทองถิ่น 
 

20 40 60 80 ประชาชนที่เขารวม
กิจกรรมสงเสริม
ประเพณี ศาสนา
และวัฒนธรรม
ทองถิ่นเพิ่มขึ้นรอย
ละ 80 

1. สงเสริมการอนุรักษ 
ฟนฟู สืบทอดจารีต
ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม 
2. สงเสริมและ
สนับสนุนภูมิปญญา
ทองถิ่น และปูชนยี
บุคคล 
3. เสริมสรางและทํานุ
บํารุงศาสนาตลอดจน
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 
4. สงเสริมและ
สนับสนุนการอนุรักษ
โบราณวัตถุและโบราน
สถานในทองถิ่น 
5. สงเสริมสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพ 
จริยธรรม ของเด็ก 
เยาวชนและประชาชน 
 

จํานวน 
 

โครงการ 
 

 
 
 

 
สํานักปลัด/กอง

ชาง 

 
 
 

 
อ ง ค ก า ร
บ ริ ห า ร ส ว น
ตําบลบาเจาะ 

แบบ ยท.03 



      ๔๐ 
 

 
ความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค ตัวชี้วัด/ 
ผลผลิต/
โครงการ 

คาเปาหมาย คา

เปาหมาย 

คาเปาหมาย คาเปาหมาย หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 25

61 

25

61 

25

61 

25

61 
ยุทธศาสตร 
จังหวัดที่ 3.เสริมสราง

สันติสุขในพื้นที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อปท. 
ในเขตจังหวัด ที่
7.ดานการ
บริหารจัดการ
ตามหลักธรร
มาภิบาล 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อปท.  
ที่ 
7.ดานการ
บริหารจัดการ
ตามหลักธรร
มาภิบาล 
 

7. การบริหาร
จัดการของ
องคกร
ดําเนินการตาม
หลักการบริหาร
บานเมืองที่ดี
อยางมี
ประสิทธิภาพ
และตอบสนอง
ความตองการ
ของประชาชน  
 

จํานวนความ
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
การใหบริการ 
การบริหาร
จัดการองคกร
ที่มี
ประสิทธิภาพ 
โปรงใส ตาม
หลักการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีที่
เพิ่มขึ้น 
 

20 40 60 80 การบริการ 
การบริหาร
จัดการองคกร
ที่มี
ประสิทธิภาพ 
โปรงใส ตาม
หลักการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีที่
เพิ่มขึ้น 

13.พัฒนาความรู
ความสามารถและคุณธรรม
จริยธรรมแกบุคลากรใน
องคกร 
2. พัฒนาปรับปรุงจัดหา
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ตลอดถึง
สถานที่ในการปฏิบัติงาน 
3.พัฒนาปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการองคกรตาม
หลักธรรมาภิบาล 
4. ปรับปรุงและสรางระบบ
การใหบริการที่ทันสมยั 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
5. สงเสริมและสรางทัศนคติ
ที่ดีตอการปฏบิัติงานเพื่อ
การบริการประชาชน 
6. พัฒนาสงเสริมระบบการ
ประชาสัมพันธและเผยแพร
การดําเนินงานขององคกร 
เพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน 
 

จํานวน 
 

โครงการ 
 

 
 
 
 
 
 

 
สํานักปลัด/กอง

ชาง 

 
 
 
 
 
 

 
อ ง ค ก า ร
บ ริ ห า ร ส ว น
ตําบลบาเจาะ 

 

แบบ ยท.03 
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ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงหาปองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 

 
วิสัยทัศน (Vission)องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  

  
 “การบริหารดวยหลักธรรมาภิบาล  สงเสริมประเพณีวัฒนธรรม    

เสริมสรางคุณภาพชีวิต  คูเศรษฐกิจกาวหนา   สังคมสันติสุข  สูประชาคมอาเซียน” 

 

พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาตําบลบาเจาะใหมีโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร และผังตําบล 

2. พัฒนาตําบลบาเจาะ ใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

3. พัฒนาศักยภาพขององคกรและประชาชนในการรักษาความสงบเรียบรอย การปองกันและบรรเทาสาธารณ 
    ภัย และการมีสวนรวมในการปกครองตามระบบประชาธิปไตย 
 
4. สงเสริมการคา การลงทุน ผลิตภัณฑชุมชน ระบบเศรษฐกิจชุมชนในทองถ่ิน 
 
5. สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 
6. สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู ประยุกต ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 
7. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา/แผนงาน 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
     2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

2.2 แผนงานงบกลาง 
2.3 แผนงานการศึกษา 
2.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
2.5 แผนงานสาธารณสุข 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
3.1  แผนงานบริหารท่ัวไป 
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห 
3.4แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 
4.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
4.2 แผนงานการเกษตร 
4.3 แผนงานบริหารท่ัวไป 

 
ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 5.1 แผนงานการเกษตร 
 5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
 5.3 แผนงานสาธารณะสุข 

 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 7 ดานการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
     7.1  แผนงานบริหารท่ัวไป 

7.2แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
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เปาประสงค 
 1. ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร ผังตําบล ท่ีไดมาตรฐานและครอบคลุม 
                ท้ังตําบล เตรยีมกาวสูประชาคมอาเซียน 

2. ประชาชนมีอาชีพ รายได ท่ีมั่นคงและยั่งยืน การบริการสวัสดิการสังคม กีฬานันทนาการ การศึกษาและ 
    การสาธารณสุขอยางท่ัวถึง ตลอดท้ังการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพตดิ   
     มีระสิทธิภาพ 
3. ประชาชนมีสวนรวมตามระบอบประชาธิปไตยมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปฏิบัติงาน 
    ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ 
4. สงเสริมการคา การลงทุน ผลติภัณฑชุมชน ระบบเศรษฐกิจชุมชนในทองถ่ิน เตรียมกาวสูประชาคมอาเซียน 
5. พัฒนาระบบการจัดการขยะ สงเสริมการใชพลังงานทดแทน ตลอดจนท้ังอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ  
    สิ่งแวดลอม 
6. ทํานุบํารุงศาสนา สืบสานศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภมูิปญญาทองถ่ิน  
    รักษาไวซึ่งอัตลักษณของทองถ่ิน 
7. การบริหารจดัการองคกรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

 
ตัวช้ีวัด 

1.จํานวนถนนท่ีเพ่ิมข้ึนและไดรับการบํารุงรักษา 
2.จํานวนไฟฟาสาธารณะ ระบบประปา ไดรับการกอสราง/บํารุงรักษาและเพ่ิมข้ึน 
3.รอยละของผูรับบริการใหมีความพึงพอใจตอการบริการ 
4.รอยละของระบบจราจรท่ีไดรับการพัฒนาอยางท่ัวถึง 
5.ระดับความสําเร็จของแหลงนํ้าท่ีไดรับการพัฒนาสามารถกัก เก็บ นํ้าไดเพ่ิมข้ึน 
6.จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของประชาชนท่ีไดรับการสงเสริม สนับสนุน  พัฒนาดานการเกษตรและการแปรรูปสินคา 
7.รอยละของจํานวนประชากรท่ีไดรับฝกอบรมสงเสริมการประกอบอาชีพ 
8.รอยละของจํานวนประชากรมีรายไดจากการจําหนายสินคาเพ่ิมมากข้ึน 
9.รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรมสงเสริมประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน 
10.รอยละของประชากรมีระบบริการสุขภาพท่ีดีมาตรฐานและท่ัวถึง 
11.ระดับความสําเร็จของการจัดการศึกษา 
12.รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวนเด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาสคนพิการและผูปวยเอดสท่ีไดรับการสงเคราะห 
13.จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของกิจกรรมท่ีสงเสริม  สนับสนุนกีฬาและนันทนาการและจํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของแหลงทองเท่ียว 
      ท่ีไดรับการพัฒนา  ฟนฟู 
14.ระดับความสําเร็จของประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม การบริหารการจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล 
15.จํานวนประชาชนท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
16.จํานวนบุคลากรของหนวยงานท่ีไดรับการอบรมเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติงาน 
17.จํานวนการใหบริการ การบริหารจัดการองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ี 
     ดีท่ีเพ่ิมข้ึน 
18.ระดับความสําเร็จของชุมชนมีความเขมแข็งและเปนระเบียบเรียบรอยข้ึน 
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คาเปาหมาย 

1.เพ่ือกอสรางและซอมบํารุงโครงสรางพ้ืนฐานในเขตองคการบริหารสวนตําบลใหมีความ
สะดวกและมีมาตรฐาน เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตรดานอ่ืน ๆ ใหประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดาน
คมนาคมขนสง ดานความสงบเรียบรอย และความสงบสุขของประชาชนและดานเศรษฐกิจ 

2.เพ่ือสนับสนุนเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและ
ชุมชนทองถ่ิน โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรียและการแปรรูปสินคาทางการเกษตร ให มี
ความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝมือในการผลิตเพ่ิมมูลคาของสินคาและสามารถขยายการตลาดไปสู
ตลาดกลาง  

3.เพ่ือเสริมสรางทักษะของคนภายในชุมชนท้ังทางดานจิตใจ ดานการศึกษา ดานสุขภาพ
อนามัย ดานสวัสดิการและสังคม  ดานสาธารณสุข ดานกีฬา  ใหมีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองได 

4.เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดลอมอันพึงปรารถนารวมกันไมใหมีปญหาภายในชุมชน
ซ่ึงเปนไปตามแนวทางยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด 

5.เพ่ือพัฒนาการจัดการและมีจิตสํานึกรวมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
ทองถ่ิน 

6.  ประชาชนมีความรูและบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามในทองถ่ิน 
7.ประชาชนทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาและตรวจสอบการทํางานของภาครัฐและ

การดําเนินงานบริหารราชการใหเปนไปตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
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กลยุทธ 
ยุทธศาสตรท่ี    ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

  แนวทางท่ี 1 กอสรางบุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน  
     เข่ือน  ระบบระบายน้ํา 

  แนวทางท่ี 2 กอสรางปรับปรุงแหลงน้ําอุปโภค   
แนวทางท่ี 3 จัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังตําบล 

  แนวทางท่ี 4  บริโภคพัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
  แนวทางท่ี 5 จัดใหมีไฟฟาและระบบโทรคมนาคมอยางท่ัวถึง 
  

ยุทธศาสตรท่ี    ดานสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  แนวทางท่ี 1 สงเสริมและสนับสนุนการสรางสรางอาชีพแบบยั่งยืนใหกับประชาชนในทองถ่ิน 
  แนวทางท่ี 2 สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการชุมชนแกผูดอยโอกาสทางสังคม
  

แนวทางท่ี 3 สงเสริมการศึกษาท้ังใน นอกระบบและตามอัธยาศัย  โยสนับสนุนให 
ประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

  แนวทางท่ี 4 สงเสริมศักยภาพศูนยปฏิบัติการตอสูเอาชนะยาเสพติด 
  แนวทางท่ี 5 สงเสริมดานการออกกําลังกาย การกีฬาและนันทนาการ 

แนวทางท่ี 6 สงเสริมการปองกัน  รักษา ควบคุม ตลอดจนการพัฒนาดานสาธารสุข 
แนวทางท่ี 7 สงเสริมสนับสนนุการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพ่ือรองรับการเขาสู 

                                        ประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรท่ี  ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 

แนวทางท่ี 1 สงเสริมความรูความเขาใจ  แกประชาชน เก่ียวกับการเมืองการปกครองระบบ 
                ประชาธิปไตย 

  แนวทางท่ี 2 พัฒนาศักยภาพของทองถ่ินในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการ    
                                     รักษาความสงบเรียบรอยในทองถ่ิน 
  แนวทางท่ี 3 เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหมีสวนรวมในการักษาความสงบเรียบรอย 
                                     ในทองถ่ิน 

แนวทางท่ี 4  สงเสริมใหผูนําศาสนาเขามีบทบาทและศักยภาพในการแกปญหาความม่ันคง 
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ยุทธศาสตรท่ี    ดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 
  แนวทางท่ี 1 สงเสริมการตลาดการคาการลงทุนในทองถ่ินและเมืองชายแดนเพ่ือรองรับ
ประชาคมอาเซียน 
  แนวทางท่ี 2 สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑในทองถ่ิน 
  แนวทางท่ี 3 สงเสริมใหประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   แนวทางท่ี 4 พัฒนาสงเสริมการทองเท่ียวและแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษเพ่ือรองรับ
ประชาคมอาเซียน 
  แนวทางท่ี 5 สงเสริมตามแนวโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
  

ยุทธศาสตรท่ี     ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ 
                                    สิ่งแวดลอม 

แนวทางท่ี 1 อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  แนวทางท่ี 2 สงเสริมสนับสนนุใหประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกในการรวมกันอนุรักษ 
                                     ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
  แนวทางท่ี 3 ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและเมือง 
  แนวทางท่ี 4 จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย 

 แนวทางท่ี 5  สงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงานทดแทน 
 

ยุทธศาสตรท่ี    ดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
  แนวทางท่ี 1 สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
  แนวทางท่ี 2 สงเสริมและสนับสนุน ภูมิปญญาทองถ่ินและปูชนียบุคคล  
  แนวทางท่ี 3 สงเสริมสรางทํานุบํารุงศาสนาตลอดจนศิลปวัฒนธรรมศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
  แนวทางท่ี 4 สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษโบราณวัตถุและโบราณสถานในทองถ่ิน 
  แนวทางท่ี5 สงเสริมสนับสนนุการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็กเยาวชนและประชาชน 
 

 ยุทธศาสตรท่ี    ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  แนวทางท่ี 1 พัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากรในองคกร 
  แนวทางท่ี 2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช ตลอดถึงสถานท่ีในการปฏิบัติงาน 
  แนวทางท่ี 3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 
  แนวทางท่ี 4 ปรับปรุงและสรางระบบการใหบริการท่ีทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  แนวทางท่ี 5 สงเสริมและสรางทัศนคติท่ีดีตอการปฏิบัติงานเพ่ือการบริการประชาชน 
  แนวทางท่ี 6 พัฒนาสงเสริมระบบการประชาสัมพันธและเผยแพรการดําเนินงานขององคกร  

     เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
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จุดยืนทางยุทธศาสตร 
               องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะไดกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร  คือ บริการสาธารณะท่ัวถึง  
คุณภาพชีวิตกาวหนา  วัฒนธรรม ประเพณีดีงามสูสันติสุขอยางย่ังยืน 
 
ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 

จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตรท่ีสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12  
ยุทธศาสตรชาติ และยุทธศาสตรจังหวัด  จะเห็นไดวามีความเชื่อมโยงกันอยางชัดเจนในการนํามาเปนแนวทาง
กําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงการกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการ
พัฒนาท่ีชัดเจนจะเปนการเตรียมการพัฒนา  เปนการนําภูมิคุมกันท่ีมีอยูพรอมท้ังเรงสรางภูมิคุมกันในทองถ่ิน
ใหเขมแข็งข้ึน เพ่ือเตรียมความพรอมคนสังคมและระบบเศรษฐกิจของชุมชนใหสามารถปรับตัวรองรับ
ผลกระทบจากการสภาวะการณเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสมโดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคน สังคม
เศรษฐกิจภายในชุมชนใหมีคุณภาพ ใชทรัพยากรท่ีมีอยูภายในชุมชนอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดรวมท้ัง
สรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสรางสรรค บนพ้ืนฐานการผลิต
และการบริโภคท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาเพ่ือประโยชนสุขท่ียั่งยืนของชุมชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 
- ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน

อนาคตของทองถิ่น  ดวยเทคนิค  SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค) 

 

 

 

จุดแข็ง(Strength) 

 

จุดออน (Weakness) 

1. ดานการบริหาร 
    1.1 มีโครงสรางการแบงสวนราชการชัดเจน ครอบคลุมอํานาจ
หนาท่ีตามภารกิจ 
    1.2 มีการแบงงาน/มอบหมายงานอยางชัดเจน 
    1.3 ผูบรหิารทองถ่ินสามารถกําหนดนโยบายไดภายใตกรอบของ
กฎหมาย 
    1.4 มีการมอบอํานาจการบรหิารงานตามลําดบัช้ัน 
    1.5 มีการกํากับดูแลจากสวนกลาง และสวนภูมภิาค 
 

1. ดานการบริหาร 
    1.1 ผูบรหิารขาดความรู เรื่องกฎ ระเบียบ พรบ.ตางๆเก่ียวกับ
การบริหารงานทองถ่ิน 
    1.2 การบรหิารงานหวังผลทางการเมืองควบคูผลประโยชน
ของประชาชน 
    1.3 สภาทองถ่ินขาดการควบคุมติดตามการบริหารงาน 
 
 

2. ดานระเบียบ/กฎหมาย/อํานาจหนาท่ี 
    2.1 พระราชบัญญตัิกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจฯ 
เอ้ือตอการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทําใหอบต.มี
อํานาจในการบริหารจัดการงานไดท่ัวถึงและรวดเร็ว 
        2.2 การถายโอนภารกิจมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนมากตามแผนการ
กระจายอํานาจฯ  
 

2. ดานระเบียบ/กฎหมาย/อํานาจหนาท่ี 
    2.1 การถายโอนภารกิจขาดการกํากับดูแลจากหนวยงานจาก
ตนสังกัด ถายโอนภารกิจแตไมถายโอนงบประมาณ 
    2.2 มีสวนราชการหลายสวนในพ้ืนท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีทับซอน
กัน ทําใหไมสามารถแกไขปญหาไดทันทวงที 
    2.3 ระเบียบยังขาดความชัดเจน มักถูก สตง.ทักทวงอยูเสมอ 
 
 

 
จุดแข็ง(Strength) 

 

 
จุดออน (Weakness) 

 
3. บุคลากร 
    3.1 สามารถจัดกรอบอัตรากําลังไดเองตามภารกิจและงบประมาณ 
    3.2 บุคลากรสวนใหญมีภมูิลําเนาอยูในพ้ืนท่ี ทําใหเขาใจ
วัฒนธรรมและปญหาของทองถ่ิน 
3.3 บุคลากรมีการพัฒนาตนเองโดยการประชุมฝกอบรมและศึกษาตอ
ในระดับท่ีสูงข้ึน 

3. บุคลากร 
    3.1 บุคลากรมีการโอน (ยาย) บอย ทําใหการทํางานไม
ตอเน่ือง 
    3.2 บุคลากรไมเพียงพอท่ีจะรองรับภารกิจท้ังท่ีเปนอํานาจ
หนาท่ีท่ีตองทําและภารกิจท่ีไดรับการถายโอน 
    3.3 บุคลากรขาดความรัก ความสามคัคีการมีสวนรวมเปนนํ้า
หน่ึงใจเดียวกัน    
    3.4 บุคลากรบางคนยังขาดการพัฒนาศักยภาพและขาดทักษะ
ประสบการณ ไมเรียนรูงาน 
 

วิเคราะหปจจัยภายในองคกร 
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4. งบประมาณ 
    4.1 มีรายไดจากการจดัเก็บภาษีเปนของตนเอง ทําใหมีอิสระและ
เกิดความคลองตัวในการบริหารงบประมาณ 
    4.2 ไดรับงบประมาณจากการจัดสรรจากสวนกลาง 
 
 

4. งบประมาณ 
    4.1 การจัดสรรงบประมาณจากสวนกลางไมเปนไปตาม
เปาหมายท่ีกําหนด  มีแนวโนมลดลงทุกป 
    4.2 งบประมาณจํานวนมากใชในการพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน ทําใหดานอ่ืน ๆ ขาดการพัฒนา เชน ดานเศรษฐกิจ สังคม 
และคณุภาพชีวิต 
    4.3 รายไดจากการจัดเก็บภาษีมีแนวโนมลดลง 
 

 
5. พ้ืนท่ี 
   5.1 มีเสนทางคมนาคมท่ีสะดวกหลายเสนทาง 
   5.2 พ้ืนท่ีตั้งอยูใกลตัวอําเภอ สนามบินและตัวเมือง 
   5.3 มีแหลงทองเท่ียวตามธรรมชาติท่ีข้ึนช่ือ 
   5.4 มีพ้ืนท่ีและแหลงนํ้าสําหรบัการเกษตรกรรม 
 
 

 
5. พ้ืนท่ี 
   5.1 มีความเสี่ยงในการปฏิบัตหินาท่ี 
   5.2 ประชาชนบางกลุมยังมีความเห็นตางและตอตานอํานาจรัฐ 
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โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

1. ดานการเมืองการปกครอง 
    1.1 แนวโนมการกระจายอํานาจ/ขอเสนอการปฏริูปโครงสราง 
อํานาจหนาท่ี ทําใหบทบาทการบริหารราชการสวนทองถ่ินเพ่ิมข้ึน 
    1.2 ภาครัฐใหการสงเสรมิสนับสนุนในดานงบประมาณดานตางๆ 
1.3  มีภาคีเครือขายในการบูรณาการโครงการดานตางๆ 
 
 

1. ดานการเมืองการปกครอง 
    1.1 การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และการแทรกแซง ทาง
การเมือง การเมืองขาดเสถียรภาพสงผลตอการดาํเนินนโยบายท่ี
ขาดความตอเน่ือง 
1.2 พ้ืนท่ีทับซอนระหวางสวนภมูภิาคและสวนทองถ่ิน ซึ่งอาจ
สงผลตอการบริหารงานได 
   1.3 ความไมสงบในพ้ืนท่ี ทําใหเจาหนาท่ีมีความเสีย่งในการ
ปฏิบัติหนาท่ี 
 

2. ดานเศรษฐกิจ 
    2.1 การขยายตลาดทางการคาการลงทุนท้ังภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน 
    2.2 การสรางมลูคาเพ่ิมและความแตกตางในสินคา 
    2.3 แนวทางการพัฒนาประเทศท่ียึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

2. ดานเศรษฐกิจ 
    2.1 ความขัดแยงทางการเมืองสงผลใหการพัฒนาไมตอเน่ือง 
    2.2 คาครองชีพท่ีสูงข้ึน ความผันผวนของราคาสินคาอุปโภค/
บริโภคเชน นํ้ามันขาวสารอาหารแหง ยารักษาโรค แพงสูงข้ึน
อยางตอเน่ือง 
 
 
 

3. ดานสังคม วัฒนธรรม 
  3.1 มสีถานศึกษาทุกระดับในพ้ืนท่ี และมีศูนยการเรียนรูนอกระบบ 
ซึ่งมีความพรอม มีศักยภาพในการจัดการศึกษาอยางท่ัวถึง 
    3.2 มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลยั
นเรศวรตั้งอยูครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ีอยางเพียงพอ รวมถึงการใหบริการฟรี
ในเรื่องรับสงผูปวยฉุกเฉิน หรือตามแพทยนัด 
    3.3 รัฐบาลกําหนดใหการแกไขและปองกันปญหายาเสพติดเปน
วาระแหงชาต ิ
    3.4 การขยายตัวเปนชุมชนเมอืง 
 

3. ดานสังคม วัฒนธรรม 
    3.1 ปญหาการแพรระบาดของยาเสพตดิในพ้ืนท่ี 
    3.2 ประชากรแฝงทําใหการจดัสรรงบประมาณจากรัฐบาลไม
สมดลุกับจํานวนประชากรท่ีมีอยูจริง เบียดบังการใชทรัพยากรของ
ทองถ่ิน 
    3.3 การตอบรับกระแสบรโิภคนิยมและวัฒนธรรมตะวันตก
ของประชาชน 
    3.4 ปญหายาเสพติด แหลงอบายมุขเปนการมอมเมาเยาวชน
กอใหเกิดปญหาสังคม 
 
 
 
 
 
 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

4. นโยบายรัฐบาล 
    4.1 นโยบายการแกไขและปองกันปญหายาเสพติดเปนวาระ
แหงชาติ 
    4.2 ยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน 

4. นโยบายรัฐบาล 
    4.1 นโยบายสวนใหญของรัฐบาลเปนนโยบายประชานิยม ขาด
ความจริงใจในการแกไขปญหาใหกับประชาชน 
    4.2 นโยบายบางนโยบายท่ีไมสามารถดําเนินการไดจริง 

วิเคราะหปจจัยภายนอกองคกร 
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    4.3 ยกระดับราคาสินคาเกษตรและใหเกษตรกรเขาถึงแหลง
เงินทุน 
 
5. เทคโนโลยสีารสนเทศ 
    5.1 เทคโนโลยีท่ีทันสมัยทําใหการปฏิบัติงานและการเช่ือมโยง
ขอมูลกับหนวยงานตางๆ และใหบริการขอมลูมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
5.2 การสืบคนขอมลูจากแหลงขอมูลภายนอกสะดวกรวดเร็วข้ึน ทัน
ตอเหตุการณตลอดเวลา 
 

5. เทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.1 ขาดบุคลากรท่ีมีความสามารถทางดาน  ICT 
5.2 ระบบฐานขอมลูท่ีมีอยู ยังไมไดนํามาบริหารจัดการและใช
ประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ 
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การวิเคราะหสถานการณจาการประเมินสภาพแวดลอม 
 
1.สถานการณ SO (จุดแข็ง – โอกาส) 

จุดแข็ง(Strength) โอกาส (Opportunity) 

1. ดานการบริหาร 
    1.1 มีโครงสรางการแบงสวนราชการชัดเจน ครอบคลุมอํานาจ
หนาท่ีตามภารกิจ 
    1.2 มีการแบงงาน/มอบหมายงานอยางชัดเจน 
    1.3 ผูบรหิารทองถ่ินสามารถกําหนดนโยบายไดภายใตกรอบของ
กฎหมาย 
    1.4 มีการมอบอํานาจการบรหิารงานตามลําดบัช้ัน 
    1.5 มีการกํากับดูแลจากสวนกลาง และสวนภูมภิาค 
2. ดานระเบียบ/กฎหมาย/อํานาจหนาท่ี 
    2.1 พระราชบัญญตัิกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจฯ 
เอ้ือตอการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทําใหอบต.มี
อํานาจในการบริหารจัดการงานไดท่ัวถึงและรวดเร็ว 
        2.2 การถายโอนภารกิจมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนมากตามแผนการ
กระจายอํานาจฯ  
3. บุคลากร 
    3.1 สามารถจัดกรอบอัตรากําลังไดเองตามภารกิจและงบประมาณ 
    3.2 บุคลากรสวนใหญมีภมูิลําเนาอยูในพ้ืนท่ี ทําใหเขาใจ
วัฒนธรรมและปญหาของทองถ่ิน 
3.3 บุคลากรมีการพัฒนาตนเองโดยการประชุมฝกอบรมและศึกษาตอ
ในระดับท่ีสูงข้ึน 
4. งบประมาณ 
    4.1 มีรายไดจากการจดัเก็บภาษีเปนของตนเอง ทําใหมีอิสระและ
เกิดความคลองตัวในการบริหารงบประมาณ 
    4.2 ไดรับงบประมาณจากการจัดสรรจากสวนกลาง 
5. พ้ืนท่ี 
   5.1 มีเสนทางคมนาคมท่ีสะดวกหลายเสนทาง 
   5.2 พ้ืนท่ีตั้งอยูใกลตัวอําเภอ สนามบินและตัวเมือง 
   5.3 มีแหลงทองเท่ียวตามธรรมชาติท่ีข้ึนช่ือ 
   5.4 มีพ้ืนท่ีและแหลงนํ้าสําหรบัการเกษตรกรรม 
 
 

1. ดานการเมืองการปกครอง 
    1.1 แนวโนมการกระจายอํานาจ/ขอเสนอการปฏริูปโครงสราง 
อํานาจหนาท่ี ทําใหบทบาทการบริหารราชการสวนทองถ่ินเพ่ิมข้ึน 
    1.2 ภาครัฐใหการสงเสรมิสนับสนุนในดานงบประมาณดาน
ตางๆ 
1.3  มีภาคีเครือขายในการบูรณาการโครงการดานตางๆ 
2. ดานเศรษฐกิจ 
    2.1 การขยายตลาดทางการคาการลงทุนท้ังภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน 
    2.2 การสรางมลูคาเพ่ิมและความแตกตางในสินคา 
    2.3 แนวทางการพัฒนาประเทศท่ียึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
3. ดานสังคม วัฒนธรรม 
  3.1 มสีถานศึกษาทุกระดับในพ้ืนท่ี และมีศูนยการเรียนรูนอก
ระบบ ซึ่งมีความพรอม มีศักยภาพในการจัดการศึกษาอยางท่ัวถึง 
    3.2 มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ และโรงพยาบาล
มหาวิทยาลยันเรศวรตั้งอยูครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ีอยางเพียงพอ 
รวมถึงการใหบริการฟรีในเรื่องรับสงผูปวยฉุกเฉิน หรือตามแพทย
นัด 
    3.3 รัฐบาลกําหนดใหการแกไขและปองกันปญหายาเสพติด
เปนวาระแหงชาต ิ
    3.4 การขยายตัวเปนชุมชนเมอืง 
4. นโยบายรัฐบาล 
    4.1 นโยบายการแกไขและปองกันปญหายาเสพติดเปนวาระ
แหงชาติ 
    4.2 ยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน 
    4.3 ยกระดับราคาสินคาเกษตรและใหเกษตรกรเขาถึงแหลง
เงินทุน 
5. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 เทคโนโลยีท่ีทันสมยัทําใหการปฏิบัติงานและการเช่ือมโยง
ขอมูลกับหนวยงานตางๆ และใหบริการขอมลูมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 
5.2 การสืบคนขอมลูจากแหลงขอมูลภายนอกสะดวกรวดเร็วข้ึน 
ทันตอเหตุการณตลอดเวลา 

 
 
เปนสถานการณท่ีพึงปราณนาท่ีสดุ และเปนความไดเปรียบขององคกรและพ้ืนท่ีตอการพัฒนา ดังน้ันฝายบริหารของ

องคกรควรกําหนดยุทธศาสตรหรอืกลยุทธในเชิงรุก(Aggressive –Stratagy) เพ่ือดึงเอาจุดแข็งท่ีมีอยูมาเสริมสรางและปรับใช
และฉกฉวยโอกาสตางๆท่ีเปดมาหาประโยชนอยางเต็มท่ี 
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2.สถานการณ WT (จุดออน – อุปสรรค) 
 
 

จุดออน (Weakness) อุปสรรค (Threat) 

1. ดานการบริหาร 
    1.1 ผูบรหิารขาดความรู เรื่องกฎ ระเบียบ พรบ.ตางๆเก่ียวกับการ
บริหารงานทองถ่ิน 
    1.2 การบรหิารงานหวังผลทางการเมืองควบคูผลประโยชนของ
ประชาชน 
    1.3 สภาทองถ่ินขาดการควบคุมติดตามการบริหารงาน 
2. ดานระเบียบ/กฎหมาย/อํานาจหนาท่ี 
        2.1 การถายโอนภารกิจขาดการกํากับดูแลจากหนวยงานจาก
ตนสังกัด ถายโอนภารกิจแตไมถายโอนงบประมาณ 
    2.2 มีสวนราชการหลายสวนในพ้ืนท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีทับซอนกัน 
ทําใหไมสามารถแกไขปญหาไดทันทวงที 
    2.3 ระเบียบยังขาดความชัดเจน มักถูก สตง.ทักทวงอยูเสมอ 
 
3. บุคลากร 
    3.1 บุคลากรมีการโอน (ยาย) บอย ทําใหการทํางานไมตอเน่ือง 
    3.2 บุคลากรไมเพียงพอท่ีจะรองรับภารกิจท้ังท่ีเปนอํานาจหนาท่ีท่ี
ตองทําและภารกิจท่ีไดรับการถายโอน 
    3.3 บุคลากรขาดความรัก ความสามคัคีการมีสวนรวมเปนนํ้าหน่ึง
ใจเดียวกัน    
    3.4 บุคลากรบางคนยังขาดการพัฒนาศักยภาพและขาดทักษะ
ประสบการณ ไมเรียนรูงาน 
4. งบประมาณ 
    4.1 การจัดสรรงบประมาณจากสวนกลางไมเปนไปตามเปาหมายท่ี
กําหนด  มีแนวโนมลดลงทุกป 
    4.2 งบประมาณจํานวนมากใชในการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ทําใหดานอ่ืน ๆ ขาดการพัฒนา เชน ดานเศรษฐกิจ สังคม และ
คุณภาพชีวิต 
    4.3 รายไดจากการจัดเก็บภาษีมีแนวโนมลดลง 
5. พ้ืนท่ี 
   5.1 มีความเสี่ยงในการปฏิบัตหินาท่ี 
   5.2 ประชาชนบางกลุมยังมีความเห็นตางและตอตานอํานาจรัฐ 
 

1. ดานการเมืองการปกครอง 
    1.1 การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และการแทรกแซง ทาง
การเมือง การเมืองขาดเสถียรภาพสงผลตอการดาํเนินนโยบายท่ี
ขาดความตอเน่ือง 
1.2 พ้ืนท่ีทับซอนระหวางสวนภมูภิาคและสวนทองถ่ิน ซึ่งอาจ
สงผลตอการบริหารงานได 
   1.3 ความไมสงบในพ้ืนท่ี ทําใหเจาหนาท่ีมีความเสีย่งในการ
ปฏิบัติหนาท่ี 
2. ดานเศรษฐกิจ 
    2.1 ความขัดแยงทางการเมืองสงผลใหการพัฒนาไมตอเน่ือง 
    2.2 คาครองชีพท่ีสูงข้ึน ความผันผวนของราคาสินคาอุปโภค/
บริโภคเชน นํ้ามันขาวสารอาหารแหง ยารักษาโรค แพงสูงข้ึน
อยางตอเน่ือง 
 
3. ดานสังคม วัฒนธรรม 
    3.1 ปญหาการแพรระบาดของยาเสพตดิในพ้ืนท่ี 
    3.2 ประชากรแฝงทําใหการจดัสรรงบประมาณจากรัฐบาลไม
สมดลุกับจํานวนประชากรท่ีมีอยูจริง เบียดบังการใชทรัพยากรของ
ทองถ่ิน 
    3.3 การตอบรับกระแสบรโิภคนิยมและวัฒนธรรมตะวันตก
ของประชาชน 
    3.4 ปญหายาเสพติด แหลงอบายมุขเปนการมอมเมาเยาวชน
กอใหเกิดปญหาสังคม 
4. นโยบายรัฐบาล 
    4.1 นโยบายสวนใหญของรัฐบาลเปนนโยบายประชานิยม ขาด
ความจริงใจในการแกไขปญหาใหกับประชาชน 
    4.2 นโยบายบางนโยบายท่ีไมสามารถดําเนินการไดจริง 
5. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ขาดบุคลากรท่ีมีความสามารถทางดาน  ICT 
5.2 ระบบฐานขอมลูท่ีมีอยู ยังไมไดนํามาบริหารจัดการและใช
ประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ 

 
สถานการณน้ีเปนสถานการณท่ีเลวรายท่ีสุด เน่ืองจากองคกรกําลังเผชิญอยูกับอุปสรรคจากภายนออกและมีปญหา

จุดออนภายในหลายประการ ดังน้ันทางเลือกท่ีดีท่ีสุดคือกําหนดยุทธศาสตรหรือกลยุทธการตั้งรับหรือปองกันตัว (Defensive  
Strategy) เพ่ือพยายามลดหรือหลบหลีกอุปสรรคตางๆ ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนตลอดจนมาตราการท่ีจะทําใหองคกรเกิดความ
สูญเสียท่ีนอยท่ีสดุ 
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3. สถานการณ WO (จุดออน – โอกาส) 
 
 

จุดออน (Weakness) โอกาส (Opportunity) 

1. ดานการบริหาร 
    1.1 ผูบรหิารขาดความรู เรื่องกฎ ระเบียบ พรบ.ตางๆเก่ียวกับการ
บริหารงานทองถ่ิน 
    1.2 การบรหิารงานหวังผลทางการเมืองควบคูผลประโยชนของ
ประชาชน 
    1.3 สภาทองถ่ินขาดการควบคุมติดตามการบริหารงาน 
2. ดานระเบียบ/กฎหมาย/อํานาจหนาท่ี 
        2.1 การถายโอนภารกิจขาดการกํากับดูแลจากหนวยงานจาก
ตนสังกัด ถายโอนภารกิจแตไมถายโอนงบประมาณ 
    2.2 มีสวนราชการหลายสวนในพ้ืนท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีทับซอนกัน 
ทําใหไมสามารถแกไขปญหาไดทันทวงที 
    2.3 ระเบียบยังขาดความชัดเจน มักถูก สตง.ทักทวงอยูเสมอ 
 
3. บุคลากร 
    3.1 บุคลากรมีการโอน (ยาย) บอย ทําใหการทํางานไมตอเน่ือง 
    3.2 บุคลากรไมเพียงพอท่ีจะรองรับภารกิจท้ังท่ีเปนอํานาจหนาท่ีท่ี
ตองทําและภารกิจท่ีไดรับการถายโอน 
    3.3 บุคลากรขาดความรัก ความสามคัคีการมีสวนรวมเปนนํ้าหน่ึง
ใจเดียวกัน    
    3.4 บุคลากรบางคนยังขาดการพัฒนาศักยภาพและขาดทักษะ
ประสบการณ ไมเรียนรูงาน 
4. งบประมาณ 
    4.1 การจัดสรรงบประมาณจากสวนกลางไมเปนไปตามเปาหมายท่ี
กําหนด  มีแนวโนมลดลงทุกป 
    4.2 งบประมาณจํานวนมากใชในการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ทําใหดานอ่ืน ๆ ขาดการพัฒนา เชน ดานเศรษฐกิจ สังคม และ
คุณภาพชีวิต 
    4.3 รายไดจากการจัดเก็บภาษีมีแนวโนมลดลง 
5. พ้ืนท่ี 
   5.1 มีความเสี่ยงในการปฏิบัตหินาท่ี 
   5.2 ประชาชนบางกลุมยังมีความเห็นตางและตอตานอํานาจรัฐ 
 

1. ดานการเมืองการปกครอง 
    1.1 แนวโนมการกระจายอํานาจ/ขอเสนอการปฏริูปโครงสราง 
อํานาจหนาท่ี ทําใหบทบาทการบริหารราชการสวนทองถ่ินเพ่ิมข้ึน 
    1.2 ภาครัฐใหการสงเสรมิสนับสนุนในดานงบประมาณดาน
ตางๆ 
1.3  มีภาคีเครือขายในการบูรณาการโครงการดานตางๆ 
2. ดานเศรษฐกิจ 
    2.1 การขยายตลาดทางการคาการลงทุนท้ังภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน 
    2.2 การสรางมลูคาเพ่ิมและความแตกตางในสินคา 
    2.3 แนวทางการพัฒนาประเทศท่ียึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
3. ดานสังคม วัฒนธรรม 
  3.1 มสีถานศึกษาทุกระดับในพ้ืนท่ี และมีศูนยการเรียนรูนอก
ระบบ ซึ่งมีความพรอม มีศักยภาพในการจัดการศึกษาอยางท่ัวถึง 
    3.2 มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ และโรงพยาบาล
มหาวิทยาลยันเรศวรตั้งอยูครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ีอยางเพียงพอ 
รวมถึงการใหบริการฟรีในเรื่องรับสงผูปวยฉุกเฉิน หรือตามแพทย
นัด 
    3.3 รัฐบาลกําหนดใหการแกไขและปองกันปญหายาเสพติด
เปนวาระแหงชาต ิ
    3.4 การขยายตัวเปนชุมชนเมอืง 
4. นโยบายรัฐบาล 
    4.1 นโยบายการแกไขและปองกันปญหายาเสพติดเปนวาระ
แหงชาติ 
    4.2 ยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน 
    4.3 ยกระดับราคาสินคาเกษตรและใหเกษตรกรเขาถึงแหลง
เงินทุน 
5. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 เทคโนโลยีท่ีทันสมยัทําใหการปฏิบัติงานและการเช่ือมโยง
ขอมูลกับหนวยงานตางๆ และใหบริการขอมลูมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 
5.2 การสืบคนขอมลูจากแหลงขอมูลภายนอกสะดวกรวดเร็วข้ึน 
ทันตอเหตุการณตลอดเวลา 

 
สถานการณองคกรมโีอกาสเปนขอไดเปรียบดานการพัฒนาอยูหลายประการ แตติดขัดอยูตรงท่ีมีปญหาอุปสรรคท่ี

เปนจุดออนอยูหลายอยางเชนกัน  ดังน้ันทางออกคือยุทธศาสตรหรอืกลยุทธการพลิกตัว(Turnaround- Oriented Stratery) 
เพ่ือขจัดหรือแกไขจุดออนภายในตางๆ ใหพรอมท่ีจะฉกฉวยโอกาสตางๆท่ีเปดให 
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4.สถานการณ ST (จุดแข็ง –อุปสรรค) 
 

จุดแข็ง(Strength) อุปสรรค (Threat) 

1. ดานการบริหาร 
    1.1 มีโครงสรางการแบงสวนราชการชัดเจน ครอบคลุมอํานาจ
หนาท่ีตามภารกิจ 
    1.2 มีการแบงงาน/มอบหมายงานอยางชัดเจน 
    1.3 ผูบรหิารทองถ่ินสามารถกําหนดนโยบายไดภายใตกรอบของ
กฎหมาย 
    1.4 มีการมอบอํานาจการบรหิารงานตามลําดบัช้ัน 
    1.5 มีการกํากับดูแลจากสวนกลาง และสวนภูมภิาค 
2. ดานระเบียบ/กฎหมาย/อํานาจหนาท่ี 
    2.1 พระราชบัญญตัิกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจฯ 
เอ้ือตอการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทําใหอบต.มี
อํานาจในการบริหารจัดการงานไดท่ัวถึงและรวดเร็ว 
        2.2 การถายโอนภารกิจมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนมากตามแผนการ
กระจายอํานาจฯ  
3. บุคลากร 
    3.1 สามารถจัดกรอบอัตรากําลังไดเองตามภารกิจและงบประมาณ 
    3.2 บุคลากรสวนใหญมีภมูิลําเนาอยูในพ้ืนท่ี ทําใหเขาใจ
วัฒนธรรมและปญหาของทองถ่ิน 
3.3 บุคลากรมีการพัฒนาตนเองโดยการประชุมฝกอบรมและศึกษาตอ
ในระดับท่ีสูงข้ึน 
4. งบประมาณ 
    4.1 มีรายไดจากการจดัเก็บภาษีเปนของตนเอง ทําใหมีอิสระและ
เกิดความคลองตัวในการบริหารงบประมาณ 
    4.2 ไดรับงบประมาณจากการจัดสรรจากสวนกลาง 
 
 
 
 
 
5. พ้ืนท่ี 
   5.1 มีเสนทางคมนาคมท่ีสะดวกหลายเสนทาง 
   5.2 พ้ืนท่ีตั้งอยูใกลตัวอําเภอ สนามบินและตัวเมือง 
   5.3 มีแหลงทองเท่ียวตามธรรมชาติท่ีข้ึนช่ือ 
   5.4 มีพ้ืนท่ีและแหลงนํ้าสําหรบัการเกษตรกรรม 
 
 

1. ดานการเมืองการปกครอง 
    1.1 การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และการแทรกแซง ทาง
การเมือง การเมืองขาดเสถียรภาพสงผลตอการดาํเนินนโยบายท่ี
ขาดความตอเน่ือง 
1.2 พ้ืนท่ีทับซอนระหวางสวนภมูภิาคและสวนทองถ่ิน ซึ่งอาจ
สงผลตอการบริหารงานได 
   1.3 ความไมสงบในพ้ืนท่ี ทําใหเจาหนาท่ีมีความเสีย่งในการ
ปฏิบัติหนาท่ี 
2. ดานเศรษฐกิจ 
    2.1 ความขัดแยงทางการเมืองสงผลใหการพัฒนาไมตอเน่ือง 
    2.2 คาครองชีพท่ีสูงข้ึน ความผันผวนของราคาสินคาอุปโภค/
บริโภคเชน นํ้ามันขาวสารอาหารแหง ยารักษาโรค แพงสูงข้ึน
อยางตอเน่ือง 
 
3. ดานสังคม วัฒนธรรม 
    3.1 ปญหาการแพรระบาดของยาเสพตดิในพ้ืนท่ี 
    3.2 ประชากรแฝงทําใหการจดัสรรงบประมาณจากรัฐบาลไม
สมดลุกับจํานวนประชากรท่ีมีอยูจริง เบียดบังการใชทรัพยากรของ
ทองถ่ิน 
    3.3 การตอบรับกระแสบรโิภคนิยมและวัฒนธรรมตะวันตก
ของประชาชน 
    3.4 ปญหายาเสพติด แหลงอบายมุขเปนการมอมเมาเยาวชน
กอใหเกิดปญหาสังคม 
4. นโยบายรัฐบาล 
    4.1 นโยบายสวนใหญของรัฐบาลเปนนโยบายประชานิยม ขาด
ความจริงใจในการแกไขปญหาใหกับประชาชน 
    4.2 นโยบายบางนโยบายท่ีไมสามารถดําเนินการไดจริง 
 
 
5. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ขาดบุคลากรท่ีมีความสามารถทางดาน  ICT 
5.2 ระบบฐานขอมลูท่ีมีอยู ยังไมไดนํามาบริหารจัดการและใช
ประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ 

 
สถานการณน้ีเกิดข้ึนจากการท่ีสภาพแวดลอมไมเอ้ืออํานวยตอการดาํเนินงาน  ตอตัวองคกรมีขอไดเปรียบท่ีเปนจดุ

แข็งหลายประการ ดังน้ัน  แทนท่ีจะรอจนกระท่ัง  สภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไปก็สามารถท่ีจะเลือกยุทธศาสตรหรือกลยุทธ
การแตกตัว (Diversification Stratery)เพ่ือใชประโยชนืจากจุดแข็งท่ีมีสรางโอกาสใชระยะดานอ่ืนๆแทน 
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เปาหมายการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของโลกในภาพรวม 

From MDGs to SDGs 

เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals – MDGs) จะสิ้นสุดลงในป พ.ศ. 
2558 UN จึงไดริเริ่มกระบวนการหารือเพ่ือกําหนดวาระการพัฒนาภายหลังป พ.ศ. 2558 (post-2015 
development agenda) ตามกระบวนทัศน “การพัฒนาท่ียั่งยืน” โดยประเด็นสําคัญของวาระการพัฒนา
ภายหลังป พ.ศ. 2558 คือ การจัดทําเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals–
SDGs) 
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การเปลี่ยนผานจากเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษไปสูเปาหมายการพัฒนาอยางย่ังยืนในประเทศไทย 
เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนระดับโลกสรางข้ึนจากความสําเร็จของเปาหมายการพัฒนาแหงสหสัวรรษกอนหนาท่ี
ประสานงานโดยสหประชาชาติและประเทศสมาชิก การรณรงคเพ่ือใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษเริ่มข้ึนในพ.ศ. 
2543 และสิ้นสดุในพ.ศ. 2558 เปาหมายการพัฒนาแหงสหสัวรรษสวนใหญเก่ียวของกับการพัฒนาสังคมโดยมุงเนนเรื่อง
ขจัดปญหาความหิวโหย ความยากจนและความเหลื่อมล้ํา การไมรูหนังสือ ความเจ็บปวยและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม 
ประเทศไทยบรรลเุปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษโดยสวนใหญ โดยประเทศไทยไดใชแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีเนนแนวทางใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา การเพ่ิมศกัยภาพของประชาชนและชุมชน ประเทศไทยยังคงมีสวน
รวมในกระบวนการพัฒนาของโลกดวยการชวยเสรมิสรางความสามารถของเพ่ือนบานในการบรรลุพันธกิจของเปาหมายการ
พัฒนาแหงสหัสวรรษและความพยายามในการพัฒนาในอนาคต ประเทศไทยไดแบงปนความเช่ียวชาญท่ีไดรับจากการบรรลุ
เปาหมายการพัฒนาแหงสหสัวรรษกับประเทศอ่ืน ๆโดยตรง ตลอดจนผานเวทีระดับภูมิภาค เชน อาเซียน ความพยายามใน
การเสริมสรางศักยภาพเหลาน้ีไดดาํเนินการผานชองทางท่ีหลากหลายรวมท้ังความรวมมือทวิภาค/ีความรวมมือสามฝาย ความ
รวมมือใต-ใต และกรอบพหุภาคี ตัวอยาง เชน ประเทศไทยไดมีสวนรวมอยางแข็งขันในการแบงปนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในฐานะท่ีเปนรูปแบบการพัฒนาสูประชาคมระหวางประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเปนประธานกลุม G-77 เมื่อป พ.ศ. 
2560 ประเทศไทยไดมสีวนชวยในการจัดตั้งโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลายประเทศ เชนกัมพูชา อินดนีเซีย ลาว 
เลโซโท เมียนมาร ตมิอรตะวันออกและตองกา  ตั้งแตเริ่มแรก การพัฒนาอยางยั่งยืนถือเปนหัวใจสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง หลักการตางๆท่ีสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีสวนเก่ียวของกับความพยายามในการจดัการกับความยั่งยืนใน
ประเทศไทยเพ่ือสรางความสมดลุระหวางความกาวหนาทางเศรษฐกิจ การปกปองสิ่งแวดลอมและความตองการของมนุษย 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยังเปนไปตามหลักการสําคัญของวาระ 2573 และสามารถใชเปนแนวทางในการสนับสนุนการ
นําไปสูเปาหมายการพัฒนาอยางยัง่ยืนในบริบทของโลกได คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติ 
 

การนําเปาหมายการพัฒนาอยางย่ังยืนสูทองถิ่น 
ตั้งแตวิกฤติเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถูกใชเปนหลักการสําคัญในความพยายามเพ่ือการพัฒนา
ความยั่งยืนของประเทศไทย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนนความสมดุลในการใชทุนทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและ
วัฒนธรรม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีพ้ืนฐานอยูบนหลักการ 3 ประการท่ีเนนการเดินทางสายกลางสําหรับคนไทยทุกระดับ
ตั้งแตจากทุกครอบครัว สูระดับชุมชนและสูระดับประเทศ หลักการเหลาน้ีคือ 

 ความพอประมาณ 

ในปพ.ศ. 2541 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุยเดชไดอธิบายถึงความหมายของการรูจักความพอประมาณ: 

“ความพอเพียงคือความพอประมาณ … ความพอประมาณไมไดหมายความวาประหยดัเกินไป อนุญาตใหใชสินคาท่ีหรูหราได 

… แตควรจะพอประมาณตามความหมายของตนเอง” – พระราชดํารัส ณ พระราชวังดสุิต เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ.2541 
  

ในประเทศไทย การพอประมาณเปนหลักการท่ีสําคัญในการบรรลุเปาหมายของการพัฒนาอยางยั่งยนื เชน การบริโภคท่ี
นอยลงและรูปแบบการผลิตท่ีหลากหลาย (เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนท่ี 12)  การลดการใชเช้ือเพลิงฟอสซิล (เปาหมาย
การพัฒนาอยางยั่งยืนท่ี 7) และการจัดการทางทะเลอยางยั่งยืน (เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนท่ี 14) และบน
บก (เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนท่ี 15) ระบบนิเวศตางๆ 
 

 ความสมเหตุสมผล 
ความสมเหตสุมผลหมายถึงการพิจารณาอยางรอบคอบของผลกระทบท่ีการกระทําและการตัดสินใจของเราอาจมีตอท้ังผูอ่ืน
และโลกรอบตัวเรา การพิจารณาเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน ความสมเหตสุมผลมีการประยุกตใชในทางปฏิบัติไดมากมาย
ในประเด็นระดบัโลกเรื่องการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนท่ี 13) ความเทาเทียม 
(เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนท่ี 10) ความยุติธรรม (เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนท่ี 16) การพัฒนาแหลงพลังงานท่ี
สะอาด (เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนท่ี 7) และการลดมลพิษ (เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนท่ี 12) 
 

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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 ความรอบคอบ 
ความรอบคอบเปนเรื่องเก่ียวกับการประเมินความเสีย่งตางๆ การทํางานอยางเปนระบบและการบรรลุระดับของความสามารถ
และการพ่ึงพาตนเองกอนดําเนินการตอ นอกจากน้ียังเปนเรื่องเก่ียวกับคนท่ีดูแลไมใหเกินขีดความสามารถของพวกเขา 
หลักการน้ีอาจประยุกตใชกับเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนเกือบท้ังหมดรวมท้ังดานสุขภาพ (เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน
ท่ี 3) อาหาร (เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนท่ี 2) นํ้า (เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนท่ี 6) และความมั่นคงดานพลังงาน 
(เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนท่ี 7) โดยเฉพาะ 

 

น่ีเปนการนําเสนอวาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนมีการพัฒนามาอยางไร ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเนนคุณคาของภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ินเพ่ือตอบสนองความทาทายในการพัฒนาทองถ่ินและปลูกฝง
แนวความคิดท่ียั่งยืนใหกับคนในทองถ่ิน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดถูกนําไปประยุกตใชในหลาย ๆ ดานของชีวิตอยางมี
นัยสําคญักอนท่ีจะนํามาใชเพ่ือใหบรรลเุปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน ท้ังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเปาหมายการพัฒนา
อยางยั่งยืนไดมีการบูรณาการไวในกรอบยุทธศาสตรชาตริะยะ 20 ป และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 
(พ.ศ. 2560-2564) รวมท้ังนโยบายประเทศไทย 4.0 ดังน้ันแผนงานและแผนงบประมาณของหนวยงานรัฐบาลท้ังหมดจึง
ถูกกําหนดใหสอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 
 

  

  

  

  

  

https://thailand.opendevelopmentmekong.net/wp-content/uploads/sites/5/2018/07/SEP-for-SDGs_TH.png
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สวนท่ี สวนท่ี 33  

 

 

๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน   

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงาน

สนับสนุน 

๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 

บริการชุมชนและ

สังคม 

แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 

กองชาง อบต. 

บาเจาะ 

๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

งานสงเสรมิคุณภาพชีวิต 

บริการชุมชนและ

สังคม 

แผนงานการศึกษา 

 

กองการศึกษา

ฯ 

บริการชุมชนและ

สังคม 

แผนงานสาธารณสุข สํานักปลดั 

บริการชุมชนและ

สังคม 

แผนงานเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชน 

สํานักปลดั 

งานการดําเนินงาน

อ่ืน 

แผนงานงบกลาง สํานักปลดั 

๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

การจัดระเบียบชุมชน/

สังคม และการรักษาความ

สงบเรียบรอย 

บริหารงานท่ัวไป 

 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป สํานักปลดั 

บริหารงานท่ัวไป 

 

แผนงานรักษาความสงบ

ภายใน 

สํานักปลดั 

บริการชุมชนและ

สังคม 

แผนงานเสริมสรางความ

เขมแข็ง 

สํานักปลดั 

บริการชุมชนและ

สังคม

 

แผนงานสังคมสงเคราะห สํานักปลดั 

๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน งานการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร สํานักปลดั 

การนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบติ 
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การวางแผนการสงเสริมการ

ลงทุนพาณิชกรรม และการ

ทองเท่ียว 

บริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป สํานักปลดั/ 

กองคลัง 

บริการชุมชนและ

สังคม 

แผนงานเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชน 

สํานักปลดั 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

การบริหารจัดการและการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ

งานการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร สํานักปลดั 

บริการชุมชนและ

สังคม 

แผนงานเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชน 

สํานักปลดั 

บริการชุมชนและ

สังคม 

แผนงานสาธารณสุข สํานักปลดั 

๖ ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

ศิลปะ วัฒนธรรม จารตี

ประเพณีและภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

บริการชุมชนและ

สังคม 

แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

กองการศึกษา

ฯ 

อบต. 

บาเจาะ 

7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

การบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

บริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป กองการคลัง/

สํานักปลดั 

บริการชุมชนและ

สังคม 

แผนงานเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชน 

สํานักปลดั 

รวม ๗ยุทธศาสตร ๔ ดาน 10แผนงาน 
1สํานัก/ 

3กอง 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 

ยุทธศาสตร 

ป  2561 ป  2562 ป  2563 ป  2564 ป 2565 รวม 5 ป 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

 
1) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 
1.1 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
1.2แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 

3 
 
 

1 
 

 
 
 

2,376,000 
 
 

350,000 
 

 
 
 

77 
 
 

1 
 

 
 
 

75,888,700 
 
 

1,000,000 
 

 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
 
 

80 
 
 

2 
 

 
 
 

78,264,700 
 
 

1,350,000 
 

รวม - - - - 4 2,717,000 78 76,888,700 - - 82 79,614,7000 

 

 

 

 

 

 
 
 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 

ยุทธศาสตร 

ป  2561 ป  2562 ป  2563 ป  2564 ป 2565 รวม 5 ป 

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)ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสงเสริม
คุณภาพชีวิต 
2.1 แผนงานการศึกษา 
2.2แผนงานสาธารณสุข 
2.3แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 
2.4แผนงานงบกลาง 

 
 

19 
22 
28 

 
4 

 
 

3,726,140 
526,910 

1,540,000 
 

5,050,266 

 
 

19 
22 
28 

 
4 

 
 

3,726,140 
526,910 

1,635,000 
 

5,050,266 

 
 

22 
23 
28 

 
4 

 
 

4,246,140 
561,910 

1,635,000 
 

5,050,266 

 
 

22 
23 
28 

 
4 

 
 

4,246,140 
561,910 

1,635,000 
 

5,050,266 

 
 

22 
23 
28 

 
4 

 
 

4,246,140 
561,910 

1,635,000 
 

5,050,266 

 
 

104 
113 
140 

 
20 

 
 

20,190,700 
1,222,390 
8,080,000 

 
25,251,330 

รวม 73 10,843,316 73 10,843,316 77 11,492596 77 11,492596 77 11,492596 377 56,164,420 
 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 

ยุทธศาสตร 

ป  2561 ป  2562 ป  2563 ป  2564 ป 2565 รวม 5 ป 

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) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการจัด
ระเบียบชมุชนสังคมแล
การรกัษาความสงบ
เรียบรอย 
3.1แผนงานบริหาร
ท่ัวไป 
3.2แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 
3.3แผนงานสังคม
สงเคราะห 
3.4แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

 
 
 
 
 

4 
 

6 
 

2 
 

7 
 

 
 
 
 
 

705,000 
 

5,600,000 
 

230,000 
 

130,000 
 

 
 
 
 
 

4 
 

6 
 

2 
 

7 
 

 
 
 
 
 

705,000 
 

5,600,000 
 

230,000 
 

130,000 
 

 
 
 
 
 

4 
 

6 
 

2 
 

7 
 

 
 
 
 
 

705,000 
 

5,600,000 
 

230,000 
 

130,000 
 

 
 
 
 
 

4 
 

6 
 

2 
 

7 
 

 
 
 
 
 

705,000 
 

5,600,000 
 

230,000 
 

130,000 
 

 
 
 
 
 

4 
 

6 
 

2 
 

7 
 

 
 
 
 
 

705,000 
 

5,600,000 
 

230,000 
 

130,000 
 

 
 
 
 
 

20 
 

30 
 

10 
 

35 
 

 
 
 
 
 

3,525,000 
 

28,000,000 
 

1,150,000 
 

650,000 
 

รวม 19 6,665,000 19 6,665,000 19 6,665,000 19 6,665,000 19 6,665,000 95 33,325,000 
 

 

 

 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 

ยุทธศาสตร 

ป  2561 ป  2562 ป  2563 ป  2564 ป 2565 รวม 5 ป 

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) ยุทธศาสตรการดาน
การวางแผน การ
สงเสริม การลงทุน
พาณิชยกรรมและการ
ทองเท่ียวประเพณี 
4.1แผนงานบริหาร
ท่ัวไป 
4.2แผนงานสรางความ 
เขมแข็งของชุมชน 
4.3แผนงานการเกษตร 

 
 
 
 
 

3 
 

2 
 

5 

 
 
 
 
 

240,000 
 

400,000 
 

800,000 

 
 
 
 
 

3 
 

2 
 

5 

 
 
 
 
 

240,000 
 

400,000 
 

800,000 

 
 
 
 
 

3 
 

3 
 

6 

 
 
 
 
 

240,000 
 

420,000 
 

950,000 

 
 
 
 
 

3 
 

3 
 

6 

 
 
 
 
 

240,000 
 

420,000 
 

950,000 

 
 
 
 
 

3 
 

3 
 

6 

 
 
 
 
 

240,000 
 

420,000 
 

950,000 

 
 
 
 
 

15 
 

13 
 

28 

 
 
 
 
 

1,200,000 
 

2,060,000 
 

4,450,000 
รวม 10 1,440,000 10 1,440,000 12 1,590,000 12 1,590,000 12 1,590,000 56 7,650,000 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 



65 

 

 

 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 

ยุทธศาสตร 

ป  2561 ป  2562 ป  2563 ป  2564 ป 2565 รวม 5 ป 

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) ยุทธศาสตรการ
พัฒนา 
ดานบริหารจัดการ 
5.1แผนงานสาธารณสุข 
 
5.2แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 
 
5.3 แผนงานการเกษตร 
 

 
 
 

4 
 

2 
 
 

3 

 
 
 

1,130,000 
 

180,000 
 
 

40,000 

 
 
 

4 
 

2 
 
 

3 

 
 
 

1,130,000 
 

180,000 
 
 

40,000 

 
 
 

4 
 

2 
 
 

3 

 
 
 

1,130,000 
 

180,000 
 
 

40,000 

 
 
 

4 
 

2 
 
 

3 

 
 
 

1,130,000 
 

180,000 
 
 

40,000 

 
 
 

4 
 

2 
 
 

3 

 
 
 

1,130,000 
 

180,000 
 
 

40,000 

 
 
 

20 
 

10 
 
 

15 

 
 
 

5,650,000 
 

900,000 
 
 

200,000 

รวม 9 1,350,000 9 1,350,000 9 1,350,000 9 1,350,000 9 1,350,000 45 6,750,000 
 

 

 

 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 

ยุทธศาสตร 

ป  2561 ป  2562 ป  2563 ป  2564 ป 2565 รวม 5 ป 

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) ยุทธศาสตรดาน
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภมูิปญญา
ทองถิ่น 
6.1 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 

 
 
 
 

19 

 
 
 
 

1,687,500 

 
 
 
 

19 

 
 
 
 

1,687,500 

 
 
 
 

19 

 
 
 
 

1,687,500 

 
 
 
 

19 

 
 
 
 

1,687,500 

 
 
 
 

19 

 
 
 
 

1,687,500 

 
 
 
 

95 

 
 
 
 

8,437,500 

รวม 19 1,687,500 19 1,687,500 19 1,687,500 19 1,687,500 19 1,687,500 95 8,437,500 
 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 

ยุทธศาสตร 

ป  2561 ป  2562 ป  2563 ป  2564 ป 2565 รวม 5 ป 

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) ยุทธศาสตรดานการ
บริหารจัดการท่ีดี 
๗.1 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 
7.2 แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

 
 
 

14 
 

3 

 
 
 

11,160,000 
 

50,000 

 
 
 

14 
 

3 

 
 
 

11,160,000 
 

50,000 

 
 
 

15 
 

3 

 
 
 

11,190,000 
 

50,000 

 
 
 

15 
 

3 

 
 
 

12,1900,000 
 

50,000 

 
 
 

15 
 

3 

 
 
 

12,190,000 
 

50,000 

 
 
 

73 
 

15 

 
 
 

57,890,000 
 

250,000 

รวม 17 11,210,000 17 11,210,000 18 11,240,000 18 12,240,000 18 12,240,000 88 58,140,000 

 
 

รวมแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) 

 
 

 
 
 

147 

 
 
 

33,195,816 

 
 
 

147 

 
 
 

33,195,816 

 
 
 

158 

 
 
 

36,401,096 

 
 
 

232 

 
 
 

111,913,796 

 
 
 

154 

 
 
 

35,025,096 

 
 
 

838 

 
 
 

250,081,620 

 

 

แบบ ผ.01 



 

 

 

 

 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดนราธิวาสท่ี ๑ :  การเสริมสรางความมั่งค่ังทางเศรษฐกจิ และการกระจายรายไดท่ัวท้ังจังหวัด 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส  ยุทธศาสตร ๑ : ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน        
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

๑ กอสรางถนนหินคลุก 
หมูที่ 1 สายบาโงโตะปาเก –     
ฆูเราะห    

เพื่อพัฒนาโครงขาย

คมนาคม ในการอํานวย

ความสะดวกและลด

ตนทุนในการเคล่ือนยาย

สินคา บริการ บุคลากร 

กวาง 3.00  ม. 

ยาว 280.00  ม. 

- - - 300,000 

อบต. 

 ความยาวของ  

ถนน และรอยละ

ของประชากรใน

พื้นที่ที่ไดใชถนน 

 

โครงขายคมนาคม 

พื้นที่และเมืองมีการ

เชื่อมโยง ตนทุนใน

การ Logistic ถูกลง 

กองชาง 

2 กอสรางคูระบายน้าํ หมูที ่1 
สายบือเจาะ กะทุง(ชวงที่ 1) 

เพื่อปรับปรุงคุณภาพของ

โครงสรางพื้นฐานของ

ประเทศ 

กวาง 1.50 ม.  

ยาว 800 ม. 

- - - 1,600,000 
อบต. 

 ความยาวคูระบาย

น้ํา 

ประสิทธิภาพในการ

ระบายน้าํมากขึ้น      

กองชาง 

3 แอสฟลติก คสล. หมูที ่1 
สายบือเจาะ กือทุง  

เพื่อพัฒนาโครงขาย

คมนาคม ในการอํานวย

ความสะดวกและลด

ตนทุนในการเคล่ือนยาย

สินคา บริการ บุคลากร 

กวาง 5.00  ม.  

ยาว 500 ม. 

- - - 700,000 
อบต 

 ความยาวของถนน 

 

โครงขายคมนาคม 

พื้นที่และเมืองมีการ

เชื่อมโยง ตนทุนใน

การ Logistic ถูกลง 

กองชาง 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดนราธิวาสท่ี ๑ :  การเสริมสรางความมั่งค่ังทางเศรษฐกจิ และการกระจายรายไดท่ัวท้ังจังหวัด 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส  ยุทธศาสตร ๑ : ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

4 กอสรางถนน คสล.สายหมูที ่
3 ตนตาล-กูโบรแชมะ 

เพื่อพัฒนาโครงขาย

คมนาคม ในการอํานวย

ความสะดวกและลด

ตนทุนในการเคล่ือนยาย

สินคา บริการ บุคลากร 

กวาง 5.00 ม.  

ยาว 800 ม. 

- - - 2,600,000 

อบต. 

- ความยาวของถนน โครงขายคมนาคม 

พื้นที่และเมืองมีการ

เชื่อมโยง ตนทุนใน

การ Logistic ถูกลง 

กองชาง 

5 กอสรางสะพานหมูที่ 3   
สายปูลาตือเงาะ 

เพื่อพัฒนาโครงขาย

คมนาคม ในการอํานวย

ความสะดวกและลด

ตนทุนในการเคล่ือนยาย

สินคา บริการ บุคลากร 

กวาง 4.00 ม.  

ยาว 1,500 ม. 

- - - 2,500,000 
อบต. 

- ความยาวของ

สะพาน 

 

โครงขายคมนาคม 

พื้นที่และเมืองมีการ

เชื่อมโยง ตนทุนใน

การ Logistic ถูกลง 

กองชาง 

 

 

 

 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดนราธิวาสท่ี ๑ :  การเสริมสรางความมั่งค่ังทางเศรษฐกจิ และการกระจายรายไดท่ัวท้ังจังหวัด 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส  ยุทธศาสตร ๑ : ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน        
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

6 โครงการขุดลอกคลองบูวา 
หมู 1 บานบืเจาะ พรอมวาง
ทอ 

เพื่อพัฒนาโครงขาย

คมนาคม ในการอํานวย

ความสะดวกและลด

ตนทุนในการเคล่ือนยาย

สินคา บริการ บุคลากร 

เพื่อยกระดับโครงสราง

พื้นฐานในดานการระบาย

น้ํา 

งานขุดลอก 

ขนาด 4.00 เมตร 

ทองคลอง 3.00 เมตร 

ลึกเฉล่ีย 2 เมตร 

ยาว 720 เมตร 

 

- - - 1,200,000 

อบต. 

- ความยาวของถนน 

และคูระบายน้าํ 

โครงขายคมนาคม 

พื้นที่และเมืองมีการ

เชื่อมโยง ตนทุนใน

การ Logistic ถูกลง

โครงสรางพื้นฐานใน

ดานการระบายน้ํา

ไดรับการเพิ่ม

ศักยภาพเพื่อรองรับ

การพัฒนาในอนาคต 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



71 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดนราธิวาสท่ี ๑ :  การเสริมสรางความมั่งค่ังทางเศรษฐกจิ และการกระจายรายไดท่ัวท้ังจังหวัด 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส  ยุทธศาสตร ๑ : ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน        
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

7 โครงการกอสรางคูระบายน้าํ 
หมูที่ 1 สายบือเจาะ-กะทุง
(ชวงที่ 2) 

เพื่อยกระดับโครงสราง

พื้นฐานในดานการระบาย

น้ํา 

ถนน ขนาด 5 เมตร  

ยาว 800 เมตร 

คูระบายน้ํา ขนาด 

1 .50เมตร  

ลึก 1.00 เมตร 

ยาว 240 เมตร 

- - - 380,000 

อบต. 

- ความของถนน 

และคูระบายน้าํ 

โครงสรางพื้นฐานใน

ดานการระบายน้ํา

ไดรับการเพิ่ม

ศักยภาพเพื่อรองรับ

การพัฒนาในอนาคต 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



72 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดนราธิวาสท่ี ๑ :  การเสริมสรางความมั่งค่ังทางเศรษฐกจิ และการกระจายรายไดท่ัวท้ังจังหวัด 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส  ยุทธศาสตร ๑ : ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน        
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

8 กอสรางถนน คสล. 
หมูที่ 3 สายเจะมะลี 

เพื่อพัฒนาโครงขาย

คมนาคม ในการอํานวย

ความสะดวกและลด

ตนทุนในการเคล่ือนยาย

สินคา บริการ บุคลากร 

กวาง 3.00 ม.  

ยาว 100 ม. 

- - - 225,000 
อบต. 

- ความยาวของถนน 

 

โครงขายคมนาคม 

พื้นที่และเมืองมีการ

เชื่อมโยง ตนทุนใน

การ Logistic ถูกลง 

กองชาง 

9 กอสรางคูระบายน้าํคสล. 
หมูที่ 5 บานเปาะเบาะ 

เพื่อพัฒนาโครงขาย

คมนาคม ในการอํานวย

ความสะดวกและลด

ตนทุนในการเคล่ือนยาย

สินคา บริการ บุคลากร 

กวาง 0.50 ม.  

ยาว 800  ม. 

- - - 960,000 

อบต. 

- ความยาวของคู

ระบายน้าํ 

 

ศักยภาพในดานการ

บริหารจัดการน้าํมาก

ขึ้น สามารถแกปญหา

ไดทันตอสถานการณ 

กองชาง 

10 กอสรางถนนหินคลุก 
 หมูที่ 5 สายทุงนา 

เพื่ออํานวยความสะดวก

และลดตนทุนในการ

เคล่ือนยายสินคา บริการ 

บุคลากร 

กวาง 4.00 ม.  

ยาว 950 ม. 

- - - 720,000 
อบต. 

- ความยาวของถนน 

 

โครงขายคมนาคม 

พื้นที่และเมืองมีการ

เชื่อมโยง ตนทุนใน

การ Logistic ถูกลง 

กองชาง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



73 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดนราธิวาสท่ี ๑ :  การเสริมสรางความมั่งค่ังทางเศรษฐกจิ และการกระจายรายไดท่ัวท้ังจังหวัด 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส  ยุทธศาสตร ๑ : ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน        
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

11 กอสรางแอสฟลติก     . 
หมูที่ 5 สายบือแนโตะรี 

เพื่อพัฒนาโครงขายคมนาคม 

ในการอํานวยความสะดวก

และลดตนทุนในการ

เคล่ือนยายสินคา บริการ 

บุคลากร 

กวาง 4.00 ม.  

ยาว 500 ม. 

- - - 700,000 
อบต. 

- ความยาวของถนน 

 

โครงขายคมนาคม 

พื้นที่และเมืองมีการ

เชื่อมโยง ตนทุนใน

การ Logistic ถูกลง 

กองชาง 

12 กอสรางคูระบายน้าํ คสล. 
หมูที่ 5 บานเปาเบาะ  

เพื่อเพิ่มศักยภาพของ

โครงสรางพื้นฐานในการ

ระบายน้าํ 

กวาง 1 ม.  

ยาว 200 ม. 

- - - 320,000 
อบต. 

- ความยาวของคู

ระบายน้าํ 

 

ศักยภาพในดานการ

บริหารจัดการน้าํมาก

ขึ้น  

กองชาง 

13 บุกเบิกถนน หมูที่ 6 สาย
นารีบีสู 

เพื่อพัฒนาโครงขายคมนาคม 

เพิ่มความสะดวกและลด

ตนทุนในการเคล่ือนยาย

สินคา บริการ บุคลากร 

   กวาง 4   ม.  

ยาว  600   ม. 

- - - 900,000 

อบต. 

- ความยาวของถนน 

 

โครงขายคมนาคม 

พื้นที่และเมืองมีการ

เชื่อมโยง ตนทุนใน

การ Logistic ถูกลง 

กองชาง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



74 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดนราธิวาสท่ี ๑ :  การเสริมสรางความมั่งค่ังทางเศรษฐกจิ และการกระจายรายไดท่ัวท้ังจังหวัด 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส  ยุทธศาสตร ๑ : ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน        
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

14 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 6 
สายนารีบีสู 

เพื่อพัฒนาโครงขาย

คมนาคม ในการอํานวย

ความสะดวกและลด

ตนทุนในการเคล่ือนยาย

สินคา บริการ บุคลากร 

กวาง 4.00 ม.  

ยาว 410 ม. 

- - - 1,077,000 
อบต. 

- ความยาวของถนน 

 

โครงขายคมนาคม 

พื้นที่และเมืองมีการ

เชื่อมโยง ตนทุนใน

การ Logistic ถูกลง 

กองชาง 

15 กอสรางถนน คสล.หมูที่ 6 
สายบาดง-ประปา  

เพื่อพัฒนาโครงขาย

คมนาคม ในการอํานวย

ความสะดวกและลด

ตนทุนในการเคล่ือนยาย

สินคา บริการ บุคลากร 

กวาง 4.00  ม.  

ยาว 600   ม. 

- - - 1,560,000 
อบต. 

- ความยาวของถนน 

 

โครงขายคมนาคม 

พื้นที่และเมืองมีการ

เชื่อมโยง ตนทุนใน

การ Logistic ถูกลง 

กองชาง 

16 กอสรางคูระบายน้าํ หมูที ่6 
สายมัสยิด โตะปาโจ 

เพื่อเพิ่มศักยภาพของ

โครงสรางพื้นฐานในการ

ระบายน้าํ 

กวาง 1.00   ม.  

ยาว   300   ม. 

- - - 360,000 
อบต. 

- ความยาวของถนน 

 

ศักยภาพในดานการ

บริหารจัดการน้าํมาก

ขึ้น 

กองชาง 

 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



75 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดนราธิวาสท่ี ๑ : การเสรมิสรางความมั่งค่ังทางเศรษฐกจิ และการกระจายรายไดท่ัวท้ังจังหวัด 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส  ยุทธศาสตร ๑ : ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน        
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

17 กอสรางถนนคสล.แบบ 
น้ําลนพรอมผนังกั้นเซาะใตดิน 
ชวงที่ 2 หมูที ่6 

เพื่อเพิ่มศักยภาพของ

โครงสรางพื้นฐานในการ

คมนาคมและการบริหาร

จัดการน้ํา 

กวาง 6.00  ม.  

ยาว 30.00  ม. 

- - - 560,000 
อบต. 

- ความยาวของถนน 

 

โครงขายคมนาคม 

พื้นที่และเมืองมีการ

เชื่อมโยง ตนทุนใน

การ Logistic ถูกลง 

กองชาง 

18 โครงการกอสรางฝายชะลอน้ํา 
หมูที่ 7 บานดูกูสุเหรา 

เพื่อเพิ่มศักยภาพของ

โครงสรางพื้นฐานในการ

บริหารจัดการน้าํ 

   1 โครงการ 

1 แหง 

- - - 807,000 

อบต. 

- จํานวนโครงการ 

 

ศักยภาพในดานการ

บริหารจัดการน้าํมาก

ขึ้น 

กองชาง 

19 กอสรางคูระบายน้าํ 
หมูที่ 7สายปอเนาะ-กูโบร 

เพื่อเพิ่มศักยภาพของ

โครงสรางพื้นฐานในการ

ระบายน้าํ 

กวาง 0.80  ม.  

ยาว 320 ม. 

สูง 0.80 ม. 

- - - 649,000 
อบต. 

- ความยาวของคู

ระบายน้าํ 

 

ศักยภาพในดานการ

บริหารจัดการน้าํมาก

ขึ้น 

กองชาง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



76 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดนราธิวาสท่ี ๑ :  การเสริมสรางความมั่งค่ังทางเศรษฐกจิ และการกระจายรายไดท่ัวท้ังจังหวัด 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส  ยุทธศาสตร ๑ : ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน        
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

20 โครงการคูระบายน้ํา คสล.
สายมัสยิดหมู 7 ดูกูสุเหรา
(ชวงที่ 2 ) 

เพื่อเพิ่มศักยภาพของ

โครงสรางพื้นฐานในการ

ระบายน้าํ 

กวาง 3.00 ม.  

ยาว 124 ม. 

- - - 1,297,000 
อบต. 

- ความยาวของคู

ระบายน้าํ 

 

ศักยภาพในดานการ

บริหารจัดการน้าํมาก

ขึ้น 

กองชาง 

21 กอสรางคูระบายน้าํ หมูที ่3 
บานดูก ู

เพื่อเพิ่มศักยภาพของ

โครงสรางพื้นฐานในการ

ระบายน้าํ 

กวาง 1.00 ม.  

ยาว 300 ม. 

- - - 360,000 
อบต. 

- ความยาวของคู

ระบายน้าํ 

 

ศักยภาพในดานการ

บริหารจัดการน้าํมาก

ขึ้น 

กองชาง 

22 บุกเบิกถนนสายบือเจาะ-ทุง
นา หมูที่ 8  

เพื่อพัฒนาโครงขาย

คมนาคม ในการอํานวย

ความสะดวกและลด

ตนทุนในการเคล่ือนยาย

สินคา บริการ บุคลากร 

กวาง  4.00  ม.  

ยาว  500  ม. 

- - - 1,080,000 

อบต. 

- ความยาวของถนน 

 

โครงขายคมนาคม 

พื้นที่และเมืองมีการ

เชื่อมโยง ตนทุนใน

การ Logistic ถูกลง 

กองชาง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



77 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดนราธิวาสท่ี ๑ :  การเสริมสรางความมั่งค่ังทางเศรษฐกจิ และการกระจายรายไดท่ัวท้ังจังหวัด 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส  ยุทธศาสตร ๑ : ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน        
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

23 กอสรางคูระบายน้าํคอนกรีต
สายหะยีดอแม  

เพื่อเพิ่มศักยภาพของ

โครงสรางพื้นฐานในการ

ระบายน้าํ 

กวาง 1.00  ม.  

ยาว 500 ม.  

ลึก 0.80 ม.  

- - - 600,000 
อบต. 

- ความยาวของคู

ระบายน้าํ 

 

ศักยภาพในดานการ

บริหารจัดการน้าํมาก

ขึ้น 

กองชาง 

24 ซอมแซมถนน คสล. หมูที่ 3 
สายกาํปงดาแล 

เพื่อเพิ่มศักยภาพของ

โครงสรางพื้นฐานในการ

ระบายน้าํ 

กวาง 3.00 ม 

.ยาว 250 ม. 

- - - 480,2000 
อบต. 

- ความยาวของคู

ระบายน้าํ 

 

ศักยภาพในดานการ

บริหารจัดการน้าํมาก

ขึ้น 

กองชาง 

25 บุกเบิกถนน คสลม.7 
พรอมคูระบายน้าํใตถนน
สายยอืราบาตู  
(พรอมฝาคสล.และดินกลบ
หลังคู) 

เพื่อเพิ่มศักยภาพของ

โครงสรางพื้นฐานในการ

คมนาคมและการบริหาร

จัดการน้ํา 

กวาง 3 เมตร    

ยาว 340 เมตร

หนา 0.15 เมตร   

คูยาว 340 เมตร 

- - - 2,500,000 
อบต. 

- ความยาวถนนและ

คูระบายน้ํา 

 

โครงขายคมนาคม 

พื้นที่และเมืองมีการ

เชื่อมโยงพรอมทั้งเพิ่ม

ศักยภาพในการ

บริหารจัดการน้าํ 

กองชาง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



78 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดนราธิวาสท่ี ๑ :  การเสริมสรางความมั่งค่ังทางเศรษฐกจิ และการกระจายรายไดท่ัวท้ังจังหวัด 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส  ยุทธศาสตร ๑ : ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน        
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

26 ซอมแซมถนนคสล. 
หมูที่ 1,3,5,6,7,8 

เพื่อพัฒนาโครงขาย

คมนาคม ในการอํานวย

ความสะดวกและลด

ตนทุนในการเคล่ือนยาย

สินคา บริการ บุคลากร 

6 โครงการ - - - 2,500,000 

อบต. 

- ความยาวของถนน 

 

โครงขายคมนาคม 

พื้นที่และเมืองมีการ

เชื่อมโยง ตนทุนใน

การ Logistic ถูกลง 

กองชาง 

27 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟล
ติกคอนกรีต สายบาโงโตะปา
เก  หมูที ่8  

เพื่อพัฒนาโครงขาย

คมนาคม ในการอํานวย

ความสะดวกและลด

ตนทุนในการเคล่ือนยาย

สินคา บริการ บุคลากร 

กวาง 4.00 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร 

- - - 1,280,000 

อบต. 

- ความยาวของถนน 

 

โครงขายคมนาคม

พื้นที่และเมืองมีการ

เชื่อมโยงกัน 

กองชาง 

28 โครงการกอสรางถนน คสล.
หมุที่ 3 หมูที ่7 สายตนตาล  
-กูโบรแชมะ 

เพื่อพัฒนาโครงขาย

คมนาคม พรอมทั้งอํานวย

ความสะดวกและลด

ตนทุนในการขนสง 

กวาง 5.00 เมตร 

ยาว 645.00 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

 

- - - 2,050,000 

อบต. 

- ความยาวของถนน 

 

โครงขายคมนาคม

พื้นที่และเมืองมีการ

เชื่อมโยงกัน 

กองชาง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



79 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดนราธิวาสท่ี ๑ :  การเสริมสรางความมั่งค่ังทางเศรษฐกจิ และการกระจายรายไดท่ัวท้ังจังหวัด 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส  ยุทธศาสตร ๑ : ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน        
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

29 กอสรางฝายชะลอน้ํา 
หมูที่ 1 

เพื่อเพิ่มศักยภาพของ

โครงสรางพื้นฐานในดาน

การบริหารจัดการน้ํา 

ขนาดยาว 800 เมตร  - - - 300,000 

อบต. 

- ความยาวของ

ถนน 

 

ศักยภาพในดานการ

บริหารจัดการน้าํมาก

ขึ้น 

กองชาง 

30 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก 
หมูที่ 1 

เพื่อพัฒนาโครงขาย

คมนาคม พรอมทั้งอํานวย

ความสะดวกและลด

ตนทุนในการขนสง 

กวาง 3.00 เมตร 

ยาว 280 เมตร 

- - - 168,000 

อบต. 

- ความยาวของ

ถนน 

 

โครงขายคมนาคม 

พื้นที่และเมืองมีการ

เชื่อมโยง ตนทุนในการ 

Logistic ถูกลง 

กองชาง 

31 ซอมแซมคูระบายน้ํา หมูที่ 1 เพื่อเพิ่มศักยภาพของ

โครงสรางพื้นฐานในการ

ระบายน้าํ 

กวาง 1.50 เมตร 

ยาว 150 เมตร 

 

- - - 340,000 

อบต. 

- ความยาวของ

ถนน 

 

ศักยภาพในดานการ

บริหารจัดการน้าํมาก

ขึ้น 

 

กองชาง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



80 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดนราธิวาสท่ี ๑ :  การเสริมสรางความมั่งค่ังทางเศรษฐกจิ และการกระจายรายไดท่ัวท้ังจังหวัด 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส  ยุทธศาสตร ๑ : ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน        
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

32 ซอมแซมหินคลุกหมูที่ 5 เพื่อพัฒนาโครงขาย

คมนาคม พรอมทั้งอํานวย

ความสะดวกและลด

ตนทุนในการขนสง 

กวาง 4.00 เมตร    

ยาว 950 เมตร 

- - - 620,000 

อบต. 

- ความยาวของ

ถนน 

 

โครงขายคมนาคม พื้นที่

และเมืองมีการเชื่อมโยง 

ตนทุนในการ Logistic 

ถูกลง 

กองชาง 

33 กอสรางประปาหมูบาน     
หมูที่ 5 

เพื่อเพิ่มศักยภาพของ

โครงสรางพื้นฐานในดาน

การบริหารจัดการน้ําใน

การอุปโภคบริโภค 

1 แหง - - - 3,200,000 

อบต. 

- จํานวนแหง 
ศักยภาพในดานการ

บริหารจัดการน้าํมากขึ้น 

กองชาง 

34 โครงการกอสรางถนน คสล. 
สายมะดง หมูที ่3 บานดูกู  

เพื่อพัฒนาโครงขาย

คมนาคม พรอมทั้งอํานวย

ความสะดวกและลด

ตนทุนในการขนสง 

กวาง 3.00 ม ยาว 

215.00 ม.หนา

เฉล่ีย 0.15 ม.หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา 

645.00 ตรม. 

- - - 
411,000 

อบต. 

- 
ความยาวของ

ถนน 

 

โครงขายคมนาคม พื้นที่

และเมืองมีการเชื่อมโยง 

ตนทุนในการ Logistic 

ถูกลง 

กองชาง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



81 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดนราธิวาสท่ี ๑ :  การเสริมสรางความมั่งค่ังทางเศรษฐกจิ และการกระจายรายไดท่ัวท้ังจังหวัด 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส  ยุทธศาสตร ๑ : ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน        
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

35 ติดต้ังปายชื่อหมูบาน  ถนน
และหลังคาเรือน 
 
 

เพื่อจัดระเบียบของตําบล 1  โครงการ - - - 200,000 
อบต. 

- จํานวนถนนที่มี

ปายชื่อ 

ชุมชนมีระเบียบ กองชาง 

36 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายนารี
บีซู หมูที่ 6 บานบาดง 

เพื่อพัฒนาโครงขาย

คมนาคม พรอมทั้งอํานวย

ความสะดวกและลด

ตนทุนในการขนสง 

กวาง 4.00 ม.   

ยาว 410.00 ม.

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 1,640 ตรม.  

- - - 1,043,000 

อบต. 

- ความยาวของถนน 

 

โครงขายคมนาคม 

พื้นที่และเมืองมีการ

เชื่อมโยง ตนทุนใน

การ Logistic ถูกลง 

กองชาง 

37 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบือ
เจาะ – กระทุง หมูที ่1 
บานบือเจาะ 

เพื่อพัฒนาโครงขาย

คมนาคม พรอมทั้งอํานวย

ความสะดวกและลด

ตนทุนในการขนสง 

กวาง 5.00 ม.   

ยาว 1,080.00 ม.

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 5,400 ตรม.  

- - - 3,440,000 

อบต. 

- ความยาวของถนน 

 

โครงขายคมนาคม 

พื้นที่และเมืองมีการ

เชื่อมโยง ตนทุนใน

การ Logistic ถูกลง 

กองชาง 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ.02 

แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดนราธิวาสท่ี ๑ :  การเสริมสรางความมั่งค่ังทางเศรษฐกจิ และการกระจายรายไดท่ัวท้ังจังหวัด 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส  ยุทธศาสตร ๑ : ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน        
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

38 กอสรางหองน้ํา 
สาธารณะประจําที่ทําการ 
อบต.บาเจาะ 

 

เพื่ออํานวยความสะดวก

แกประชาชน 

1  แหง - - - 438,000 

อบต. 

- จํานวนหองน้ํา

สรางเสร็จ 

ประชาชนไดรับความ

สะดวก 

กองชาง 

39 ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า 
หมูที่ 1,3, 5, 6, 7, 8 
 
 

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

6  สาย - - - 1,000,000 

อบต. 

- จํานวนครัวเรือน

ที่มีไฟฟาใช 

มีความสะดวก 

และปลอดภยั 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 



83 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดนราธิวาสท่ี ๑ :  การเสริมสรางความมั่งค่ังทางเศรษฐกจิ และการกระจายรายไดท่ัวท้ังจังหวัด 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส  ยุทธศาสตร ๑ : ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน        
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

40 โครงการปรับปรุงถนนแบบผิว
จราจรแอสฟลสติกคอนกรีต 
สายดาแล ปอเนาะ หมูที ่7 

เพื่อพัฒนาโครงขาย

คมนาคม พรอมทั้งอํานวย

ความสะดวกและลด

ตนทุนในการขนสง 

กวาง 4.00 เมตร 

ยาว 420.00 เมตร 

หนา 0.04 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

1,680 เมตร 

- - 468,000 

อบต. 

- - ความยาวของถนน

และพื้นที่ที่ไดรับ

การปรับปรุง 

โครงขายคมนาคม 

พื้นที่และเมืองมีการ

เชื่อมโยง ตนทุนใน

การ Logistic ถูกลง 

กองชาง 

41 โครงการปรับปรุงถนนแบบผิว
จราจรแอสฟลสติกคอนกรีต 
สายเปาเบาะ หมูที ่5 

เพื่อพัฒนาโครงขาย

คมนาคม พรอมทั้งอํานวย

ความสะดวกและลด

ตนทุนในการขนสง 

กวาง 5.00 เมตร 

ยาว 530.00 เมตร 

หนา 0.04 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 2,560 เมตร 

- - 720,000 

อบต. 

- - ความยาวของถนน

และพื้นที่ที่ไดรับ

การปรับปรุง 

โครงขายคมนาคม 

พื้นที่และเมืองมีการ

เชื่อมโยง ตนทุนใน

การ Logistic ถูกลง 

กองชาง 

42 โครงการซอมแซมถนน
คอนกรีตในภายในตําบล หมูที ่
1,3,5,6,7,8 

เพื่อพัฒนาโครงขาย

คมนาคม พรอมทั้งอํานวย

ความสะดวกและลด

ตนทุนในการขนสง 

6 หมูบาน 
- - - 

1,000,000 

อบต. 

- 
จํานวนหมูบาน โครงขายคมนาคม 

พื้นที่และเมืองมีการ

เชื่อมโยง ตนทุนใน

การ Logistic ถูกลง 

กองชาง 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 



84 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดนราธิวาสท่ี ๑ :  การเสริมสรางความมั่งค่ังทางเศรษฐกจิ และการกระจายรายไดท่ัวท้ังจังหวัด 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส  ยุทธศาสตร ๑ : ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน        
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

43 ติดต้ังโคมไฟฟาสาธารณะ
ภายในกูโบร/สุสาน หมูที่ 
1 บานบอืเจาะ หมูที่ 5 
บานเปาะเบาะ หมูที ่7 ดูกู
สุเหรา หมูที่ 6 บานบาดง 
หมูที่ 3 บานดูกู หมูที ่8 
บานบือเจาะ2 

เพื่อเพิ่มศักยภาพโครงสราง

พื้นฐานในดานการไฟฟา เพื่อ

รองรับการพัฒนาตอยอดใน

อนาคต 

6 หมูบาน - - - 100,000 

อบต. 

- จํานวนหมูบาน โครงสรางพื้นฐานใน

ดานของไฟฟา ใน

พื้นที่มีศักยภาพมาก

ขึ้น ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

ไดรับบริการขั้น

พื้นฐานของภาครัฐ 

กองชาง 

44 ขยายเขตไฟฟาถนน
สาธารณะในตําบล 

เพื่อเพิ่มศักยภาพโครงสราง

พื้นฐานในดานการไฟฟา เพื่อ

รองรับการพัฒนาตอยอดใน

อนาคต 

6 หมูบาน - - - 2,000,000 

อบต. 

- จํานวนหมูบาน โครงสรางพื้นฐานใน

ดานของไฟฟา ใน

พื้นที่มีศักยภาพมาก

ขึ้น ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

ไดรับบริการขั้น

พื้นฐานของภาครัฐ 

กองชาง 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 



85 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดนราธิวาสท่ี ๑ :  การเสริมสรางความมั่งค่ังทางเศรษฐกจิ และการกระจายรายไดท่ัวท้ังจังหวัด 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส  ยุทธศาสตร ๑ : ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน        
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

45 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
พาราแอสฟลทติกคอนกรีต 
สายปายอ - กูโบรแชมะ 
หมูที่ 7 บานดูกูสุเหรา 

เพื่อพัฒนาโครงขาย

คมนาคม พรอมทั้งอํานวย

ความสะดวกและลด

ตนทุนในการขนสง 

กวาง 4.00 ม. ยาว 

840 ม.   หนาเฉล่ีย 

0.05 มหรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 3,360 

ตร..ม. 

- - - 1,200,000 

อบต. 

- พื้นที่ถนนที่ไดรับ

การปรับปรุงผิว

จราจร 

โครงขายคมนาคม 

พื้นที่และเมืองมีการ

เชื่อมโยง ตนทุนใน

การ Logistic ถูกลง 

กองชาง 

46 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
พาราแอสฟลทติกคอนกรีต 
สายบานกําปงฮีเล - บาน
ปาเระ หมูที่ 8 บานบือ
เจาะ 

เพื่อพัฒนาโครงขาย

คมนาคม พรอมทั้งอํานวย

ความสะดวกและลด

ตนทุนในการขนสง 

กวาง 5.00 ม.ยาว 

720 ม. หนาเฉล่ีย 

0.05 มหรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 3,600 

ตร..ม. 

- - - 1,850,000 

อบต. 

- พื้นที่ถนนที่ไดรับ

การปรับปรุงผิว

จราจร 

โครงขายคมนาคม 

พื้นที่และเมืองมีการ

เชื่อมโยง ตนทุนใน

การ Logistic ถูกลง 

กองชาง 

47 ซอมแซมระบบประปา
หมูบานในตําบล 

เพื่อเพิ่มศักยภาพของ

โครงสรางพื้นฐานในดาน

การบริหารจัดการน้ํา 

6 หมูบาน - - - 1,000,000 

อบต. 

- จํานวนหมูบาน ศักยภาพในการ

บริหารจัดการน้าํมาก

ขึ้น 

กองชาง 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 



86 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดนราธิวาสท่ี ๑ :  การเสริมสรางความมั่งค่ังทางเศรษฐกจิ และการกระจายรายไดท่ัวท้ังจังหวัด 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส  ยุทธศาสตร ๑ : ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน        
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

48 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายมัสยิด 
หมูที่ 8  จาก กม. ที่ 0+000 
ถึง กม ที่ 0+300 
 

เพื่อพัฒนาโครงขาย

คมนาคม พรอมทั้งอํานวย

ความสะดวกและลด

ตนทุนในการขนสง 

กวาง 3 ม. 

ยาว 300 ม. 

หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 

- - - 580,000 
อบต. 

- ความยาวของถนน 

 

โครงขายคมนาคม 

พื้นที่และเมืองมีการ

เชื่อมโยง ตนทุนใน

การ Logistic ถูกลง 

กองชาง 

49 โครงการซอมแซมและ
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายกาํปง หมูที ่1  จาก 
กม. ที่ 0+000 ถึง กม ที่ 
0+935 
 

เพื่อพัฒนาโครงขาย

คมนาคม พรอมทั้งอํานวย

ความสะดวกและลด

ตนทุนในการขนสง 

กวาง 5 ม. 

ยาว 935 ม. 

หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 

- - - 3,155,900 
อบต. 

- ความยาวของถนน 

 

โครงขายคมนาคม 

พื้นที่และเมืองมีการ

เชื่อมโยง ตนทุนใน

การ Logistic ถูกลง 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดนราธิวาสท่ี ๑ :  การเสริมสรางความมั่งค่ังทางเศรษฐกจิ และการกระจายรายไดท่ัวท้ังจังหวัด 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส  ยุทธศาสตร ๑ : ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน        
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
582ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

50 โครงการซอมแซมและ
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบอืเจาะซีแย-บือ
เจาะ หมูที ่1  จาก กม. ที่ 
0+000 ถึง กม ที่ 0+850 
 

เพื่อพัฒนาโครงขาย

คมนาคม พรอมทั้งอํานวย

ความสะดวกและลด

ตนทุนในการขนสง 

กวาง 5 ม. 

ยาว 850 ม. 

หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 

- - - 2,838,800 

อบต. 

- ความยาวของถนน 

 

โครงขายคมนาคม 

พื้นที่และเมืองมีการ

เชื่อมโยง ตนทุนใน

การ Logistic ถูกลง 

กองชาง 

51 โครงการซอมแซมและ
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายกาํปงฮีเล-บานปา
เระหมูที่ 1 จาก กม. ที่ 
0+000 ถึง กม ที่ 0+720 
 

เพื่อพัฒนาโครงขาย

คมนาคม พรอมทั้งอํานวย

ความสะดวกและลด

ตนทุนในการขนสง 

กวาง 4 ม.  

ยาว 720  ม. 

หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 

- - - 2,287,700 

อบต. 

- ความยาวของถนน 

 

โครงขายคมนาคม 

พื้นที่และเมืองมีการ

เชื่อมโยง ตนทุนใน

การ Logistic ถูกลง 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 



88 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดนราธิวาสท่ี ๑ :  การเสริมสรางความมั่งค่ังทางเศรษฐกจิ และการกระจายรายไดท่ัวท้ังจังหวัด 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส  ยุทธศาสตร ๑ : ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน        
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
588ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

52 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายเปา
เบาะ หมูที ่5  จาก กม. ที่ 
0+000 ถึง กม ที่ 0+950 
 

เพื่อพัฒนาโครงขาย

คมนาคม พรอมทั้งอํานวย

ความสะดวกและลด

ตนทุนในการขนสง 

กวาง 4 ม. 

ยาว 950 ม. 

หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 

- - - 2,709,800 
อบต. 

- ความยาวของถนน 

 

โครงขายคมนาคม 

พื้นที่และเมืองมีการ

เชื่อมโยง ตนทุนใน

การ Logistic ถูกลง 

กองชาง 

53 โครงการซอมแซมและ
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายมกโูบรกวูิง-บาลา
เซาะห หมูที่ 8  จาก กม. ที ่
0+000 ถึง กม ที่ 0+210 
 

เพื่อพัฒนาโครงขาย

คมนาคม พรอมทั้งอํานวย

ความสะดวกและลด

ตนทุนในการขนสง 

กวาง 3 ม. 

ยาว 210 ม. 

หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 

- - - 445,600 

อบต. 

- ความยาวของถนน 

 

โครงขายคมนาคม 

พื้นที่และเมืองมีการ

เชื่อมโยง ตนทุนใน

การ Logistic ถูกลง 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 



89 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดนราธิวาสท่ี ๑ :  การเสริมสรางความมั่งค่ังทางเศรษฐกจิ และการกระจายรายไดท่ัวท้ังจังหวัด 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส  ยุทธศาสตร ๑ : ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน        
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

54 โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง 
สายบือเจาะพัฒนา หมูที ่1 

เพื่อพัฒนาโครงขาย

คมนาคม พรอมทั้งอํานวย

ความสะดวกและลด

ตนทุนในการขนสง 

กวาง 3 ม. 

ยาว 150 ม. 

หนาเฉล่ีย 0.30 ม. 

- - - 90,900 

อบต. 

- ความยาวของถนน 

 

โครงขายคมนาคม 

พื้นที่และเมืองมีการ

เชื่อมโยง ตนทุนใน

การ Logistic ถูกลง 

กองชาง 

55 โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง 
สายดูกูพัฒนา หมูที ่3 

เพื่อพัฒนาโครงขาย

คมนาคม พรอมทั้งอํานวย

ความสะดวกและลด

ตนทุนในการขนสง 

กวาง 4 ม. 

ยาว 500 ม. 

หนาเฉล่ีย 0.30 ม. 

- - - 379,000 

อบต. 

- ความยาวของถนน 

 

โครงขายคมนาคม 

พื้นที่และเมืองมีการ

เชื่อมโยง ตนทุนใน

การ Logistic ถูกลง 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 



90 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดนราธิวาสท่ี ๑ :  การเสริมสรางความมั่งค่ังทางเศรษฐกจิ และการกระจายรายไดท่ัวท้ังจังหวัด 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส  ยุทธศาสตร ๑ : ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน        
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

56 โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง 
สายเปาเบาะพัฒนา หมูที่ 5 

เพื่อพัฒนาโครงขาย

คมนาคม พรอมทั้งอํานวย

ความสะดวกและลด

ตนทุนในการขนสง 

กวาง 4 ม. 

ยาว 500 ม. 

หนาเฉล่ีย 0.30 ม.

หรือมีพื้นที่เฉล่ียไม

นอยกวา    

2,000 ตร.ม. 

- - - 379,000 

อบต. 

- ความยาวของถนน 

 

โครงขายคมนาคม 

พื้นที่และเมืองมีการ

เชื่อมโยง ตนทุนใน

การ Logistic ถูกลง 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 



91 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดนราธิวาสท่ี ๑ :  การเสริมสรางความมั่งค่ังทางเศรษฐกจิ และการกระจายรายไดท่ัวท้ังจังหวัด 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส  ยุทธศาสตร ๑ : ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน        
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

57 โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง 
สายบาดงพัฒนาหมูที่ 6 

เพื่อพัฒนาโครงขาย

คมนาคม พรอมทั้งอํานวย

ความสะดวกและลด

ตนทุนในการขนสง 

กวาง 4 ม. 

ยาว 500 ม. 

หนาเฉล่ีย 0.30 ม. 

- - - 379,000 

อบต. 

- ความยาวของถนน 

 

โครงขายคมนาคม 

พื้นที่และเมืองมีการ

เชื่อมโยง ตนทุนใน

การ Logistic ถูกลง 

กองชาง 

58 โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง 
สายดูกูสุเหราพัฒนา หมูที ่7 

เพื่อพัฒนาโครงขาย

คมนาคม พรอมทั้งอํานวย

ความสะดวกและลด

ตนทุนในการขนสง 

กวาง 4 ม. 

ยาว 500 ม. 

หนาเฉล่ีย 0.30 ม. 

- - - 379,000 

อบต. 

- ความยาวของถนน 

 

โครงขายคมนาคม 

พื้นที่และเมืองมีการ

เชื่อมโยง ตนทุนใน

การ Logistic ถูกลง 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 



92 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดนราธิวาสท่ี ๑ :  การเสริมสรางความมั่งค่ังทางเศรษฐกจิ และการกระจายรายไดท่ัวท้ังจังหวัด 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส  ยุทธศาสตร ๑ : ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน        
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

59 โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง 
สายบือเจาะ2พัฒนา หมูที ่8 

เพื่อพัฒนาโครงขาย

คมนาคม พรอมทั้งอํานวย

ความสะดวกและลด

ตนทุนในการขนสง 

กวาง 4 ม. 

ยาว 500 ม. 

หนาเฉล่ีย 0.30 ม. 

- - - 379,000 

อบต. 

- ความยาวของถนน 

 

โครงขายคมนาคม 

พื้นที่และเมืองมีการ

เชื่อมโยง ตนทุนใน

การ Logistic ถูกลง 

กองชาง 

60 โครงการขุดลอกคูระบายน้ํา 
หมู 1 
บานบือเจาะ 

เพื่อเพิ่มศักยภาพของ

โครงสรางพื้นฐานในดาน

การบริหารจัดการน้ํา 

ปากกวาง 2.00 ม. 

ทองกวาง 1.50 ม. 

ยาว 1,400 เมตร 

ลึกเฉล่ีย 1.50 ม. 

- - - 116,500 

อบต. 

- ความยาวของ 

คูระบาน้ํา 

 

ศักยภาพของ

โครงสรางพื้นฐานใน

ดานการบริหารจัดการ

น้ํามากขึ้นมี

ประสิทธิภาพในการ

ระบายน้าํมากขึ้น 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 



93 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดนราธิวาสท่ี ๑ :  การเสริมสรางความมั่งค่ังทางเศรษฐกจิ และการกระจายรายไดท่ัวท้ังจังหวัด 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส  ยุทธศาสตร ๑ : ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน        
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

61 โครงการขุดลอกคูระบายน้ํา 
หมู 3 
บานดูก ู

เพื่อเพิ่มศักยภาพของ

โครงสรางพื้นฐานในดาน

การบริหารจัดการน้ํา 

ปากกวาง 2.00 ม. 

ทองกวาง 1.50 ม. 

ยาว 1,600 เมตร 

ลึกเฉล่ีย 1.50 ม. 

- - - 133,200 

อบต. 

- ความยาวของคู

ระบายน้าํ 

 

ศักยภาพของ

โครงสรางพื้นฐานใน

ดานการบริหารจัดการ

น้ํามากขึ้นมี

ประสิทธิภาพในการ

ระบายน้าํมากขึ้น 

กองชาง 

62 โครงการขุดลอกคูระบายน้ํา 
หมู 5 
บานเปาเบาะ 

เพื่อเพิ่มศักยภาพของ

โครงสรางพื้นฐานในดาน

การบริหารจัดการน้ํา 

ปากกวาง 2.00 ม. 

ทองกวาง 1.50 ม. 

ยาว 1,000 เมตร 

ลึกเฉล่ีย 1.50 ม. 

- - - 83,200 

อบต. 

- ความยาวของคู

ระบายน้าํ 

 

ศักยภาพของ

โครงสรางพื้นฐานใน

ดานการบริหารจัดการ

น้ํามากขึ้นมี

ประสิทธิภาพในการ

ระบายน้าํมากขึ้น 

กองชาง 

 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 



94 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดนราธิวาสท่ี ๑ :  การเสริมสรางความมั่งค่ังทางเศรษฐกจิ และการกระจายรายไดท่ัวท้ังจังหวัด 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส  ยุทธศาสตร ๑ : ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน        
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

63 โครงการขุดลอกคูระบายน้ํา 
หมู 6 
บานบาดง 

เพื่อเพิ่มศักยภาพของ

โครงสรางพื้นฐานในดาน

การบริหารจัดการน้ํา 

ปากกวาง 2.00 ม. 

ทองกวาง 1.50 ม. 

ยาว 1,800 ม. 

ลึกเฉล่ีย 1.50 ม. 

- - - 149,800 

อบต. 

- ความยาวของคู

ระบายน้าํ 

 

ศักยภาพของ

โครงสรางพื้นฐานใน

ดานการบริหารจัดการ

น้ํามากขึ้นมี

ประสิทธิภาพในการ

ระบายน้าํมากขึ้น 

กองชาง 

64 โครงการขุดลอกคูระบายน้ํา 
หมู 7 
บานดูก ู

เพื่อเพิ่มศักยภาพของ

โครงสรางพื้นฐานในดาน

การบริหารจัดการน้ํา 

ปากกวาง 2.00 ม. 

ทองกวาง 1.50 ม. 

ยาว 2,000 เมตร 

ลึกเฉล่ีย 1.50 ม. 

- - - 166,500 

อบต. 

- ความยาวของคู

ระบายน้าํ 

 

ศักยภาพของ

โครงสรางพื้นฐานใน

ดานการบริหารจัดการ

น้ํามากขึ้นมี

ประสิทธิภาพในการ

ระบายน้าํมากขึ้น 

กองชาง 

 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 



95 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดนราธิวาสท่ี ๑ :  การเสริมสรางความมั่งค่ังทางเศรษฐกจิ และการกระจายรายไดท่ัวท้ังจังหวัด 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส  ยุทธศาสตร ๑ : ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน        
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

65 โครงการขุดลอกคูระบายน้ํา 
หมู 8 
บานบือเจาะ2 

เพื่อเพิ่มศักยภาพของ

โครงสรางพื้นฐานในดาน

การบริหารจัดการน้ํา 

ปากกวาง 2.00 ม. 

ทองกวาง 1.50 ม. 

ยาว 2,500 เมตร 

ลึกเฉล่ีย 1.50 ม. 

- - - 208,100 

อบต. 

- ความยาวของคู

ระบายน้าํ 

 

ศักยภาพของ

โครงสรางพื้นฐานใน

ดานการบริหารจัดการ

น้ํามากขึ้นมี

ประสิทธิภาพในการ

ระบายน้าํมากขึ้น 

กองชาง 

66 โครงการกอสรางคูระบายน้าํ 
คสล .พรอมฝาคูระบายน้าํ สาย
แบเลาะบาดง หมูที่ 6 จาก 
กม. ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 
0+100 

เพื่อเพิ่มศักยภาพของ

โครงสรางพื้นฐานในดาน

การบริหารจัดการน้ํา 

กวาง 0.60 ม. 

ยาว 100 ม. 

ลึก 0.60 ม. 

หนา 0.10  ม. 

- - - 956,000 
อบต. 

- ความยาวของคู

ระบายน้าํ 

 

ศักยภาพของ

โครงสรางพื้นฐานใน

ดานการบริหารจัดการ

น้ํามากขึ้นมี

ประสิทธิภาพในการ

ระบายน้าํมากขึ้น 

กองชาง 

 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 



96 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดนราธิวาสท่ี ๑ :  การเสริมสรางความมั่งค่ังทางเศรษฐกจิ และการกระจายรายไดท่ัวท้ังจังหวัด 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส  ยุทธศาสตร ๑ : ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน        
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

67 โครงการกอสรางคูระบายน้าํ 
คสล .พรอมฝาคูระบายน้าํ สาย
ปายอ-กูโบรแชมะ หมูที่ 7 จาก 
กม. ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 
0+840 

เพื่อเพิ่มศักยภาพของ

โครงสรางพื้นฐานในดาน

การบริหารจัดการน้ํา 

กวาง 0.60 ม. 

ยาว 840 ม. 

ลึก 1.00 ม. 

หนา 0.10  ม. 

- - - 1,663,000
อบต. 

- ความยาวของคู

ระบายน้าํ 

 

ศักยภาพของ

โครงสรางพื้นฐานใน

ดานการบริหารจัดการ

น้ํามากขึ้นมี

ประสิทธิภาพในการ

ระบายน้าํมากขึ้น 

กองชาง 

68 โครงการกอสรางคูระบายน้าํ 
คสล .พรอมฝาคูระบายน้าํ 
สายเปาเบาะ หมูที ่5 จาก 
กม. ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 
0+200 

เพื่อเพิ่มศักยภาพของ

โครงสรางพื้นฐานในดาน

การบริหารจัดการน้ํา 

กวาง 1.00 ม. 

ยาว 200 ม. 

 

- - - 1,499,000 

อบต. 

- ความยาวของคู

ระบายน้าํ 

 

ศักยภาพของ

โครงสรางพื้นฐานใน

ดานการบริหารจัดการ

น้ํามากขึ้นมี

ประสิทธิภาพในการ

ระบายน้าํมากขึ้น 

กองชาง 

 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดนราธิวาสท่ี ๑ :  การเสริมสรางความมั่งค่ังทางเศรษฐกจิ และการกระจายรายไดท่ัวท้ังจังหวัด 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส  ยุทธศาสตร ๑ : ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน        
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

69 โครงการกอสรางถนนหินคลุก 
ณ บานดูกูสุเหรา 
หมูที่ 7 

เพื่อพัฒนาโครงขาย

คมนาคม พรอมทั้งอํานวย

ความสะดวกและลด

ตนทุนในการขนสง 

กวาง 3.00 ม. 

หินคลุกหนาเฉล่ีย 

0.20 เมตร 

ยาว 800 ม. 

- - - 1,020,400 

อบต. 

- ความยาวถนน 

 

โครงขายคมนาคมและ

พื้นที่เมือง มีการ

เชื่อมโยงกัน 

ประชาชนในพื้นที่มี

ความสะดวกในการ

ขนสงรวมทั้งตนทุน

การขนสงที่ตํ่าลง 

กองชาง 

70 โครงการกอสรางอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กขนาด 81-
100ของ องคการบริหารสวน
ตําบลบาเจาะ หมูที ่7 

เพื่อยกระดับคุณภาพของ

การจัดการการศึกษา 

ขนาด 81-100 

คน 

แบบที่ สถ.ศพด.3 

- - - 2,274,000 

อบต. 

- จํานวนแหง 

 

การดูแลและ

การศึกษาของเด็กเล็ก

ไดรับการพัฒนาขึ้น 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดนราธิวาสท่ี ๑ :  การเสริมสรางความมั่งค่ังทางเศรษฐกจิ และการกระจายรายไดท่ัวท้ังจังหวัด 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส  ยุทธศาสตร ๑ : ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน        
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

71 ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ   
หมูที่ 1,3,5,6,7,8 

เพื่อเพิ่มศักยภาพ

โครงสรางพื้นฐานในดาน

การไฟฟาใหแกประชาชน

ในพื้นที่ 

6 สาย - - - 290,000 

อบต. 

- จํานวนครัวเรือน

ที่มีไฟฟาใช 

ประชาชนในพื้นที่

ไดรับความ

สะดวกสบายในการใช

ไฟฟา 

กองชาง 

72 โครงการชวยเหลือบรรเทา
สาธารณะภยั 
(ขุดลอก) หมูที ่1,3,6,7,8 

เพื่อเพิ่มศักยภาพของ

โครงสรางพื้นฐานในการ

บริหารจัดการน้าํ 

จํานวน 1 แหง - - - 148,300 

อบต. 

- จํานวนแหง ศักยภาพการบริหาร

จัดการน้ําในการ

แกปญหาเฉพาะหนา

มากขึ้น 

กองชาง 

73 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายเปา
เบาะ-ทุงนา 
หมูที่ 5 บานเปาเบาะ 

เพื่อพัฒนาโครงขาย

คมนาคม พรอมทั้งอํานวย

ความสะดวกและลด

ตนทุนในการขนสง 

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 950 ม. 

หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 

- - - 2,400,000 

อบต. 

- ความยาวของถนน 

 

โครงขายคมนาคม 

พื้นที่และเมืองมีการ

เชื่อมโยง ตนทุนใน

การ Logistic ถูกลง

ประชาชนไดรับความ

สะดวกและตนทุนใน

การขนสงที่ตํ่าลง 

กองชาง 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดนราธิวาสท่ี ๑ :  การเสริมสรางความมั่งค่ังทางเศรษฐกจิ และการกระจายรายไดท่ัวท้ังจังหวัด 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส  ยุทธศาสตร ๑ : ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน        
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

74 โครงการกอสรางตลาด 
ตลาดนัด ประชารัฐ  
ทองถิ่นสุขใจ 

เพื่อสรางความเขมแข็ง

ทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

ใหแกชุมชน และพื้นที ่

1 แหง 

 

- - - 200,000 

อบต. 

- จํานวนแหง เศรษฐกิจของชุมชนใน

พื้นที่มีการขยายตัว 

ประชาชนในพื้นที่มี

รายไดตอหัวเพิ่มมาก

ขึ้นเปนไปตาม

ยุทธศาสตรชาติ 

กองชาง 

75 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก 
สายบาโงโดปาเบา-ฆูเราะห  

เพื่อพัฒนาโครงขาย

คมนาคม พรอมทั้งอํานวย

ความสะดวกและลด

ตนทุนในการขนสง 

กวาง 3.00 ม. 

ยาว 280 ม. 

- - - 300,000 

อบต. 

- ความยาวถนน โครงขายคมนาคม 

พื้นที่และเมืองมีการ

เชื่อมโยงกันมากขึ้น 

 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดนราธิวาสท่ี ๑ :  การเสริมสรางความมั่งค่ังทางเศรษฐกจิ และการกระจายรายไดท่ัวท้ังจังหวัด 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส  ยุทธศาสตร ๑ : ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน        
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

76 โครงการกอสรางคูระบายน้าํ
สายบือเจาะ-กะทุง(ชวงที่ 2) 

เพื่อเพิ่มศักยภาพของ

โครงสรางพื้นฐานในการ

บริหารจัดการน้าํ 

กวาง 1.50 เมตร     

ยาว 660 เมตร 

- - - 600,000 

อบต. 

- ความยาวของคู

ระบายน้าํ 

ศักยภาพการบริหาร

จัดการน้ําในการ

แกปญหาเฉพาะหนา

มากขึ้น 

กองชาง 

77 โครงการกอสรางทอเหล่ียม 
สายบือเจาะ – กระทุง (หนา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) 

เพื่อเพิ่มศักยภาพของ

โครงสรางพื้นฐานในการ

บริหารจัดการน้าํ 

กวาง 5.00 เมตร     

ยาว 600 เมตร 

- - - 600,000 

อบต. 

- ความยาวของคู

ระบายน้าํ 

ศักยภาพการบริหาร

จัดการน้ําในการ

แกปญหาเฉพาะหนา

มากขึ้น 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดนราธิวาสท่ี ๑ :  การเสริมสรางความมั่งค่ังทางเศรษฐกจิ และการกระจายรายไดท่ัวท้ังจังหวัด 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส  ยุทธศาสตร ๑ : ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน        
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

78 โครงการกอสรางฝายชะลอน้ํา 
สายมะกรู 

เพื่อเพิ่มศักยภาพของ

โครงสรางพื้นฐานในการ

บริหารจัดการน้าํ 

กวาง 3.00 ม. 

ยาว 8.00 ม. 

หนา 0.30 ม. 

- - - 200,000 

อบต. 

- จํานวนฝายชะลอ

น้ํา 

ศักยภาพการบริหาร

การจัดการน้ําในการ

แกปญหาเฉพาะหนา

มากขึ้น 

กองชาง 

79 โครงการบุกเบิกถนนสายปา
ยอ - ศาลาโตะจ ี

เพื่อพัฒนาโครงขาย

คมนาคม พรอมทั้งอํานวย

ความสะดวกและลด

ตนทุนในการขนสง 

กวาง 3.00 ม. 

ยาว 200 ม.  

หนา 0.15 ม. 

- - - 300,000 

อบต. 

- ความยาวของ

ถนน 

โครงขายคมนาคม 

พื้นที่และเมืองมีการ

เชื่อมโยง ตนทุนใน

การ Logistic ถูกลง 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดนราธิวาสท่ี ๑ :  การเสริมสรางความมั่งค่ังทางเศรษฐกจิ และการกระจายรายไดท่ัวท้ังจังหวัด 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส  ยุทธศาสตร ๑ : ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน        
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

80 โครงการถมดินเพื่อกอสราง
ลานกีฬาเอนกประสงค 
บริเวณที่ดินองคการบริหาร
สวนตําบลบาเจาะ (โครงการ
ตอเนื่อง) ณ บานดูกูสุเหรา 
หมูที่ 7 

เพื่อสรางสถานที่ในการ

ออกกาํลังกายในชุมชน 

เพื่อสงเสริมใหประชาชน

ในพื้นที่มีสุขภาวะที่ดี 

พรอมทั้งสงเสริมการกีฬา

ในการสรางคุณคาทาง

สังคม 

กวาง 59.00 

เมตร 

ยาว 83.00 เมตร 

สูง 0.70 เมตร 

หรือพื้นที่ไมนอย

กวา 4,897 

ตารางเมตร 

- - 1,188,000 

อบต. 

- - ปริมาณพื้นที่ที่มี

การถมดิน 

ประชาชนในพื้นที่ไดมี

ลานกีฬา

อเนกประสงคพรอม

ทั้งมีสุขภาวะที่ดี รวม

ไปถึงการเพิ่มโอกาส

ในการตอยอดของ

ศักยภาพดานการกีฬา 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดนราธิวาสท่ี ๑ :  การเสริมสรางความมั่งค่ังทางเศรษฐกจิ และการกระจายรายไดท่ัวท้ังจังหวัด 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส  ยุทธศาสตร ๑ : ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน        
๑.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

1 ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า 
หมูที่ 1,3, 5, 6, 7, 8 

เพื่อเพิ่มศักยภาพของ

โครงสรางพื้นฐานใหมี

ประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อ

รองรับการพัฒนาในอนาคต 

6  สาย - - - 1,000,000 

อบต. 

- จํานวน

ครัวเรือนที่มี

ไฟฟาใช 

โครงสรางพื้นฐานในดาน

ของไฟฟา ในพื้นที่มี

ศักยภาพมากขึ้น 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการไดรับบริการ

ขั้นพื้นฐานของภาครัฐ 

 

กองชาง 

2 ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า 
หมูที่ 3,6, 7, 8 

เพื่อเพิ่มศักยภาพของ

โครงสรางพื้นฐานใหมี

ประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อ

รองรับการพัฒนาในอนาคต 

5 สาย - - 350,000 

อบต. 

- - จํานวน

ครัวเรือนที่มี

ไฟฟาใช 

โครงสรางพื้นฐานในดาน

ของไฟฟา ในพื้นที่มี

ศักยภาพมากขึ้น 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการไดรับบริการ

ขั้นพื้นฐานของภาครัฐ 

 

กองชาง 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ยุทธศาสตรท่ี 2: ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

          (Inequality Reduce and Quality of Life on Sufficiency Economic Based) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชวิีต  

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

2.1 แผนงานการศึกษา                                                                                     

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

1 สนับสนุนส่ือวัสดุครุภัณฑแก
โรงเรียนประถมศึกษาและ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู
ที่ตอบสนองตอการ
เปล่ียนแปลงในศตวรรษที่
21 

1  โรงเรียน 
1  ศูนย 

100,000
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

จํานวนโรงเรียนที่
ไดรับการสนับสนุน 

การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นและ
สามารถรองรับการ
เปล่ียนแปลงในอนาคต 

 

กอง 
การศึกษาฯ 

2  มอบประกาศนียบัตรเด็กเล็ก
(บัณฑิตนอยศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก) 

เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กเล็ก
ใหมี ศักยภาพ ทักษะความรู 
เปนคนดีมีวินัย ที่เหมาะสม
ตามชวงวัย 

 

1  ศูนย 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

จํานวนผูเขารวม
โครงการที่เพิ่มขึ้น 

เด็กเล็กและผูปกครองมี
การตระหนักในทิศ
ทางการพัฒนาศักยภาพ 

กอง 
การศึกษาฯ 

3. พัฒนาการเรียนการสอนของ
เด็กเล็กและนักเรียน 

เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู
ที่ตอบสนองตอการ
เปล่ียนแปลงในศตวรรษที่
21 

 

1  โรงเรียน 
1  ศูนย 

80,000 
อบต. 

80,000 
อบต. 

80,000 
อบต. 

80,000 
อบต. 

80,000 
อบต. 

จํานวนของเด็กเล็กที่
มีพัฒนาการที่ดีขึ้น 

การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นและ
สามารถรองรับการ
เปล่ียนแปลงในอนาคต 

กอง 
การศึกษาฯ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ยุทธศาสตรท่ี 2: ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

                    (Inequality Reduce and Quality of Life on Sufficiency Economic Based) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชวิีต  

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

2.1 แผนงานการศึกษา                                                                                     

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

4 สงเสริมความปลอดภัยแก
นักเรียนประถมศึกษา 

เพื่อสงเสริมศักยภาพของเด็ก 
ใหมีทักษะความรูในการดูแล
ชีวิตและทรัพยสินตนเอง 

 

1  โรงเรียน 80,000 
อบต. 

80,000 
อบต. 

80,000 
อบต. 

80,000 
อบต. 

80,000 
อบต. 

จํานวนโรงเรียนที่
ไดรับการพัฒนา 

เด็กและเยาวชนในพื้นที่มี
การศักยภาพในการดูแลชีวิต
และทรัพยสินของตนเอง 

กอง 
การศึกษาฯ 

5 สนับสนุนคายจริยธรรม
โรงเรียนประถมศึกษา 

เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชน
มีการพัฒนาในดานความรู
ควบคูคุณธรรม 

 

1  โรงเรียน 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

รอยละผูเขาอบรม
ที่มีความรูเพิ่มขึ้น 

เด็กและเยาวชนเปนคนดีที่มี
ความรูควบคูกัน นาํไปสูการ
พัฒนาในอนาคต 

กอง 
การศึกษาฯ 

6 สนับสนุนแหลงเรียนรู
ระดับโรงเรียนและชุมชน 

เพื่อตระหนักถึงพหปุญญาที่
หลากหลายของมนุษย สงเสริม
การเรียนรูที่จะสามารถตอยอด
ไดในอนาคต 

 

1  โรงเรียน 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

จํานวนแหลงเรียนรู
ที่เพิ่มขึ้น 

เด็กและเยาวชนในพื้นที่มี
สภาพแวดลอมที่เอื่อตอการ
พัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพ 

กอง 
การศึกษาฯ 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ยุทธศาสตรท่ี 2: ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  

                    (Inequality Reduce and Quality of Life on Sufficiency Economic Based) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชวิีต  

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

2.1 แผนงานการศึกษา                                                                                     

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

7 จัดนิทรรศการการประกวด 
การแขงขันวันเด็กแหงชาติ 

เพื่อสงเสริมพหุปญญาของ
เด็กและเยาวชนในพื้นที่ที่มี
ความหลากหลาย ใหสามารถ
แสดงออกเพื่อนําไปสูการตอ
ยอดการพัฒนาในอนาคต 
 

 

1  โรงเรียน 
1  ศูนย 

80,000 
อบต. 

80,000 
อบต. 

80,000 
อบต. 

80,000 
อบต. 

80,000 
อบต. 

รองละของเด็กที่มี
พัฒนาการที่ดีขึ้น 

เด็กและเยาวชนใน
พื้นที่ไดรับการสงเสริม
ทักษะดานตางๆ ไมวา
จะเปนดานภาษา 
ตรรกะ ดนตรี กีฬา 
ฯลฯ  

กอง        
การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ยุทธศาสตรท่ี 2: ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  

                    (Inequality Reduce and Quality of Life on Sufficiency Economic Based) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชวิีต  

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

2.1 แผนงานการศึกษา                                                                                     

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

8 อุดหนุนมัสยิดโครงการ
สงเสริม คุณธรรม 
จริยธรรม 

เพื่อสงเสริมใหสถาบันทาง
สังคมรวมปลูกฝงคานิยม
วัฒนธรรมที่พึงประสงคใหแก
ประชาชนในพื้นที ่

6 แหง 120,000
อบต. 

120,000 
อบต. 

120,000 
อบต. 

120,000 
อบต. 

120,000 
อบต. 

จํานวนผูเขารวม
โครงการที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนในพื้นที่มีการ
ตระหนักรูทางดาน
คุณธรรมจริยธรรมมาก
ขึ้น 

 

กอง 
การศึกษาฯ 

9 โครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดการเรียน
การสอนอัลกุรอาน  
หลักสูตรกีรออาตี 

เพื่อสงเสริมใหสถาบันทาง
สังคมรวมปลูกฝงคานิยม
วัฒนธรรมที่พึงประสงคใหแก
ประชาชนในพื้นที ่

1  โครงการ 90,000 
อบต. 

90,000 
อบต. 

90,000 
อบต. 

90,000 
อบต. 

90,000 
อบต. 

จํานวนผูเขารวม
โครงการที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนในพื้นที่มีการ
ตระหนักรูทางดาน
คุณธรรมจริยธรรมมาก
ขึ้น 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

 

 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ยุทธศาสตรท่ี 2: ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  

                     (Inequality Reduce and Quality of Life on Sufficiency Economic Based) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชวิีต  

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

2.1 แผนงานการศึกษา                                                                                     

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

10 โครงการสนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหารสถานศึกษา 

เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การศึกษา และ พัฒนา
ระบบการเรียนรูที่
ตอบสนองตอการ
เปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ 
21 

 

1 โรงเรียน 
1 ศูนย 

207,800
อบต. 

207,800 
อบต. 

207,800 
อบต. 

207,800 
อบต. 

207,800 
อบต. 

จํานวนนกัเรียนที่
ไดรับการ
สนับสนุน 

นักเรียนมีคุณภาพ
การศึกษา ทักษะ วธิี
คิดที่ดีขึ้น และ
สามารถตอบสนองตอ
การเปล่ียนแปลงใน
อนาคตได 

กองการศึกษา
ฯ 

11 โครงการสงเสริมทักษะทาง
ภาษาตางประเทศ
(ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) 

เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรูของเด็กและเยาวชน
ในพื้นที่ ใหสามารถส่ือสาร
และตอยอดใน
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน
ได เพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน 

1 โรงเรียน 
1 ศูนย 

240,000
อบต. 

240,000
อบต. 

240,000
อบต. 

240,000
อบต. 

240,000
อบต. 

จํานวนนกัเรียนที่
ไดรับการ
ฝกอบรม
ภาษาตางประเทศ 

เด็กและเยาวชนใน
พื้นที่สามารถส่ือสาร
และมีความสนใจใน
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีนมากยิ่งขึ้น 
สามารถรองรับการ
เปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคมใน
ภูมิภาคอาเซียน 

 

กองการศึกษา
ฯ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ยุทธศาสตรท่ี 2: ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

          (Inequality Reduce and Quality of Life on Sufficiency Economic Based) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชวิีต  

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

2.1 แผนงานการศึกษา                                                                                     

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

12 โครงการจัดการเรียนการสอน 
อานอัลกุรอาน หลักสูตรกีรอ
อาตี 

เพื่อมุงเนนใหสถาบันทาง
สังคมในพื้นที่รวมปลูกฝง
คานิยมวัฒนธรรมที่พึง
ประสงค 

1  โครงการ 202,500  
อบต. 

202,500  
อบต. 

202,500  
อบต. 

202,500  
อบต. 

202,500  
อบต. 

จํานวนประชาชน
ที่มีความรูเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความรู
ทางดานอัลกุรอาน 
คานิยมและวัฒนธรรม
ทองถิ่นของพื้นที่มาก
ขึ้น 

 

กอง 
การศึกษาฯ 

13 จัดนิทรรศการประกวด การ
สรางสรรคนวัตกรรมเพื่อการ
เรียนรู และนวัตกรรมทองถิ่น 

เพื่อสงเสริมศักยภาพของ
เด็กและเยาวชนในการคิด 
สรางสรรค นวัตกรรมใน
การเรียนรู และการพัฒนา
ทองถิ่น ซ่ึงเปนปจจัยหลัก
ในการพัฒนาประเทศตาม
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

 

1 โรงเรียน 
1 ศนูย ์

80,000  
อบต. 

80,000  
อบต. 

80,000  
อบต. 

80,000  
อบต. 

80,000  
อบต. 

จํานวนนกัเรียนที่
มีความรูเพิ่มขึ้น 

เด็กและเยาวชนใน
พื้นที่ มีความต่ืนตัวใน
การสรางสรรคและ
รับรูในการสราง
นวัตกรรมใหมๆ เพื่อ
นํามาปรับใชกับชวีิต
และการพัฒนาพื้นที่
ตอไปในอนาคต 

 

กอง 
การศึกษาฯ 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ยุทธศาสตรท่ี 2: ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  

         (Inequality Reduce and Quality of Life on Sufficiency Economic Based) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชวิีต  

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

2.1 แผนงานการศึกษา                                                                                     

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

14 สนับสนุนแหลงเรียนรู
ระดับโรงเรียนและชุมชน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนในพื้นที่ใหสามารถ
ตอบสนองตอการ
เปล่ียนแปลงของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 

 

1 แหง 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

จํานวนประชาชน
ที่มีความรูเพิ่มขึ้น 

 

เด็กและเยาวชนใน
พื้นที่มีความรู และ
ทักษะชีวิต ที่สามารถ
รองรับการ
เปล่ียนแปลงในยุค
ปจจุบัน 

กอง 
การศึกษาฯ 

15 โครงการสงเสริมเพิ่มทักษะ
กีฬาชนิดตางๆ 

เพื่อเสริมสรางศักยภาพการ
กีฬาในการสรางคุณคาทาง
สังคมในการพัฒนาประเทศ 

1  โครงการ 100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

จํานวนประชาชน
ที่มีความรูเพิ่มขึ้น 

 

ประชาชนมีทักษะ
ทางดานกีฬามากขึ้น
อาจนําไปตอยอดใน
การสรางอาชีพ หรือ
คุณคาทางสังคม 

 

กอง 
การศึกษาฯ 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 



111 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ยุทธศาสตรท่ี 2: ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

         (Inequality Reduce and Quality of Life on Sufficiency Economic Based) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชวิีต  

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

2.1 แผนงานการศึกษา                                                                                     

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

16 โครงการกอสรางสนามเด็ก
เลนสรางปญญา 

เพื่อสงเสริมการพัฒนา
ศักยภาพคนในทุกชวงวยัโดย
มุงเนนที่เด็กและเยาวชน 
เพื่อใหเกิดการเรียนรู ที่จะ
นําไปใหเกิดปญญาในอนาคต 

จํานวน 1 แหง - - 300,000
อบต. 

300,000
อบต. 

300,000
อบต. 

จํานวนสนามเด็ก
เลน และเยาวชน
ที่มาใชบริการ 

เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได
มีสถานที่ทํากจิกรรมที่
สรางสรรค เรียนรู และกอ
เกิดปญญา เพื่อนาํไปตอ
ยอดในการพัฒนา
ศักยภาพของคนในพื้นที่
ตอไป 

 

กองชาง 

17 โครงการปรับปรุงซอมแซม
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขต
ตําบลบาเจาะ 

เพื่อสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อ
ตอการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพการเรียนรู 

1  แหง 600,000
อบต. 

600,000
อบต. 

600,000
อบต. 

600,000
อบต. 

600,000
อบต. 

จํานวนแหลง
เรียนรูที่เพิ่มขึ้น 

มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่
เหมาะสมในการเรียนรู
และตอบสนองตอ
พัฒนาการของเด็กเล็ก 

 

กองชาง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ยุทธศาสตรท่ี 2: ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  

         (Inequality Reduce and Quality of Life on Sufficiency Economic Based) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชวิีต  

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

2.1 แผนงานการศึกษา                                                                                     

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

18 โครงการกอสรางหองสมุด
ประชาชนพรอมหนังสือ 

 

เพื่อการพัฒนาศักยภาพคน     
ในพื้น ใหมีการพัฒนาความรู           
กอเกิดปญญา และสามารถ
รองรับการเปล่ียนแปลง         
ในโลกปจจุบัน 

1  แหง 600,000 
อบต. 

600,000 
อบต. 

600,000 
อบต. 

600,000 
อบต. 

600,000 
อบต. 

จํานวนแหลงเรียนรู
ที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนในพื้นที่มีแหลง
เรียนรูที่ทันสมัยรองรับการ
เปล่ียนแปลงของโลกในยุค
ปจจุบัน และสามารถนํา
ความรูไปตอยอดเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจในพื้นที่และสังคม 
 

กองชาง 

19 

อุดหนุนโรงเรียนบานดูกู 
โครงการอาหารกลางวัน 

เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน

ใหแกนักเรียนไดครบถวนตาม

หลักโภชนาการและลดความ

เล่ือมลํ้าทางสังคมใหแกเด็ก

นักเรียน 

 

1 แหง 868,000 

อบต. 

868,000 

อบต. 

868,000 

อบต. 

868,000 

อบต. 

868,000 

อบต. 

จํานวนนกัเรียนที่

ไดรับการสนับสนุน

อาหารกลางวัน 

นักเรียนไดรับการสนับสนุน

ในดานโภชนาการอยาง

ครบถวน เปนไปตาม

ยุทธศาสตรในการพัฒนาคน

ของประเทศ  

กองการศึกษา

, 
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แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ยุทธศาสตรท่ี 2: ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  

          (Inequality Reduce and Quality of Life on Sufficiency Economic Based) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชวิีต  

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

2.1 แผนงานการศึกษา                                                            

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

20 สนับสนุนโครงการอาหาร
เสริม นม โรงเรียนและ
ศพด. 

เพื่อสนับสนุนอาหารเสริมนม

วันใหแกนกัเรียนไดครบถวน

ตามหลักโภชนาการและลด

ความเล่ือมลํ้าทางสังคมใหแก

เด็กนักเรียน 

1โรงเรียน 

 1 ศูนย 

497,840 

อบต. 

497,840 

อบต. 

497,840 

อบต. 

497,840 

อบต. 

497,840 

อบต. 

จํานวนนกัเรียนที่

ไดรับการสนับสนุน

อาหารเสริมนม 

นักเรียนไดรับการ

สนับสนุนในดาน

โภชนาการ 

กอง        

การศึกษาฯ 

21 โครงการปฐมนิเทศเด็กเล็ก
และผูปกครองศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานบือเจาะ 

เพื่อใหความรูแกเด็กและ

ผูปกครอง 

จํานวน 1 คร้ัง 10,000 

อบต. 

10,000 

อบต. 

10,000 

อบต. 

10,000 

อบต. 

10,000 

อบต. 

จํานวนผูเขารับการ

ปฐมนิเทศ 

ผูปกครองและเด็กมีความ

พรอมในการเรียนมากขึ้น 

 

กอง        

การศึกษาฯ 

22 โครงการเปดโลกกวาง 
สูการเรียนรู 

เพื่อใหเด็กไดมีความรูและ

มุมมองที่มากขึ้น 

จํานวน 1 คร้ัง 10,000 

อบต. 

10,000 

อบต. 

10,000 

อบต. 

10,000 

อบต. 

10,000 

อบต. 

จํานวนผูเขารับการ

อบรม 

ผูปกครองและเด็กมีความ

พรอมที่จะตอบสนองตอ

การเปล่ียนแปลงของโลก

มากขึ้น 

 

กอง        

การศึกษาฯ 
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แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ยุทธศาสตรท่ี 2: ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

          (Inequality Reduce and Quality of Life on Sufficiency Economic Based) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชวิีต  

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

2.2 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

1 สงเสริมสรางกลุมเสริมสราง
สุขภาพ 
ม.1- ม.8 

เพื่อเสริมสรางใหคนใน
พื้นที่มีสุขภาวะที่ดีทั้งกาย 
ใจ สติปญญา และสังคม 

1  โครงการ 
ม.1-ม.8 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

จํานวนประชาชน
ที่มีความรูเพิ่มขึ้น 

ประชาชนในพื้นที่มีสุข
ภาวะที่ดี ทั้งกาย ใจ 
สติปญญา และสังคม 

 

สํานักปลัด 

2 ปองกันและแกไขปญหาโรค
เอดส 
ม.1- ม.8 

เพื่อเสริมสรางใหคนใน
พื้นที่มีสุขภาวะที่ดีทั้งกาย 
ใจ สติปญญา และสังคม 

1  โครงการ 10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

จํานวนประชาชน
ที่มีความรูเพิ่มขึ้น 

ประชาชนในพื้นที่มีสุข
ภาวะที่ดี มีความรูใน
การปองกันตนเองจาก
โรคเอดส 

 

สํานักปลัด 

3 จัดซ้ือตูยาพรอมเวชภัณฑ เพื่อเสริมสรางใหคนใน
พื้นที่มีสุขภาวะที่ดีทั้งกาย 
ใจ สติปญญา และสังคม 

1  โครงการ 
 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

จํานวนประชาชน
ทีไดรับการบริการ 

ประชาชนในพื้นที่มีสุข
ภาวะที่ดี ทั้งกาย ใจ 
สติปญญา และสังคม 

 

สํานักปลัด 
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แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ยุทธศาสตรท่ี 2: ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  

         (Inequality Reduce and Quality of Life on Sufficiency Economic Based) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชวิีต  

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

2.2 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

4 เฝาระวังภาวะโภชนาการ
ในเด็กเยาวชนและผูสูงอายุ   
ม.1- ม.8 

เพื่อเสริมสรางใหคนในพื้นทีม่ี
สุขภาวะที่ดีทั้งกาย ใจ 
สติปญญา และสังคม 

1  โครงการ 10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

จํานวนประชาชนที่
มีความรูและสุข
ภาวะที่ดีเพิ่มขึ้น 

ประชาชนในพื้นที่มีความ
เขาใจดานโภชนาการ และมี
สุขภาวะที่ดีขึ้น 

 

สํานักปลัด 

5 โครงการอบรมใหความรู
โรคติดตอและไมติดตอ 

เพื่อเสริมสรางใหคนในพื้นที่มี
สุขภาวะที่ดีทั้งกาย ใจ 
สติปญญา และสังคม 

1  โครงการ 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

จํานวนประชาชนที่
มีความรูและสุข
ภาวะที่ดีเพิ่มขึ้น 

ประชาชนในพื้นที่มีความรู
ความเขาใจในเร่ือง
โรคติดตอและไมติดตอ 
สามารถพึ่งพาตนเองได 

 

สํานักปลัด 

6 พนหมอกควันกําจัดแมลง
พาหะนาํโรค  ม.1- ม.8 

เพื่อเสริมสรางใหคนในพื้นที่มี
สุขภาวะที่ดีทั้งกาย ใจ 
สติปญญา และสังคม 

1  โครงการ 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

จํานวนประชาชนที่
มีสุขภาวะที่ดี
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาวะ
ที่ดี หางไกลจากโรคตางๆ 
เชน ไขเลือดออก ฯลฯ 

 

สํานักปลัด 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ยุทธศาสตรท่ี 2: ลดความเหลือ่มล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  

          (Inequality Reduce and Quality of Life on Sufficiency Economic Based) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชวิีต  

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

2.2 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

7 คัดกรองโรคเบาหวานและ
โรคเร้ือนม.1- ม.8 

เพื่อเสริมสรางใหคนในพื้นที่มี
สุขภาวะที่ดีทั้งกาย ใจ 
สติปญญา และสังคม 

1  โครงการ 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

จํานวนประชาชนที่มี
ความรูเพิ่มขึ้น 

ประชาชนในพื้นที่ไดรับ
การดูแลในเร่ือง การคุม
เบาหวาน และ โรคเร้ือน 

 

สํานักปลัด 

8 อบรมมะเร็งปากมดลูก 
ม.1- ม.๘ 

เพื่อเสริมสรางใหคนในพื้นที่มี
สุขภาวะที่ดีทั้งกาย ใจ 
สติปญญา และสังคม 

1  โครงการ 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

จํานวนประชาชนที่มี
ความรูเพิ่มขึ้น 

ประชาชนในพื้นที่มีสุข
ภาวะที่ดี มีความรูความ
เขาใจในการดูแลตนเอง
จากโรคมะเร็งปากมดลูก 

 

สํานักปลัด 

9 ดูแลผูปวยโรคเบาหวาน
และความดัน โลหิตสูงใน
ชุมชน 

เพื่อเสริมสรางใหคนในพื้นที่มี
สุขภาวะที่ดีทั้งกาย ใจ 
สติปญญา และสังคม 

6 หมูบาน 
 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

จํานวนประชาชนที่มี
ความรูเพิ่มขึ้น 

ประชาชนที่ปวยจาก
โรคเบาหวานและความ
ดันโลหิตไดรับการดูแล
เบื้องตนที่ทั่วถึง 

 

สํานักปลัด 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ยุทธศาสตรท่ี 2: ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

          (Inequality Reduce and Quality of Life on Sufficiency Economic Based) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชวิีต  

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

2.2 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

10 สนับสนุนการดําเนินงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับตําบล 

เพื่อเสริมสรางใหคนในพื้นที่มี
สุขภาวะที่ดีทั้งกาย ใจ 
สติปญญา และสังคม 

1  โครงการ 80,000 
อบต. 

80,000 
อบต. 

80,000 
อบต. 

80,000 
อบต. 

80,000 
อบต. 

จํานวนประชาชนที่
ไดรับบริการ
หลักประกันสุขภาพ
ระดับตําบล 

ประชาชนในพื้นที่ ไดรับ
สิทธิประโยชนจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับ
ตําบลอยางทั่วถึง 

 

สํานักปลัด 

11 โครงการเสริมสราง
ครอบครัวอบอุนเขมแข็ง 

เพื่อเสริมสรางใหคนในพื้นที่มี
สุขภาวะที่ดีทั้งกาย ใจ 
สติปญญา และสังคม 

1  โครงการ 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

จํานวนประชาชนที่มี
สภาวะทางดาน
ครอบครัวที่ดีขึ้น 

ครอบครัวในพื้นที่มีสุข
ภาวะที่ดีมากขึ้นพรอมทั้ง
ปญหาครอบครัวที่ลดลง 

 

สํานักปลัด 

12 โครงการจิตดี สุขภาพดี เพื่อเสริมสรางใหคนในพื้นที่มี
สุขภาวะที่ดีทั้งกาย ใจ 
สติปญญา และสังคม 

1 โครงการ 5,000 
อบต. 

5,000 
อบต. 

5,000 
อบต. 

5,000 
อบต. 

5,000 
อบต. 

จํานวนประชาชนที่มี
สุขภาวะที่ดีขึ้น 

ประชาชนในพื้นที่ มีสุข
ภาวะ ที่ดีขึ้นทั้งรางกาย 
และจิตใจ 

 

สํานักปลัด 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ยุทธศาสตรท่ี 2: ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  

                     (Inequality Reduce and Quality of Life on Sufficiency Economic Based) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชวิีต  

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

2.2 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

13 โครงการพัฒนาศักยภาพ
แกนนําในการสงเสริม
สุขภาพสตรี 

เพื่อเสริมสรางใหสตรีในพื้นที่มี
สุขภาวะที่ดีทั้งกาย ใจ 
สติปญญา และสังคม 

1  โครงการ 10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

จํานวนประชาชนที่
มีความรูเพิ่มขึ้น 

สตรีในพื้นที่มีสุขภาวะที่ดีขึ้น 
โดยเฉพาะในดานสุขภาพนํา
ตอสูการตอยอดการพัฒนา
พื้นที่ในอนาคต 
 

สํานักปลัด 

14 โครงการเพื่อนชวยเพือ่น
(สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ) 

เพื่อเสริมสรางใหผูสูงอายุใน
พื้นที่มีสุขภาวะที่ดีทั้งกาย ใจ 
สติปญญา และสังคม 

 

1 โครงการ 
 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

จํานวนประชาชนที่
มีความรูเพิ่มขึ้น 

ผูสูงอายุในพื้นที่มีสุขภาวะ 
และคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้นนําตอสู
การตอยอดการพัฒนาพื้นที่ใน
อนาคต 
 

สํานักปลัด 

15 โครงการหมูบานดีเดน 
หมูบานสะอาด 

เพื่อเสริมสรางใหคนในพื้นที่มี
สุขภาวะที่ดีทั้งกาย ใจ 
สติปญญา และสังคม 

1 โครงการ 
 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

จํานวนหมูบาน 
ที่เขารวมโครงการ 

หมูบานในพื้นที่  มีสุขภาวะที่ดี
ขึ้น โดยเฉพาะในดานความ
สะอาดและสุขอนามยั 

 

สํานักปลัด 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แบ ผ.02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ยุทธศาสตรท่ี 2: ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  

                    (Inequality Reduce and Quality of Life on Sufficiency Economic Based) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชวิีต  

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

2.2 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

16 โครงการอบรมใหความรู
เกี่ยวกบัการคุมครอง
ผูบริโภค 

เพื่อใหประชาชนไดรับความรู
เกี่ยวกบัการคุมครองผูบริโภค
เพื่อลดความเล่ือมลํ้าในการ
ดํารงชีวิตของประชาชนใน
พื้นที่ 

 

จํานวนผูเขารับการ
อบรม 

120 คน 

25,000 
อบต. 

25,000 
อบต. 

25,000 
อบต. 

25,000 
อบต. 

25,000 
อบต. 

จํานวนผูเขา      
รับการอบรม 

ประชาชนไดรับความรู
เกี่ยวกบัการคุมครอง
ผูบริโภคและมีการ
นําไปใชในชีวิตและมีสุข
ภาวะทีดีขึ้น 

อบต 
(สปสช) 

17 โครงการทันตสุขภาพใน
เด็กกอนวยัเรียน 

เพื่อใหความรูในการดูแล
สุขภาพชองปากและฟนแก
ผูปกครองและเด็ก สงเสริมให
เด็กในพื้นที่มีสุขภาวะทีดี 

จํานวน 1 คร้ัง 10,680 
อบต. 

10,680 
อบต. 

10,680 
อบต. 

10,680 
อบต. 

10,680 
อบต. 

จํานวนเด็กกอนวยั
เรียนที่ไดรับการ
ดูแลเร่ืองสุขภาพ
ชองปากและฟน 

 

เด็กกอนวยัเรียนมีสุขภาพ
ชองปากและฟน ที่ดีและ
ถูกตองตามหลักสุขภาวะ
ที่ดี 

อบต 
(สปสช) 

 
 
 
 
 
 



120 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ยุทธศาสตรท่ี 2: ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  

                    (Inequality Reduce and Quality of Life on Sufficiency Economic Based) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชวิีต  

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

2.2 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

18 โครงการเฝาระวังภาวะ
ทุพพลภาพทางโภชนาการ
ในเด็กกอนวัยเรียน 

เพื่อใหผูปกครองของเด็กกอนวัย
เรียนไดรับความรูทางโภชนาการ
ที่ถูกตอง เพื่อนําไปปรับใชในการ
ดํารงชีวิต ใหมีสุขภาวะที่ดี 

จํานวน 

1 คร้ัง 

19,230 
อบต. 

19,230 
อบต. 

19,230 
อบต. 

19,230 
อบต. 

19,230 
อบต. 

จํานวนผูปกครองของ
เด็กกอนวยัเรียนที่
ไดรับการอบรม 

ผูปกครองของเด็กกอนวยั
เรียนไดรับความรูทางดาน
โภชนาการที่ถูกตองและเด็ก
กอนวยัเรียนมีภาวะทพุพล
ภาพทางโภชนาการลดลง 

 

อบต 
(สปสช) 

19 โครงการสงเสริมสุขภาพ
หญิงต้ังครรภและการเล้ียง
ลูกดวยนมแม 

เพื่อใหหญิงต้ังครรภและบุตรมีสุข
ภาวะที่ดีขึ้น เพื่อสงเสริมการ
พัฒนาศักยภาพในทุกชวงชีวิต 
 

 

จํานวน 
45 คน 

17,000 
อบต. 

17,000 
อบต. 

17,000 
อบต. 

17,000 
อบต. 

17,000 
อบต. 

จํานวนหญิงต้ังครรภ
ที่เขารวมรับการ
อบรม 

หญิงต้ังครรภและบุตรมีสุข
ภาวะดีขึ้น รองรับตอการ
พัฒนาในอนาคต 

 

อบต 
(สปสช) 

 
 
 
 
 

แบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ยุทธศาสตรท่ี 2: ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  

                    (Inequality Reduce and Quality of Life on Sufficiency Economic Based) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชวิีต  

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

2.2 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงา

นรับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

20 โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี 

เพื่อปองกันภาวะ การขาดสาร
ไอโอดีนของเด็กและประชาชน
ในพื้นที่ ใหมีการตระหนกัถึง
ผลกระทบของปญหาอยาง
จริงจังนําไปสูการแกไขที่ตรงจุด 

 

จํานวนคน 

ที่เขารวมโครงการ 

42000 
อบต. 

 

42000 
อบต. 

 

42000 
อบต. 

 

42000 
อบต. 

 

42000 
อบต. 

 

จํานวนผูเขารับ
การอบรม 

ประชาชนในพื้นที่มีความรูและ
ความเขาใจจนสามารถปองกัน
ตนเองจากโรคขาดสารไอโอดีน 
 

สํานักปลัด 

21 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยา  
ตานภัยมะเร็งเตานม 

เพื่อใหความรูดานการปองกัน
ตนเองจากโรคมะเร็งเตานม และ
ใหมีการตระหนักถึงปญหาอยาง
จริงจัง นําไปสูการแกไขและ
ปองกันที่ตรงจุด 

 

จํานวนคน 

ที่เขารวมโครงการ 

42000 
อบต. 

42000 
อบต. 

42000 
อบต. 

42000 
อบต. 

42000 
อบต. 

จํานวนผูเขารับ
การอบรม 

ประชาชนในพื้นที่มีความรูและ
ความเขาใจจนสามารถปองกัน
ตนเองจากโรคมะเร็งเตานม 

 

สํานักปลัด 

 
 
 
 

แบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ยุทธศาสตรท่ี 2: ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  

                     (Inequality Reduce and Quality of Life on Sufficiency Economic Based) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชวิีต  

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

2.2 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

22 โครงการรณรงคและแกไข
ปญหายาเสพติด To Be 
Number One  
(ศูนยเพื่อนใจวยัรุนใน
ชุมชน/หมูบาน) 
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี 

 

เพื่อใหความรูดานการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดใน
พื้นที่อยางจริงจังโดยเนนที่กลุม
เด็กและเยาวชน 

จํานวนคน 

ที่เขารวมโครงการ 

36,000 

อบต. 

36,000 

อบต. 

36,000 

อบต. 

36,000 

อบต. 

36,000 

อบต. 

จํานวน
ประชาชนที่

เขารวม
โครงการ 

ปญหายาเสพติดในพื้นที่
โดยเฉพาะในเด็กและ
เยาวชนมีอัตราที่ลดลง 

สํานักปลัด 

23 โครงการขลิบหนังปลาย
อวัยวะเพศชาย(เขาสุนัต) 

เพื่อมุงเนนใหสถาบันทางสังคม
รวมปลูกฝงคานิยมวัฒนธรรมที่
พึงประสงค ตามหลักศาสนา 

 

จํานวน ผูเขารวม 

30 คน 

- - 35,000 
อบต. 

35,000 
อบต. 

35,000 
อบต. 

จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ 

เยาวชนในพื้นที่มกีาร
รักษาวัฒนธรรมที่ดีงาม
ตามหลักศาสนา 

สํานักปลัด 

 
 
 

แบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ยุทธศาสตรท่ี 2: ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  

                    (Inequality Reduce and Quality of Life on Sufficiency Economic Based) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชวิีต  

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

2.3 แผนงานเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

1 โครงการสงเสริม 
อาชีพผูสูงอาย ุ

เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพ พรอมทั้งสราง
ผูประกอบการที่สงเสริม
เศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ 

1  โครงการ 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

จํานวน
ผูรับบริการที่
เพิ่มขึ้น 

 

ผูสูงอายุที่เขารวมโครงการมี
รายไดตอคนตอป เพิ่มขึ้น 
พรอมทั้งเศรษฐกิจชุมชนมี
การขยายตัว 

สํานักปลัด 

2 อบรม พัฒนาศักยภาพ 
ศึกษาดูงานกลุมอาชีพ 
กลุมแมบาน กลุมสตรี  
กลุมเกษตรกร และกลุม
เยาวชนม.1-ม.8 
 

เพื่อสงเสริมการพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต ให
มีทักษะความรู ในการวางแผน
ชีวิตที่เหมาะสม 

1  โครงการ 70,000 
อบต. 

70,000 
อบต. 

70,000 
อบต. 

70,000 
อบต. 

70,000 
อบต. 

จํานวนผูเขารวม
โครงการ 

ผูเขารวมโครงการมีทักษะ
ความรูที่มากขึ้น สามารถมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

3 โครงการทัศนศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนาทักษะ
ผูนํากลุมสตรี 

 

เพื่อสงเสริมการพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต ให
มีทักษะความรู ในการวางแผน
ชีวิตที่เหมาะสม 

1  โครงการ 
ม.1-ม.8 

80,000 
อบต. 

80,000 
อบต. 

80,000 
อบต. 

80,000 
อบต. 

80,000 
อบต. 

จํานวนผูเขารวม
โครงการ 

กลุมสตรี มีทักษะผูนําใน
ชีวิตมากขึ้น สามารถสงตอ
ใหกับคนรอบตัวเพื่อสราง
สังคมที่เขมแข็ง 

สํานักปลัด 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ยุทธศาสตรท่ี 2: ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  

          (Inequality Reduce and Quality of Life on Sufficiency Economic Based) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชวิีต  

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

2.3 แผนงานเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

๔ โครงการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรมเด็กดอย
โอกาสตําบลบาเจาะ 

เพื่อเสริมสรางสภาพแวดลอมทาง
สังคม  ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
ใหแกคนทุกกลุมในพื้นที ่

1  โครงการ 
 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

จํานวนเด็กที่ไดรับ
การเขาอบรม 

เด็กดอยโอกาสและ
ประชาชนที่เกี่ยวของใน
พื้นที่ มคุณธรรม จริยธรรม 
ทําใหสังคมในพื้นที่ดีขึ้น 

 

สํานักปลัด 

๕ สนับสนุนศูนยพัฒนา
ครอบครัวตําบลบาเจาะ 

เพื่อเสริมสรางสภาพแวดลอมที่
เอื้อตอการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทางสังคม 

 

1  โครงการ 
 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

จํานวนกลุมที่ไดรับ
ความชวยเหลือ 

การพัฒนาครอบครัวในพื้นที่
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

สํานักปลัด 

๖ โครงการชุมชนสานใจ
หวงใยผูสูงอาย ุและผูพกิาร 

เพื่อเสริมสรางสุขภาวะและ
สภาพแวดลอมที่ดีเอื้อตอการ
พัฒนาผูสูงอายุ ผูพิการ และคน
ในพื้นที่ 

 

1  โครงการ 40,000 

อบต. 

40,000 

อบต. 

40,000 

อบต. 

40,000 

อบต. 

40,000 

อบต. 

จํานวนผูยากไรที่ได 

รับความชวยเหลือ 

ผูสูงอายุ ผูพกิาร และ

ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาวะ

ที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ยุทธศาสตรท่ี 2: ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

          (Inequality Reduce and Quality of Life on Sufficiency Economic Based) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชวิีต  

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

2.3 แผนงานเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

๗ โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุ ผูพิการและ
ผูดอยโอกาส 

เพื่อเสริมสรางสุขภาวะและ

สภาพแวดลอมที่ดีเอื้อตอการ

พัฒนาผูสูงอายุ ผูพิการ 

ผูดอยโอกาส 

จํานวน 

1 โครงการ 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

จํานวนผูสูงอาย ุ
ผูพิการที่ไดรับ
ความชวยเหลือ 

ผูสูงอายุ ผูพกิาร และ
ผูดอยโอกาสในพื้นที่มีสุขภาวะ
ในทุกมิติที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

๘ กอสรางบานพกัคนชรา/
ผูยากไร 

เพื่อเสริมสรางพลังทางสังคมเพื่อ
เตรียมรองรับสังคมผูสูงอายุใน
พื้นที่ 

จํานวน 
1  โครงการ 

50,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

จํานวนผูปวยที่
ไดรับความ
ชวยเหลือ 

คนชรา/ผูยากไร ในพื้นที่ไดรับ
การดูแล อยางมีคุณธรรม ไม
ถูกทอดทิ้ง เปนลักษณะสังคม
ที่ดี 

 

สํานักปลัด 

๙ โครงการเยี่ยมบาน   
เยี่ยมใจ หวงใย  คน
พิการ 

เพื่อเสริมสรางสุขภาวะและ
สภาพแวดลอมที่ดีเอื้อตอการ
พัฒนา ผูพิการ และคนในพื้นที่ 

 

จํานวน 
128 คน 

30,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

จํานวนกลุมที่ไดรับ
ความชวยเหลือ 

คนชรา/ผูยากไร ในพื้นที่ไดรับ
การดูแล ไมถูกทอดทิ้ง เปน
ลักษณะสังคมที่ดี 

สํานักปลัด 

 
 

แบบ ผ.02 



126 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ยุทธศาสตรท่ี 2: ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  

          (Inequality Reduce and Quality of Life on Sufficiency Economic Based) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชวิีต  

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

2.3 แผนงานเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

๑๐ โครงการเตรียมความพรอม
ผูที่เขาสูวัยผูสูงอาย ุ

เพื่อเสริมสรางพลังทางสังคม
เพื่อเตรียมรองรับสังคมสูงวัย 
และสงเสริมศักยภาพคนตลอด
ชวงชีวิต 

1 โครงการ 5,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

จํานวนผูเขารวม
โครงการที่ไดรับ
การเตรียมการเขา
สูวัยสูงอาย ุ

ผูเขารวมโครงการมีการเตรียม
ความพรอมเขาสูวัยสูงอายุ 
อยางมีศักยภาพ ไมมี
ผลกระทบในเชิงลบตามมา 

 

สํานักปลัด 

๑๑ โครงการฝกอบรมสัมมนา
เพื่อเพิ่มศักยภาพผูสูงอาย ุ

เพื่อเสริมสรางพลังทางสังคม
เพื่อเตรียมรองรับสังคมสูงวัย 
และสงเสริมศักยภาพคนตลอด
ชวงชีวิต 

 

1 โครงการ 30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

จํานวนผูเขารวม
โครงการ 

ผูสูงอายุที่รับการอบรมสัมมนา 
มีทักษะ ความรู ในการ
วางแผนชีวิต 

สํานักปลัด 

๑๒ โครงการจางงานนักเรียน
นักศึกษาปฏิบัติงานในชวง
ปดภาคเรียน  

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
เยาวชนในพื้นที่ใหรองรับกบั
การจางงานในอนาคต 

1  โครงการ 50,000 
อบต. 

50,000  
อบต. 

50,000  
อบต. 

50,000  
อบต. 

50,000 
อบต. 

จํานวนนกัเรียนที่
ไดรับการจางงาน 

นักเรียนตระหนักถึงการ
วางแผนอนาคต อีกทั้ง ลด
อัตราการวางงานในพื้นที ่

 

สํานักปลัด 

 

แบบ ผ.02 



127 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ยุทธศาสตรท่ี 2: ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  

          (Inequality Reduce and Quality of Life on Sufficiency Economic Based) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชวิีต  

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

2.3 แผนงานเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

13 อินเตอรเน็ตประชารัฐ 
ประจําตําบล ไวไฟฟรี 

เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ทางดานเทคโนโลยี เพื่อรองรับ
การพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ  

1  แหง 100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

จํานวนแหลงเรียนรู
ที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีการเขาถึงระบบ 
IOT มีแหลงการเรียนรู และ
ชองทางการสรางรายไดมาก
ขึ้น 

 

สํานักปลัด 

14 โครงการสนับสนุนเด็กและ
เยาวชนคลินิกสอนฟุตบอล 

เพื่อเสริมสรางศักยภาพการ
กีฬาในการสรางคุณคาทาง
สังคมและพัฒนาประเทศ 

1 โครงการ 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

จํานวนเด็กและ
เยาวชนผูเขา   
รวมโครงการ 

เด็กและเยาวชนมีทักษะ
ฟุตบอลมากขึ้น อาจนําไปสู
การตอยอดในอนาคต 
 

สํานักปลัด 

15 โครงการทัศนศึกษาดูงาน
แกนนําเยาวชนสราง
จิตสํานึก รักบานเกิด 

เพื่อปลูกฝงคานิยมและ
วัฒนธรรมที่ดีใหแกเยาวชนใน
พื้นที่ 

1 โครงการ 60,000 
อบต. 

60,000 
อบต. 

60,000 
อบต. 

60,000 
อบต. 

60,000 
อบต. 

จํานวนเยาวชน    
ที่เขารวมโครงการ 

เยาวชนในพื้นที ่หลังเรียน
ขบหรือเขาสูวยัทํางาน มี
การกลับมาสรางงานสราง
รายไดในพื้นที่ 
 

สํานักปลัด 

 

แบบ ผ.02 



128 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ยุทธศาสตรท่ี 2: ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  

          (Inequality Reduce and Quality of Life on Sufficiency Economic Based) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชวิีต  

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

2.3 แผนงานเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

16 การปองกันและแกไข
ปญหาการต้ังครรภกอนวยั
อันควร 

เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 
ใหมีทักษะและความรูในการปองกัน
การต้ังครรภกอนวยัอันควรพรอม
วางแผนชีวิตที่เหมาะสมในแตละชวง
วัย 

 

1  โครงการ 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

จํานวนเด็กและ
เยาวชนที่เขารวม
โครงการ 

เด็กและเยาวชนมีความรู
และทักษะชวีิตในการ
ปองกันการต้ังครรภ   
กอนวยัอันควร 

สํานักปลัด 

17 โครงการสานสัมพันธ
สายใยรัก  สรางครอบครัว
อบอุน ชุมชนเขมแข็ง 

เพื่อเสริมสรางใหประชาชนในพื้นที่มี
สุขภาวะที่ดีทั้งกาย ใจ สติปญญา 
และสังคม เปนสังคมที่อยูรวมกัน
อยางแบงปน ไมทอดทิ้งกัน เปนสังคม
ที่มีความสุข 

 

1  โครงการ 30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

จํานวนประชาชน 
ที่เขารวมโครงการ 

สภาพแวดลอมของชุมชน
ในพื้นที่มีความสุขมากขึ้น 
พรอมทั้งปญหาตางทาง
สังคมที่ลดลงอยางมี
นัยสําคัญ 

สํานักปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



129 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ยุทธศาสตรท่ี 2: ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  

          (Inequality Reduce and Quality of Life on Sufficiency Economic Based) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชวิีต  

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

2.3 แผนงานเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงา

นรับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

18 โครงการอบรมใหความรูแก
บุคลากรและประชาชน  

เพื่อสงเสริมศักยภาพประชาชน
ในพื้นที่ ใหสามารถตอบสนองตอ
การเปล่ียนแปลงในอนาคต 

 

1  โครงการ 80,000 
อบต. 

80,000 
อบต. 

80,000 
อบต. 

80,000 
อบต. 

80,000 
อบต. 

จํานวนประชาชน 
ที่มีความรูเพิ่มขึ้น 

 

ผูเขารวมโครงการมีกระบวนทัศน 
ที่สามารถตอบสนองตอสภาวะ
โลกปจจบุันได 

สํานักปลัด 

19 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ใหความรูสิทธิและกฎหมาย
ที่เกี่ยวกบัสตรีและ
ครอบครัวตําบลบาเจาะ 
 

เพื่อเพิ่มความรูความเขาใจใน
กฎหมายที่เกีย่วกับสตรีและ
ครอบครัว  

1  โครงการ 10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

จํานวนประชาชน 
ที่มีความรูเพิ่มขึ้น 

ผูเขารวมโครงการมีความรูและ
ทักษะในการแกปญหาและ
ดํารงชีวิตตามกฎหมายทีถู่กตอง 

สํานักปลัด 

20 บําบัด  ฟนฟู   
ผูติดยาเสพติด 

เพื่อใหโอกาสผูเคยตองโทษ
เกี่ยวกบัยาเสพติด ไดมีโอกาส
กลับตัว พรอมทั้งสรางลักษณะ
สังคมที่ไมทอดทิ้งกัน 

 

1  คร้ัง 50,000 
อบต. 

 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

จํานวนผูปวย         
ที่ไดรับการรักษา 

ผูเคยตองโทษเกี่ยวกับยาเสพติดมี
คุณภาพชีวิต รายไดฯลฯ ที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ยุทธศาสตรท่ี 2: ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  

          (Inequality Reduce and Quality of Life on Sufficiency Economic Based) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชวิีต  

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

2.3 แผนงานเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

21 โครงการเยาวชนสดใส 
หางไกลยาเสพติด 

เพื่อปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดผานกลุมเด็กและ
เยาวชนในพื้นที ่

 

1  คร้ัง 70,000 
อบต. 

70,000 
อบต. 

70,000 
อบต. 

70,000 
อบต. 

70,000 
อบต. 

จํานวนประชาชน
ที่มีความรูเพิ่มขึ้น 

อัตราการติดยาเสพติด
ของเยาวชนในพื้นที่
ลดลง 

สํานักปลัด 

22 โครงการปองกันและ 
แกไขปญหายาเสพติด 

เพื่อปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดซ่ึงเปนปญหาหลัก
และเรงดวนตอการพัฒนาใน
ทุกมิติของพื้นที ่

 

1  คร้ัง 100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

จํานวนประชาชน
ที่มีความรูเพิ่มขึ้น 

ปญหาที่เกิดจากยา
เสพติดในพื้นที่ลดลง 

สํานักปลัด 

23 โครงการอบรมคายเยาวชน
ตนแบบตานภยัยาเสพติด 

เพื่อปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติดผานกลุมเด็กและ

เยาวชนในพื้นที ่

 

1  คร้ัง 100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

จํานวนผูเขา

อบรมที่มีความรู

เพิ่มขึ้น 

อัตราการติดยาเสพติด

ของเยาวชนในพื้นที่

ลดลง 

สํานักปลัด 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ.02 

แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ยุทธศาสตรท่ี 2: ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  

          (Inequality Reduce and Quality of Life on Sufficiency Economic Based) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชวิีต  

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

2.3 แผนงานเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

24 จัดต้ังแหลงเรียนรูและ
ปรับปรุงศูนยถายทอด
เทคโนโลยีทางการ
เกษตรประจําตําบล 

เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้งเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อเพิ่ม

ฐานรายไดใหแกเกษตรกรใน

พื้นที่ 

1  โครงการ 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

จํานวนรับบริการ

ที่เพิ่มขึ้น 

ผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่

มีคุณภาพและมูลคามากขึ้น 

สรางรายไดใหเกษตรมากขึ้น 

สํานักปลัด 

25 โครงการสงเสริม    
อาชีพกลุมสตรี 
 
 

เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพคน 

ใหสามารถสรางงาน สรางรายได 

สามารถพึ่งพาตนเองไดอยาง

ยั่งยืน 

1 โครงการ 40,000 
อบต. 

40,000 
อบต. 

40,000 
อบต. 

40,000 
อบต. 

40,000 
อบต. 

จํานวน ผูเขารวม

โครงการ 

กลุมสตรีในพื้นที่ มีทักษะ

แรงงานมากขึ้น สามารถเพิ่ม

รายไดใหแกตนเองและ

ครอบครัว สงเสริมการ

ขยายตัวของเศรษฐกิจในพื้นที ่

สํานักปลัด 

26 สงเสริมอาชีพแกเยาวชน 
บัณฑิตผูวางงานและ
ผูสูงอายุ ม.1-ม.8 

เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพคน 

ใหสามารถสรางงาน สรางรายได 

สามารถพึ่งพาตนเองไดอยาง

ยั่งยืน 

1  โครงการ 70,000 
อบต. 

70,000 
อบต. 

70,000 
อบต. 

70,000 
อบต. 

70,000 
อบต. 

จํานวน ผูเขารวม

โครงการ 

เด็กและเยาวชนมีทักษะ

แรงงาน ที่เพิ่มขึ้น สามารถไป

หางาน และสรางรายไดเล้ียง

ตนเองอยางยั่งยืน 

สํานักปลัด 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ยุทธศาสตรท่ี 2: ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  

          (Inequality Reduce and Quality of Life on Sufficiency Economic Based) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชวิีต  

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

2.3 แผนงานเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

๒๗ ปรับปรุงซอมแซมอาคาร
ศูนยฝกอาชีพตําบลบาเจาะ 

เพื่อสงเสริมบทบาทภาครัฐ

และเอกชนในการพัฒนา

ศักยภาพคนและเศรษฐกิจฐาน

รากในระดับชุมชนรวมกัน 

ศูนยฝกอาชีพ 

1 แหง 

438,000 
อบต. 

438,000 
อบต. 

438,000 
อบต. 

438,000 
อบต. 

438,000 
อบต. 

จํานวนประชาชนที่

ไดรับประโยชนจาก

ศูนยฝกอาชีพ 

ประชาชนมีสภาพแวดลอมที่

เอื้อตอการพัฒนาศักยภาพ

ในการประกอบอาชพี 

เศรษฐกิจชุมชนมีการ

ขยายตัว 

 

กองชาง 

28 โครงการศูนยปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

เพื่อเผยแพรขอมูลและให

คําปรึกษา หรือ แนะนํา

หลักเกณฑและวธิีการขอรับ

ความชวยเหลือจากภาครัฐ 

จัดต้ังศูนยปฏิบัติการ

รวมในการใหความ

ชวยเหลือประชาชน 

27,000 
อบต. 

27,000 
อบต. 

27,000 
อบต. 

27,000 
อบต. 

27,000 
อบต. 

จํานวนประชาชนที่

ไดรับความ

ชวยเหลือ 

ประชาชนไดรับความรูมาก

ขึ้นในขั้นตอนและ

กระบวนการในการไดรับ

ความชวยเหลือ 

 

สํานักปลัด 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ยุทธศาสตรท่ี 2: ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  

          (Inequality Reduce and Quality of Life on Sufficiency Economic Based) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชวิีต  

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

2.4 แผนงานงบกลาง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

1 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เพื่อใหสวัสดิการแกผูปวยเอดส

และเปนการสงเสริมใหประชาชน

มีสุขภาวะที่ดี 

 

5 คน 60,000 
อบต. 

60,000 
อบต. 

60,000 
อบต. 

60,000 
อบต. 

60,000 
อบต. 

จํานวนผูปวย

เอดสที่ไดรับการ

ชวยเหลือ 

ผูปวยมีสวัสดิการและ

สุขภาวะทางดาน

รางกาย จิตใจที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

2 เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ เพื่อใหสวัสดิการผูสูงอายุและคน

พิการและเปนการสงเสริมให

ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี 

 

422 คน 3,420,000 
อบต. 

3,420,000 
อบต. 

3,420,000 
อบต. 

3,420,000 
อบต. 

3,420,000 
อบต. 

จํานวนผูสูงอายุที่

ไดรับการ

ชวยเหลือ 

ผูสูงอายุมีสวัสดิการ

และสุขภาวะทางดาน

รางกาย จิตใจที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

3 เบี้ยยังชีพผูพิการ เพื่อใหสวัสดิการผูสูงอายุและคน

พิการและเปนการสงเสริมให

ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี 

 

143 คน 1,497,600 
อบต. 

1,497,600 
อบต. 

1,497,600 
อบต. 

1,497,600 
อบต. 

1,497,600 
อบต. 

จํานวนผูพกิารที่

ไดรับความ

ชวยเหลือ 

ผูพิการมีสวัสดิการ

และสุขภาวะทางดาน

รางกาย จิตใจที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ยุทธศาสตรท่ี 2: ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  

                    (Inequality Reduce and Quality of Life on Sufficiency Economic Based) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชวิีต  

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

2.4 แผนงานงบกลาง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

4 เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ   
ระดับทองถิ่น 

เพื่อสรางหลักประกันทาง

สุขภาพและสังคมที่

ครอบคลุมเหมาะสมกับคน

ทุกวัย เพื่อการพัฒนา

ศักยภาพคนที่ยั่งยืนเปนไป

ตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

 

รอยละ 40 ของเงินที่

ไดรับการจัดสรรจาก

กองทุนหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ 

72,666 
อบต. 

72,666 
อบต. 

72,666 
อบต. 

72,666 
อบต. 

72,666 
อบต. 

จํานวนผูที่ไดรับ

หลักประกันสุขภาพ

ระดับทองถิ่น 

ประชาชนมีหลักประกันทาง

สุขภาพและสังคมที่ทั่วถึง 

เทาเทียม ไดรับการดูแลจาก

ภาครัฐ และสามารถนําไป

ตอยอดการพัฒนาในอนาคต 

สํานักปลัด 
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แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ยุทธศาสตรท่ี 4 :เสริมสรางสันติสุขและความมั่นคงภายในพ้ืนท่ีแบบมี สวนรวม อยางเขาใจ  

เขาถึงและพัฒนา (Peaceful and Security on Integration Strengthening )  

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอถิ่นในเขตจังหวัดท่ี3 ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรยีบรอย 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 

3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

1 เลือกต้ังขององคการ

บริหารสวนตําบลบาเจาะ 

เพื่อรองรับการเลือกต้ังระดับทองถิ่น

ตามรัฐธรรมนูญ ซ่ึงวาดวยการ

ปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

 

ประชาชนในพื้นที ่

6 หมูบาน 

600,000 

อบต. 

600,000 

อบต. 

600,000 

อบต. 

600,000 

อบต. 

600,000 

อบต. 

จํานวนของผูมาใช

สิทธิเลือกต้ังใน

พื้นที่ มากกวา  

รอยละ 60 

ประชาชนมีสวนรวมใน

การสงเสริมการปกครอง

ตามระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข 

สํานักปลัด 

2 โครงการต้ังจุดตรวจ

บริการประชาชนชวง

เทศกาลตางๆ 

เพื่อพัฒนากลไกในการเสริมสราง

ความปลอดภยัใหแกประชาชน โดยมี

การบูรณาการกับสวนราชการอื่นๆ 

เชน ตํารวจ ทหาร กรมการปกครอง 

ฯ เพื่อการบริการประชาชนที่มี

ประสิทธิภาพ    

 

จํานวน 

1  คร้ัง/ป 

35,000 

อบต. 

35,000 

อบต. 

35,000 

อบต. 

35,000 

อบต. 

35,000 

อบต. 

อัตราอุบัติเหตุและ

ความสูญเสียที่

ลดลงอยางมี

นัยสําคัญ 

ประชาชนไดรับการ

ปองกัน แกไข อุบัติเหตุ

ในชวงเทศกาลอยาง   

เปนระบบ 

 

สํานักปลัด 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ยุทธศาสตรท่ี 4 :เสริมสรางสันติสุขและความมั่นคงภายในพ้ืนท่ีแบบมี สวนรวม อยางเขาใจ   

เขาถึงและพัฒนา (Peaceful and Security on Integration Strengthening )  

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอถิ่นในเขตจังหวัดท่ี3 ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรยีบรอย 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 

3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

3 โครงการพัฒนาหมูบานเนื่องใน

วโรกาสวันเฉลิม   6 มิถุนายน, 

28 กรกฏาคม    5 ธันวาคม 

และ 12 สิงหาคม 

เพื่อสงเสริมใหประชาชนใน

พื้นที่มีความจงรักภกัดีตอ

สถาบันสําคัญของชาติ 

จํานวน 

2 คร้ัง/ป 

40,000 

อบต. 

40,000 

อบต. 

40,000 

อบต. 

40,000 

อบต. 

40,000 

อบต. 

จํานวนประชาชนใน

พื้นที่ที่เขารวม

กิจกรรม 

ประชาชนในพื้นที่ มีความ

เขาใจ เขาถึงและ

จงรักภักดีตอสถาบัน

สําคัญของชาติ 

 

สํานักปลัด 

4 อบรมเสริมสรางสันติสุข         

สูความมั่นคง 

เพื่อสงเสริมการสรางความ

ปลอดภัยและสันติสุขอยาง

ถาวรในพื้นที่ชายแดนภาคใต 

จัดกิจกรรม        

1 คร้ัง/ป 

30,000 

อบต. 

30,000 

อบต. 

30,000 

อบต. 

30,000 

อบต. 

30,000 

อบต. 

จํานวนประชาชนใน

พื้นที่ที่เขารวม

กิจกรรม 

เหตุการณความไมสงบใน

พื้นที่มีอัตราลดลง 

ประชาชนในพื้นที่มีความ

ปลอดภัยมากขึ้น 

 

สํานักปลัด 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ยุทธศาสตรท่ี 4 :เสริมสรางสันติสุขและความมั่นคงภายในพ้ืนท่ีแบบมี สวนรวม อยางเขาใจ   

เขาถึงและพัฒนา (Peaceful and Security on Integration Strengthening )  

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอถิ่นในเขตจังหวัดท่ี3 ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรยีบรอย 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 

3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

1 ฝกอบรมอาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพลเรือน

(อปพร) 

เพื่อสรางกลไกในการปองกัน

ภัยอยางเปนระบบและมี

ประสิทธิภาพ 

 

จํานวน 1 คร้ัง/ป 

 

200,000 

อบต. 

200,000 

อบต. 

200,000 

อบต. 

200,000 

อบต. 

200,000 

อบต. 

จํานวนผูเขา

ฝกอบรม 

ชุมชนสามารถพึงพา

ตนเองในการปองและ

บรรเทาภัยได 

 

สํานักปลัด 

2 จัดซ้ือรถดับเพลิงและ

บรรทุกน้ํา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหแก

พนักงานดับเพลิงองคการ

บริหารสวนตําบลบาเจาะ 

จํานวน 1  คัน 2,000,000 

อบต. 

2,000,000 

อบต. 

2,000,000 

อบต. 

2,000,000 

อบต. 

2,000,000 

อบต. 

จํานวนรถที่จัดเพือ่

ชวยเหลือ

ประชาชน 

ประสิทธิภาพในการ

บรรเทาสาธารณภยั

มากขึ้น พึ่งพาตนเอง

ไดในเบื้องตน 

 

 

สํานักปลัด 

3 ติดต้ังกลองวงจรปด 

CCTV ที่ทําการอบต.

และในหมูบาน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการความมั่นคงใน

พื้นที่ 

จํานวน 

7  แหง 

1,900,000 

อบต. 

1,900,000 

อบต. 

1,900,000 

อบต. 

1,900,000 

อบต. 

1,900,000 

อบต. 

อัตราเหตุการณ 

ความไมสงบที่

ลดลง 

ประชาชนในพื้นที่มี

ความปลอดภยัและ

ความมั่นคงมากขึ้น 

กองชาง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ยุทธศาสตรท่ี 4 :เสริมสรางสันติสุขและความมั่นคงภายในพ้ืนท่ีแบบมี สวนรวม อยางเขาใจ   

เขาถึงและพัฒนา (Peaceful and Security on Integration Strengthening )  

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอถิ่นในเขตจังหวัดท่ี3 ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรยีบรอย 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 

3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

4 โครงการฝกอบรม    

ปองกันอัคคีภัย 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปองกันอัคคีภัย และสงเสริม
การพึ่งพาตนเอง  

 

จํานวน 30  คน 10,000 

อบต. 

10,000 

อบต. 

10,000 

อบต. 

10,000 

อบต. 

10,000 

อบต. 

จํานวนผูเขา
อบรมมีความรู
เพิ่มขึ้น 

ชุมชนมีระบบปองกัน
การเกิดอัคคีภัยที่มี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

5 โครงการรณรงคปองกัน

อุบัติเหตุทางถนน 

เพื่อเพิ่มการปองกันการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน ใหแก
ประชาชนในพื้นที ่

 

1  โครงการ 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

อัตราการเกิดทาง
ถนนลดลง 

ประชาชนมีความ
ตระหนักถึงการ
ปองกันอุบัติเหตุทาง
ถนนมากขึ้น 

สํานักปลัด 

6 จัดซ้ือรถยนตกูภยัและ

รถยนตบริการทาง

การแพทย(รถฉุกเฉิน) 

เพื่อตอบสนองตอเหตุการณ
ฉุกเฉินในพื้นที่ และสงเสริมการ
พึ่งพาตนเองของชุมชน 

 

จํานวน 1 คัน 1,500,000
อบต. 

1,500,000
อบต. 

1,500,000
อบต. 

1,500,000
อบต. 

1,500,000
อบต. 

อัตราการเสียชวีิต
จากอบุัติเหตุ
ลดลง 

บริการชวยเหลือ
เหตุการณฉุกเฉินมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

สํานักปลัด 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ยุทธศาสตรท่ี 4 :เสริมสรางสันติสุขและความมั่นคงภายในพ้ืนท่ีแบบมี สวนรวม อยางเขาใจ   

เขาถึงและพัฒนา (Peaceful and Security on Integration Strengthening )  

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอถิ่นในเขตจังหวัดท่ี3 ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรยีบรอย 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 

3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

1 โครงการชวยเหลือและ

บรรเทาความเดือดรอน

สําหรับผูประสบสาธารณ

ภัย 

เพื่อชวยเหลือผูที่ไดรับความ
เดือดรอน และเปนการพัฒนา
กลไกรองรับสาธารณภยัที่เปน
ระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

จาํนวนผูท้ี่ไดร้บั

ผลกระทบจากสา

ธารณภยั 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

จํานวนประชาชนที่
ไดรับการชวยเหลือ 

สามารถชวยเหลือ
ผูประสบภัยไดทันทวงที 
และเปนระบบมากขึ้น 
และมีระบบรองรับที่มี
ประสิทธิภาพ 

 

สํานักปลัด 

2 โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  ผูสูงอายุ ผูพกิาร 
และผูดอยโอกาส 

เพื่อสงเสริมการพัฒนาคนในทุก

ชวงวัยในพื้นที่ใหมีศักยภาพและ

สุขภาวะที่ดี เปนไปตาม

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

 

1 โครงการ 30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

จํานวนผูที่ไดรับความ
ชวยเหลือและเขารวม
โครงการ 

ประชาชนในพื้นที่มี
ศักยภาพในการดําเนิน
ชีวิตและสุขภาวะที่ดี 
นําไปสูการพัฒนาประเทศ
ในอนาคต 

สํานักปลัด 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ยุทธศาสตรท่ี 4 :เสริมสรางสันติสุขและความมั่นคงภายในพ้ืนท่ีแบบมี สวนรวม อยางเขาใจ   

เขาถึงและพัฒนา (Peaceful and Security on Integration Strengthening )  

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอถิ่นในเขตจังหวัดท่ี3 ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรยีบรอย 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 

3.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

1 โครงการเรียนรูสิทธิและ

หนาที่การปกครองตาม

ระบอบประชาธิปไตย 

เพื่อใหความรู เขาใจตอระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข และสงเสริมการมี

สวนรวมในทางการเมืองที่ถูกตอง 

1  โครงการ 

 

20,000 

อบต. 

20,000 

อบต. 

20,000 

อบต. 

20,000 

อบต. 

20,000 

อบต. 

จํานวนประชาชนที่

เขารวมโครงการ 

ประชาชนมีความเขาใจตอ

ระบอบประชาธิปไตย 

ในทางที่ถูกมากขึ้น นําไปสู

การเมืองที่ดีในพื้นที่ 

 

สํานักปลัด 

2 โครงการทําดีเพื่อพอ เพื่อใหประชาชนไดระลึกถึงพระ

มหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาล

ที่ 9 เพื่อเปนแบบอยางในการ

ดําเนินชีวิต และสรางสรรคสังคมให

ดีขึ้น 

 

1  โครงการ 

 

20,000 

อบต. 

20,000 

อบต. 

20,000 

อบต. 

20,000 

อบต. 

20,000 

อบต. 

จํานวนประชาชน

เขารวมกิจกรรม 

ประชาชนได รําลึก 

ตระหนัก ถึงพระมหา

กรุณาธิคุณของในหลวง

รัชกาลที่ 9 และทําดีเพื่อ

สังคม 

สํานักปลัด 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ยุทธศาสตรท่ี 4 :เสริมสรางสันติสุขและความมั่นคงภายในพ้ืนท่ีแบบมี สวนรวม อยางเขาใจ   

เขาถึงและพัฒนา (Peaceful and Security on Integration Strengthening )  

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอถิ่นในเขตจังหวัดท่ี3 ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรยีบรอย 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชมุชนสังคม และการรกัษาความสงบเรียบรอย 

3.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

3 โครงการปกปองสถาบัน

สําคัญของชาติ 

เพื่อสงเสริมใหประชาชนได

ตระหนักถึง สถาบัน

พระมหากษัตริย ชาติ ศาสนา 

อยางเขาใจและเขาถึง นาํไปสู

การปฏิบัติ 

  

1  โครงการ 

 

30,000 

อบต. 

30,000 

อบต. 

30,000 

อบต. 

30,000 

อบต. 

30,000 

อบต. 

จํานวน

ประชาชนที่เขา

รวมโครงการ 

ประชาชนมีความเขาใจที่

ถูกตองตอสถาบันของชาติ 

นําไปสูการปฏบิัติที่ทําใหสังคม

ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

4 โครงการเครือขายเยาวชน

รักประชาธปิไตย 

เพื่อใหความรู เขาใจตอระบอบ

ประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

และการมีสวนรวมทาง การเมือง

ที่ถูกตองแกเยาวชน 

 

1 โครงการ 10,000 

อบต. 

10,000 

อบต. 

10,000 

อบต. 

10,000 

อบต. 

10,000 

อบต. 

จํานวนเยาวชน

ผูเขารวม

โครงการ 

เยาวชนในพื้นที่มีทัศนคติที่

ถูกตอง  ตอระบอบ

ประชาธิปไตย สงเสริมสภาวะ

ทางสังคมที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ยุทธศาสตรท่ี 4 :เสริมสรางสันติสุขและความมั่นคงภายในพ้ืนท่ีแบบมี สวนรวม อยางเขาใจ  

เขาถึงและพัฒนา (Peaceful and Security on Integration Strengthening )  

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอถิ่นในเขตจังหวัดท่ี3 ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรยีบรอย 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชมุชนสังคม และการรกัษาความสงบเรียบรอย 

3.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

5 ตําบลนาอยู  ชุมชน

เขมแข็ง 

เพื่อสงเสริมคานิยม วัฒนธรรม 

กระบวนการคิด ท่ีสามารถ

พึ่งพาตนเองของชุมชนเพื่อ

รองรับการเปล่ียนแปลงใน

ศตวรรษที่ 21  

 

1  โครงการ 
 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

จํานวนผูเขาอบรมมี
ความรู วธิีคิด คานิยม
ที่ดีและเอื้อตอการ
พัฒนาเพิ่มขึ้น 

ชุมชนมีการปรับตัว 
สามารถรองรับการ
เปล่ียนแปลงในโลก
ปจจุบัน ไดอยางเหมาะสม 

สํานักปลัด 

6 เพิ่มประสิทธิภาพการรักษา
ความปลอดภยัของชุด
คุมครองตําบล(ชคต.)       
ในพื้นที่อําเภอบาเจาะ 

 

เพื่อพัฒนากลไก การบริหาร
จัดการความมั่นคงแบบบูรณา
การในพื้นที ่

 

จํานวน 2  คร้ัง 30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

อัตราเหตุการณ 
ความไมสงบที่ลดลง 

ประสิทธิภาพของชุด
คุมครองตําบลและความ
มั่นคงในพื้นที่มีมากขึ้น  

สํานักปลัด 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ยุทธศาสตรท่ี 4 :เสริมสรางสันติสุขและความมั่นคงภายในพ้ืนท่ีแบบมี สวนรวม อยางเขาใจ  

เขาถึงและพัฒนา (Peaceful and Security on Integration Strengthening )  

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชมุชนสังคม และการรกัษาความสงบเรียบรอย 

3.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

7 โครงการฝกอบรมสราง

จิตสํานึกอยูรวมกันอยาง

สมานฉันท 

เพื่อมุงเนนการปลูกฝงคานิยมและ

วัฒนธรรมที่พึงประสงคใหแก

ประชาชนในพื้นที่ และลดความ

ขัดแยงทางความคิด ความเชื่อที่

แตกตางกัน เพือ่ใหอยูดวยกันอยาง

สมานฉันท. 

 

 

จัดกิจกรรม  

1 คร้ัง/ป 

 

10,000 

อบต. 

10,000 

อบต. 

10,000 

อบต. 

10,000 

อบต. 

10,000 

อบต. 

จํานวนผูเขารวม

โครงการ และ

ผลกระทบในเชิง

บวกตอชุมชนใน

พื้นที่ 

ความขัดแยงทางความคิด 

ความเชื่อและอื่นๆในพื้นที่

ลดลงและไมนําไปสูความ

รุนแรง เปนชุมชนที่มี

เสถียรภาพทางความคิดและ 

วัฒนธรมที่พึงประสงค 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดนราธิวาสท่ี   ๑ :  การเสริมสรางความมั่งค่ังทางเศรษฐกจิ และการกระจายรายไดท่ัวท้ังจังหวัด 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 4ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและทองเท่ียว        
4.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

๑ โครงการสงเสริมการลงทุน
ธุรกิจขนาดเล็กประจําหมูบาน 

เพื่อพัฒนาผูประกอบการที่มี

ทักษะและมีความสามารถใน

การแขงขันที่มีอัตลักษณ

ชัดเจน สงเสริมการขยายตัว

ของเศรษฐกิจชุมชน 

 

หมูบานละ 1 แหง 70,000 

อบต. 

70,000 

อบต. 

70,000 

อบต. 

70,000 

อบต. 

70,000 

อบต. 

จํานวนผูประกอบการที่

เขารวมโครงการอัตรา

การเจริญเติบโตของ

ตัวเลขทางเศรษฐกิจใน

พื้นที่ 

ผูประกอบการในพื้นที่มี

ขีดความสามารถในการ

แขงขันเพิ่มขึ้น เศรษฐกิจ

ในชุมชนขยายตัว 

 

 

 

สํานักปลัด 

2 โครงการฝกอาชีพและอบรม
ใหความรูดานลงทุน เพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียน 

เพื่อพัฒนาผูประกอบการที่มี

ทักษะและมีความสามารถใน

การแขงขันที่มีอัตลักษณ 

สงเสริมการขยายตัวของ

เศรษฐกิจ 

 

 

หมูบานละ 1 แหง 70,000 

อบต. 

70,000 

อบต. 

70,000 

อบต. 

70,000 

อบต. 

70,000 

อบต. 

จํานวนผูเขาอบรมมี

ความรูความสามารถใน

การสรางรายไดเพิ่มขึ้น 

เศรษฐกิจในชุมชนมีการ

ขยายตัว ประชาชนมีรายได

ตอหัวเพิ่มขึ้นสามารถนําไป

ตอยอดการพัฒนาในอนาคต 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 



145 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดนราธิวาสท่ี   ๑ :  การเสริมสรางความมั่งค่ังทางเศรษฐกจิ และการกระจายรายไดท่ัวท้ังจังหวัด 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 4ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและทองเท่ียว   
4.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

3 ตลาดชุมชน สรางรายได เพื่อสงเสริมการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจของชุมชน และเพิ่ม

ขีดความสามารถในการแขงขัน

ใหกับผูประกอบการในพื้นที่ใน

การเพิ่มชองทางการจัด

จําหนายสินคาและบริการ 

1  โครงการ            

จํานวน 1 แหง 

100,000 

อบต. 

100,000 

อบต. 

100,000 

อบต. 

100,000 

อบต. 

100,000 

อบต. 

อัตราการเจริญเติบโต

ของตัวเลขทาง

เศรษฐกิจในพื้นที่มี

การขยายตัว รายได

ตอหัวของคนในพื้นที่

เพิ่มมากขึ้น 

เศรษฐกิจในชุมชนมีการ

ขยายตัว และมี

เสถียรภาพ สามารถ

สรางรายไดตอหัวใหคน

ในพื้นที่เพิ่มขึ้นพึ่งพา

ตนเองได รองรับการตอ

ยอด ในอนาคต  

 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดนราธิวาสท่ี   ๑ :  การเสริมสรางความมั่งค่ังทางเศรษฐกจิ และการกระจายรายไดท่ัวท้ังจังหวัด 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 4ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและทองเท่ียว       
4.2 แผนงานเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

1 สงเสริมและสนับสนุนกลุม
แมบาน กลุมสตรี 
 กลุมเกษตรกร 
กลุมอาชีพและกลุมเยาวชน 

เพื่อสรางและพัฒนา

ผูประกอบการที่มีทักษะและ

มีความสามารถในการแขงขัน

ที่มีอัตลักษณ 

1  โครงการ 

 

100,000
อบต. 

100,000
อบต. 

100,000
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000
อบต. 

จํานวนผูประกอบการ

ที่เขารวมโครงการ 

และอัตราการขยายตัว

ของตัวเลขเศรษฐกิจใน

ชุมชน 

ผูประกอบการมีขีด 

ความสามารถในการ

แขงขัน สงเสริมการ

ขยายตัวของเศรษฐกิจ

ชุมชน 

 

สํานักปลัด 

2 หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ  
 

เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้ง

เชิงปริมาณ มูลคาของ

ผลิตภัณฑในพื้นที่ 

1  โครงการ 

 

300,000

อบต. 

300,000

อบต. 

300,000

อบต. 

300,000   

อบต. 

300,000

อบต. 

จํานวนผูประกอบการ 

และจํานวนผลิตภัณฑ

ที่เขารวมโครงการ  

ผลิตภัณฑในพื้นที่มีมูลคา

มากขึ้น สรางรายไดตอหัว

และเพิ่มการขยายตัวของ

เศรษฐกิจชุมชน 

สํานักปลัด 

3 องคการบริหารสวนตําบล 
บาเจาะ กาวทัน 
 Thailand 4.0 

เพื่อเพิ่มศักยภาพ

ผูประกอบการในพื้นที่ใหมี

ขีดความสามารถในการ

แขงขันในยุคเศรษฐกิจ

ดิจิตอล  

ผูประกอบการ

จํานวน 30 คน 

- - 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000
อบต. 

จํานวนผูประกอบการ

ที่เขารวมโครงการ 

และอัตราการขยายตัว

ของตัวเลขเศรษฐกิจใน

ชุมชน 

ผูประกอบการรุนใหม และ

ประชาชนที่สนใจใช 

ชองทางการคา online 

และ social media ในการ

เพิ่มมูลคาและรายได 

สํานักปลัด 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดนราธิวาสท่ี   ๑ :  การเสริมสรางความมั่งค่ังทางเศรษฐกจิ และการกระจายรายไดท่ัวท้ังจังหวัด 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 4ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและทองเท่ียว        
4.3 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงา

นรับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

๑ ฝกอบรมสงเสริมการ
เรียนรูเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง 

เพื่อปลูกฝงคานิยม และ

วัฒนธรรมที่พึงประสงคในการ

สงเสริมการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจที่ยั่งยืน ตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง 

1  โครงการ 

 

70,000 

อบต. 

70,000 

อบต. 

70,000 

อบต. 

70,000 

อบต. 

70,000 

อบต. 

จํานวนครัวเรือน

ที่สามารถพึ่งพา

ตนเองได 

ประชาชนมีกระบวนการ

คิดที่ถูกตองตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง 

สามารถสรางรายได

พึ่งพาตนเอง 

 

สํานักปลัด 

2 โครงการเกษตรพอเพียง 
 

เพื่อปลูกฝงคานิยม และ

วัฒนธรรมที่พึงประสงคในการ

สงเสริมการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจที่ยั่งยืน ตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง 

1  โครงการ 

 

60,000 

อบต. 

60,000 

อบต. 

60,000 

อบต. 

60,000 

อบต. 

60,000 

อบต. 

จํานวนครัวเรือน

ที่สามารถพึ่งพา

ตนเองได 

ประชาชนมีกระบวนการ

คิดที่ถูกตองตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง 

สามารถสรางรายได

พึ่งพาตนเอง 

 

สํานักปลัด 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดนราธิวาสท่ี   ๑ :  การเสริมสรางความมั่งค่ังทางเศรษฐกจิ และการกระจายรายไดท่ัวท้ังจังหวัด 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 4ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและทองเท่ียว        
4.3 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงา

นรับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

3 หนึ่งฟารม หนึ่งตําบล  เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้ง

เชิงปริมาณ มูลคาและความ

หลากหลายทางสินคาเกษตร 

เพื่อสรางรายไดที่ยั่งยืนใหแก

ชุมชน 

1  แหง 300,000 

อบต. 

300,000 

อบต. 

300,000 

อบต. 

300,000 

อบต. 

300,000 

อบต. 

ผลิตภาพ มูลคาของ

สินคาเกษตรที่เพิ่มขึ้น 

รวมทั้งรายไดของ

เกษตรกรที่เพิ่มขึ้น 

เกษตรกรและประชาชน

ในพื้นที่มีทักษะ รายไดที่

เพิ่มมากขึ้น สามารถ

พึ่งพาตนเองได สินคา

เกษตรในพื้นที่มีความ

หลากหลายและคุณภาพ

มากขึ้น 

 

สํานักปลัด 

4 ปลูกหญาแฝกตามแนว
พระราชดําริ 

เพื่อสงเสริมใหประชาชนมี

ภูมิคุมกันตอปญหาในพื้นที่และ

สามารถพึ่งพาตนเองไดอยาง

ยั่งยืน 

1  โครงการ 

 

20,000 

อบต. 

20,000 

อบต. 

20,000 

อบต. 

20,000 

อบต. 

20,000 

อบต. 

อัตราการพังทลาย

ของหนาดินในพื้นที่มี

การลดลงอยางมี

นัยสําคัญ 

ประชาชนเกิด

กระบวนการเรียนรู พึ่งพา

ตนเองในการปองกันและ

แกไขปญหาตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

สํานักปลัด 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดนราธิวาสท่ี   ๑ :  การเสริมสรางความมั่งค่ังทางเศรษฐกจิ และการกระจายรายไดท่ัวท้ังจังหวัด 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 4ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและทองเท่ียว        
4.3 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงา

นรับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

5 จัดซ้ือพันธุปลาให
เกษตรกรตามโครงการ
พระราชดําริ 

เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้ง

เชิงปริมาณ มูลคาและความ

หลากหลายทางสินคาเกษตร 

เพื่อสรางรายไดที่ยั่งยืนใหแก

ชุมชน 

1  โครงการ 

 

350,000 

อบต. 

350,000 

อบต. 

350,000 

อบต. 

350,000 

อบต. 

350,000 

อบต. 

จํานวนประชาชนที่

เขารับการแจกพันธุ

ปลา ตามโครงการ 

เกษตรกรและประชาชน

ในพื้นที่มีทักษะ รายไดที่

เพิ่มมากขึ้น สามารถ

พึ่งพาตนเองไดอยาง

ยั่งยืนตามแนวทาง

พระราชดําริ 

 

สํานักปลัด 

6 โครงการกอสรางซอง
บังคับสัตว ประจํา
หมูบาน 

เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตท้ัง

เชิงปริมาณ มูลคาและความ

หลากหลายทางสินคาเกษตร 

เพื่อสรางรายไดที่ยั่งยืนใหแก

ชุมชน 

จํานวน 

 6 แหง 

- - 150,000 

อบต. 

150,000 

อบต. 

150,000 

อบต. 

จํานวนซองบังคับ

สัตวแตละหมูบาน 

เกษตรกรและประชาชน

ในพื้นที่มีผลิตภาพ 

รายได ที่เพิ่มมากขึ้น 

สามารถพึ่งพาตนเองได

อยางยั่งยืน 

 

กองชาง 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตรท่ี 2: ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

   (Inequality Reduce and Quality of Life on Sufficiency Economic Based) 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 5ดานการบริหารจัดการและอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม       
5.1 แผนงานสาธารณะสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงา

นรับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

1 โครงการฝกอบรมให  
ความรูการกาํจัดขยะมูล
ฝอย 

เพื่อสรางจิตสํานึกในการกําจัด

ขยะมูลฝอย และสงเสริมให

ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาวะที่ดี 

1  โครงการ 20,000 

อบต. 

20,000 

อบต. 

20,000 

อบต. 

20,000 

อบต. 

20,000 

อบต. 

จํานวนผูเขารวม

โครงการ และปริมาณ

ขยะมูลฝอย ที่ลดลง 

ชุมชนมีสุขภาวะที่ดีมาก

ขึ้น ตนทุนในการกาํจัด

ขยะมูลฝอยลดลง 

 

สํานักปลัด 

2 จัดซ้ือถังขยะสาธารณะ เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการขยะของชุมชน 

1  โครงการ 100,000 

อบต. 

100,000 

อบต. 

100,000 

อบต. 

100,000 

อบต. 

100,000 

อบต. 

จํานวนจุดบริการสา

ธารณในการทิ้งขยะ

ของชุมชน 

ชุมชนมีสุขภาวะที่ดีมาก

ขึ้น ตนทุนในการบริหาร

จัดการขยะของ

ประชาชนตํ่าลง 

สํานักปลัด 

3 โครงการอบรมให ความรู
การจัดการน้ําเสีย 

เพื่อสรางจิตสํานึกในการจัดการ

น้ําเสีย และสงเสริมให

ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาวะที่ดี 

1  แหง 10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,00 

0อบต. 

อัตราน้ําเสียในพื้นที่ มี

อัตราสวนที่ลดลง 

การเกิดปญหาน้ําเสียใน
พื้นที่นอยลงและ
ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี
มากขึ้น 

 

สํานักปลัด 
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แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตรท่ี 2: ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

   (Inequality Reduce and Quality of Life on Sufficiency Economic Based) 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 5ดานการบริหารจัดการและอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม       
5.1 แผนงานสาธารณะสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงา

นรับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

4 จัดซ้ือรถขยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริการของภาครัฐ ในการ

บริหารจัดการขยะขององคการ

บริหารสวนตําบลบาเจาะ และ

ลดตนทุนการจัดการขยะของ

ประชาชนในพื้นที่  

 

1 คัน 1,000,000 
อบต. 

1,000,000 
อบต. 

1,000,000 
อบต. 

1,000,000 
อบต. 

1,000,000 
อบต. 

รถขยะตามลักษณะ

กําหนด 

ประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการขยะมาก

ขึ้น สงเสริมสุขภาวะที่ดี

ของชุมชนในพื้นที่ 

สํานักปลัด 
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แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตรท่ี 2: ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

   (Inequality Reduce and Quality of Life on Sufficiency Economic Based) 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 5ดานการบริหารจัดการและอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม       
5.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

1 โครงการคายเด็ก 
เยาวชน รวมมือ รวมใจ 
รักษาส่ิงแวดลอม 

เพื่อปลูกฝงคานิยมทางสังคม 

วัฒนธรรมอันพึงประสงค 

กระบวนทัศน แนวคิด ใหแก

เยาวชนในพื้นที่มีจิตสํานึกใน

ดานส่ิงแวดลอมมากขึ้น 

1  โครงการ

จํานวน 1  รุน 

80,000 

อบต. 

80,000 

อบต. 

80,000 

อบต. 

80,000 

อบต. 

80,000 

อบต. 

จํานวนเด็กและ

เยาวชนที่เขารวม

โครงการ และ

ปญหาส่ิงแวดลอมที่

ลดลง 

เด็ก เยาวชนและ

ประชาชนในพื้นที่มี

กระบวนทัศน แนวคิด 

พฤติกรรมที่ใสใจตอ

ส่ิงแวดลอมสงเสริม

การพัฒนาทีย่ั่งยืน 

 

สํานักปลัด 

2 พลังงานทดแทน     
พลังงานทางเลือก 

เพื่อสรางการพัฒนาที่เปนมิตร

ตอส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน ลด

ปญหาภาวะโลกรอนรองรับการ

เปล่ียนแปลงของโลก 

1  โครงการ 100,000 

อบต. 

100,000 

อบต. 

100,000 

อบต. 

100,000 

อบต. 

100,000 

อบต. 

รอยละครัวเรือนที่

เขารวมโครงการ 

การใชพลังงาน

ทางเลือกเพิ่มมากขึ้น

ในพื้นที่ เปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอมอยาง

ยั่งยืน  

 

สํานักปลัด 
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แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตรท่ี 2: ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

   (Inequality Reduce and Quality of Life on Sufficiency Economic Based) 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 5ดานการบริหารจัดการและอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5.3 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงา

นรับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

1 โครงการรักษน้ํา          
รักษปา รักษแผนดิน 

เพื่อยกระดับกระบวนทัศน 

แนวคิด พฤติกรรมในการ

รักษาส่ิงแวดลอมที่นาํไปสู

การพัฒนาทีย่ั่งยืน 

จํานวน        

1 โครงการ 

10,000 

อบต. 

10,000 

อบต. 

10,000 

อบต. 

10,000 

อบต. 

10,000 

อบต. 

พื้นที่สีเขียวที่เปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม เพิ่มมากขึ้น  

ประชาชนในพื้นที่ มี

กระบวนทัศน แนวคิด 

พฤติกรรมในการรักษา

ส่ิงแวดลอมมากขึ้น 

 

สํานักปลัด 

2 ปลูกปาตานภาวะโลกรอน
เฉลิมพระเกียรติ 

เพื่อใหประชาชนมีความ

ตระหนักตอปญหาโลกรอน

อยางจริงจัง 

1 โครงการ 
7 ไร 

20,000 
อบต 

20,000 
อบต 

20,000 
อบต 

20,000 
อบต 

20,000 
อบต 

พื้นที่สีเขียวที่เปนมิตร

กับส่ิงแวดลอมเพิ่มมาก

ขึ้น  

ประชาชนในพื้นที่ มีความ

ตระหนักตอปญหาสภาวะ

โลกรอน 

 

สํานักปลัด 

3 โครงการพยุง คํ้าจุนโลก เพื่อสงเสริมการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมที่ยั่งยืน 

จํานวน  
1 โครงการ 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

พื้นที่สีเขียวที่เปนมิตร

กับส่ิงแวดลอมเพิ่มมาก

ขึ้น อยางมีนัยสําคัญ 

ประชาชนในพื้นที่ มีความ

ตระหนักตอการพัฒนาที่

เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม

อยางยั่งยืน 

สํานักปลัด 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 



154 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตรท่ี 2: ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

   (Inequality Reduce and Quality of Life on Sufficiency Economic Based) 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานการศิลปะ วัฒนธธรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
6. ดานการศิลปะ วัฒนธธรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิน่ 
6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงา

นรับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

1 อุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอบาเจาะโครงการจัด
งานของดีเมืองนรา 

เพื่อรวมกันปลูกฝงคานยิม
ทางสังคมและวัฒนธรรมที่พึง
ประสงค 

จัดกิจกรรม   

1 คร้ัง/ป 

50,000 

อบต. 

50,000 

อบต. 

50,000 

อบต. 

50,000 

อบต. 

50,000 

อบต. 

จํานวนผูเขารวม

โครงการ 

ประชาชนในพื้นที่ มีความใสใจ

ตอ อัตลักษณทองถิ่นที่ดีงาม 

สามารถนําไปตอยอดสูการ

พัฒนาในมิติอื่นในอนาคต 

 

กอง

การศึกษาฯ 

2 แขงวาวและประเพณี   
ตําบลบาเจาะ 

เพื่อรวมกันปลูกฝงคานยิม

ทางสังคมและวัฒนธรรมที่พึง

ประสงค 

จัดกิจกรรม   

1 คร้ัง/ป 

100,000 

อบต 

100,000 

อบต. 

100,000 

อบต. 

100,000 

อบต. 

100,000 

อบต. 

จํานวนผูเขารวม

โครงการ 

ประชาชนในพื้นที่ มีความใสใจ

ตอ ประเพณีทองถิ่นที่ดีงาม 

สามารถนําไปตอยอดสูการ

พัฒนาในมิติอื่นในอนาคต 

 

กอง

การศึกษาฯ 

3 จัดงานประเพณีวัฒนธรรม
(อาซูรอสัมพันธ) 

เพื่อรวมกันปลูกฝงคานยิม

ทางสังคมและวัฒนธรรมที่พึง

ประสงค 

จัดกิจกรรม   

2 คร้ัง/ป 

40,000 

อบต. 

40,000 

อบต. 

40,000 

อบต. 

40,000 

อบต. 

40,000 

อบต. 

จํานวนผูเขารวม

โครงการ 

ประชาชนในพื้นที่ มีความใสใจ

ตอ วัฒนธรรมทองถิ่นที่ดีงาม 

สามารถนําไปตอยอดสูการ

พัฒนาในมิติอื่นในอนาคต 

 

กอง

การศึกษาฯ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตรท่ี 2: ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

   (Inequality Reduce and Quality of Life on Sufficiency Economic Based) 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานการศิลปะ วัฒนธธรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
6. ดานการศิลปะ วัฒนธธรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิน่ 
6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

4 โครงการเมาลิดสัมพันธ 
องคการบริหารสวนตําบล 
บาเจาะ 

เพื่อรวมกันปลูกฝงคานยิม

ทางสังคมและวัฒนธรรมที่พึง

ประสงค 

จัดกิจกรรม 

1 คร้ัง/ป 

200,000 

อบต. 

200,000 

อบต. 

200,000 

อบต. 

200,000 

อบต. 

200,000 

อบต. 

จํานวนผูเขารวม

โครงการ 

ประชาชนในพื้นที่ มีความใส

ใจตอ วัฒนธรรมทองถิ่นที่ดี

งาม สามารถนําไปตอยอดสู

การพัฒนาในมิติอื่นใน

อนาคต 

 กอง

การศึกษาฯ 

5 โครงการรอมฎอนสัมพันธ
ตําบลบาเจาะ 

เพื่อรวมกันปลูกฝงคานยิม

ทางสังคมและวัฒนธรรมที่พึง

ประสงค 

จัดกิจกรรม 

 1 คร้ัง/ป 

180,000 

อบต. 

180,000 

อบต. 

180,000 

อบต. 

180,000 

อบต. 

180,000 

อบต. 

จํานวนผูเขารวม

โครงการ 

ประชาชนในพื้นที่ มีความใส

ใจตอ วัฒนธรรมทองถิ่นที่ดี

งาม สามารถนําไปตอยอดสู

การพัฒนาในมิติอื่นใน

อนาคต 

กองการศึกษา

ฯ 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตรท่ี 2: ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

   (Inequality Reduce and Quality of Life on Sufficiency Economic Based) 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานการศิลปะ วัฒนธธรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
6. ดานการศิลปะ วัฒนธธรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิน่ 
6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

6 อุดหนุนสํานักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่นจังหวัด

นราธิวาสโครงการขอรับเงิน

อุดหนุนเพื่อตกแตงเรือบุปผ

ชาติเปนเรือนนําขบวนแหทาง

น้ําในงานแขงขันเรือหนาพระ

ที่นั่งประจําป  

 

 

เพื่อรวมกันปลูกฝงคานยิม

ทางสังคมและวัฒนธรรมที่

พึงประสงค 

จัดกิจกรรม 

1 คร้ัง/ป 

2,500 

อบต. 

2,500 

อบต. 

2,500 

อบต. 

2,500 

อบต. 

2,500 

อบต. 

จํานวนผูเขารวม

โครงการที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนในพื้นที่ มีความใส

ใจตอ วัฒนธรรมทองถิ่นที่ดี

งาม สามารถนําไปตอยอดสู

การพัฒนาในมิติอื่นใน

อนาคต 

กองการศึกษา

ฯ 

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตรท่ี 2: ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

   (Inequality Reduce and Quality of Life on Sufficiency Economic Based) 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานการศิลปะ วัฒนธธรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
6. ดานการศิลปะ วัฒนธธรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิน่ 
6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

7 รายอสานสัมพันธ เพื่อรวมกันปลูกฝงคานยิม

ทางสังคมและวัฒนธรรมที่พึง

ประสงค 

 

จัดกิจกรรม 

2 คร้ัง/ป 

70,000 

อบต. 

70,000 

อบต. 

70,000 

อบต. 

70,000 

อบต. 

70,000 

อบต. 

จํานวน

ประชาชนที่เขา

รวมโครงการ 

ประชาชนในพื้นที่ มีความใส

ใจตอ วัฒนธรรมทองถิ่นที่ดี

งาม สามารถนําไปตอยอดสู

การพัฒนาในมิติอื่นใน

อนาคต 

 

กอง 

การศึกษาฯ 

8 จัดงานวันขึ้นปใหมไทยและ

วันขึ้นปใหม

ฮิจเราะหศักราชและจดั

งานวันสําคัญ ๆ ของ

ราชการและทางศาสนา 

เพื่อรวมกันปลูกฝงคานยิม

ทางสังคมและวัฒนธรรมที่พึง

ประสงค 

จัดกิจกรรม 

6 คร้ัง/ป 

30,000 

อบต. 

30,000 

อบต. 

30,000 

อบต. 

30,000 

อบต. 

30,000 

อบต. 

จํานวน

ประชาชนที่เขา

รวมโครงการ 

ประชาชนในพื้นที่ มีความใส

ใจตอ วัฒนธรรมทองถิ่นที่ดี

งาม สามารถนําไปตอยอดสู

การพัฒนาในมิติอื่นใน

อนาคต 

 

 

กอง 

การศึกษาฯ 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตรท่ี 2: ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

   (Inequality Reduce and Quality of Life on Sufficiency Economic Based) 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานการศิลปะ วัฒนธธรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
6. ดานการศิลปะ วัฒนธธรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิน่ 
6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

9 โครงการถายทอดภูมิ

ปญญาทองถิ่นจากผูรูสู

เด็กและเยาวชน 

 

เพื่อสงเสริมภูมิปญญา   

ทองถิ่น คานิยม วัฒนธรรมที่พึง

ประสงค 

1  โครงการ  

1 คร้ัง/ป 

20,000 

อบต. 

20,000 

อบต. 

20,000 

อบต. 

20,000 

อบต. 

20,000 

อบต. 

จํานวนผูเขารวม

โครงการที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนในพื้นที่ มีความใสใจ

ตอ ภูมิปญญาทองถิ่น สามารถ

นําไปตอยอดสูการพัฒนาในมิติ

อื่นในอนาคต 

กอง 

การศึกษาฯ 

10 ตาดีกาสัมพันธ       
ตําบลบาเจาะ 

เพื่อเสริมสรางศักยภาพการ
กีฬาในการสรางคุณคาทาง
สังคมและพัฒนาประเทศ 

1  โครงการ  
1 คร้ัง/ป 

110,000 
อบต. 

110,000 
อบต. 

110,000 
อบต. 

110,000 
อบต. 

110,000 
อบต. 

จํานวนผูเขารวม
โครงการที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนสามารถใชประโยชน
จากการกีฬาในการสรางคุณคา
และการพัฒนา 

 

กอง 
การศึกษาฯ 

11 โครงการแขงขันกีฬา 
อบต.บาเจาะ ตานภัย ยา
เสพติดประจําป 

เพื่อเสริมสรางศักยภาพการ

กีฬาในการสรางคุณคาทาง

สังคมและพัฒนาประเทศ 

1  โครงการ  
1 คร้ัง/ป 

120,000 
อบต. 

120,000 
อบต. 

120,000 
อบต. 

120,000 
อบต. 

120,000 
อบต. 

จํานวนผูเขารวม
โครงการที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนสามารถใชประโยชน
จากการกีฬาในการสรางคุณคา 
แกปญหายาเสพติดและตอ
ยอดการพัฒนา 

 

กอง 
การศึกษาฯ 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตรท่ี 2: ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

   (Inequality Reduce and Quality of Life on Sufficiency Economic Based) 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานการศิลปะ วัฒนธธรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
6. ดานการศิลปะ วัฒนธธรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิน่ 
6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

12 โครงการมุสลิมสัมพันธ

อบรมจริยธรรมและศึกษาดู

งานเพื่อแลกเปล่ียนวิถีชีวิต

และวัฒนธรรมทองถิ่น 

 

เพื่อรวมกันปลูกฝงคานยิม

ทางสังคมและวัฒนธรรมที่พึง

ประสงค ในดานคุณธรรม 

และจริยธรรม 

จํานวน 

1 คร้ัง/ป 

100,000 

อบต. 

100,000 

อบต. 

100,000 

อบต. 

100,000 

อบต. 

100,000 

อบต. 

จํานวนผูเขารวม

โครงการที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนในพื้นที่ มีความใสใจตอ 

วัฒนธรรมทองถิ่นที่ดีงาม และ

เขาใจรูปแบบพหุวัฒนธรรมอื่น 

สามารถนําไปตอยอดสูการพัฒนา

สังคมในอนาคต 

กอง 

การศึกษาฯ 

13 โครงการบรรยาย     

 381ธรรมสัญจร 

 

เพื่อรวมกันปลูกฝงคานยิม

ทางสังคมและวัฒนธรรมที่พึง

ประสงค ในดานคุณธรรม 

และจริยธรรม 

 

จํานวน 

1 คร้ัง/ป 

60,000 

อบต. 

60,000 

อบต. 

60,000 

อบต. 

60,000 

อบต. 

60,000 

อบต. 

จํานวนผูเขารวม

โครงการที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนในพื้นที่ มีความใสใจตอ 

คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม สามารถ

นําไปตอยอดสูการพัฒนาสังคมใน

มิติอื่นในอนาคต 

กอง 

การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตรท่ี 2: ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

   (Inequality Reduce and Quality of Life on Sufficiency Economic Based) 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานการศิลปะ วัฒนธธรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
6. ดานการศิลปะ วัฒนธธรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิน่ 
6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงา

นรับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

14 โครงการอบรมจริยธรรม

ภาคฤดูรอน 

 

เพื่อรวมกันปลูกฝงคานยิมทาง

สังคมและวัฒนธรรมที่พึง

ประสงค 

จํานวน  

1 คร้ัง/ป 

285,000

อบต. 

285,000

อบต. 

285,000

อบต. 

285,000

อบต. 

285,000

อบต. 

จํานวนผูเขารวม

โครงการที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ใน

การอยูรวมกันในสังคมสามารถ

นําไปตอยอดในการพัฒนาใน

อนาคต 

 

กอง

การศึกษาฯ 

15 โครงการอบรม 

คุณธรรมจริยธรรม 

 

เพื่อรวมกันปลูกฝงคานยิมทาง

สังคมและวัฒนธรรมที่พึง

ประสงค 

จํานวน  

1 คร้ัง/ป 

30,000

อบต. 

30,000

อบต. 

30,000

อบต. 

30,000

อบต. 

30,000

อบต. 

รอยละผูเขารวม

โครงการที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ใน

การอยูรวมกันในสังคมสามารถ

นําไปตอยอดในการพัฒนาใน

อนาคต 

 

กอง

การศึกษาฯ 

16 โครงการดะวะห      

สานสัมพันธ 

 

เพื่อรวมกันปลูกฝงคานยิมทาง

สังคมและวัฒนธรรมที่พึง

ประสงค 

ผูเขารวม

โครงการ    

40 คน 

120,000

อบต. 

120,000

อบต. 

120,000

อบต. 

120,000

อบต. 

120,000

อบต. 

รอยละผูเขารวม

โครงการที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนในพื้นที่ มีความใสใจตอ 

วัฒนธรรมทองถิ่นที่ดีงามตามหลัก

ศาสนา 

 

กอง

การศึกษาฯ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตรท่ี 2: ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

   (Inequality Reduce and Quality of Life on Sufficiency Economic Based) 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานการศิลปะ วัฒนธธรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
6. ดานการศิลปะ วัฒนธธรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิน่ 
6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

17 โครงการอบรม ทัศน

ศึกษาดูงานเด็กและ

เยาวชน 

 

เพื่อรวมกันปลูกฝงคานยิมทาง

สังคมและวัฒนธรรมที่พึง

ประสงคใหแกเด็กและเยาวชน 

ผูเขารวม

โครงการ    

40 คน 

120,000 

 

อบต. 

120,000 

 

อบต. 

120,000 

 

อบต. 

120,000 

 

อบต. 

120,000 

 

อบต. 

จํานวนผูเขารวม

โครงการที่

เพิ่มขึ้น 

เด็กและเยาวชน มีคุณธรรม 

จริยธรรมในการอยูรวมกัน

ทางสังคมนําไปสูการพัฒนา

ในอนาคต 

 

สํานักปลัด 

18 โครงการกิจกรรมทาง

กีฬาและนันทนาการ 

เพื่อเสริมสรางศักยภาพการ

กีฬาในการสรางคุณคาทาง

สังคมในการพัฒนาประเทศ 

เยาวชนเขารวม

โครงการ 

20,000 

 

อบต. 

20,000 

 

อบต. 

20,000 

 

อบต. 

20,000 

 

อบต. 

20,000 

 

อบต. 

จํานวนผูเขารวม

โครงการ อัตรา

การเลนกีฬาที่

เพิ่มขึ้น 

เยาวชนในพื้นที่มกีารใช

กิจกรรมกีฬาและ

นันทนาการในการสรางสุข

ภาวะทีดี  

 

อบต.บาเจาะ 

โรงเรียน    

บานดูก ู

19 โครงการแขงขันกีฬาและ
สงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬา 

 

เพื่อเสริมสรางศักยภาพการ
กีฬาในการสรางคุณคาทาง
สังคมในการพัฒนาประเทศ 

1  โครงการ 
1 ครัง้/ปี 

30,000 

 

อบต. 

30,000 

 

อบต. 

30,000 

 

อบต. 

30,000 

 

อบต. 

30,000 

 

อบต. 

จํานวนผูเขารวม
โครงการ อัตรา
การเลนกีฬาที่
เพิ่มขึ้น 

เยาวชนในพื้นที่มกีารใช
กิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการในการสรางสุข
ภาวะทีดี คุณคาทางสังคม 

 

กอง 
การศึกษาฯ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตรท่ี 2: ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

   (Inequality Reduce and Quality of Life on Sufficiency Economic Based) 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 7 ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล 
7. ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ

การปฏิบัติงานบุคลากร

ทองถิ่น 

เพื่อการปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ และศักยภาพ

บุคลากรในหนวยงาน 

50 คน 250,000 
 

อบต. 

250,000 
 

อบต. 

250,000 
 

อบต. 

300,000 
 

อบต. 

300,000 
 

อบต. 

จํานวนบุคลากร   

ที่ไดรับการ

ฝกอบรม 

บุคลากรมีศักยภาพในการ

ตอบสนองตอความตองการ และ

ใหบริการประชาชนอยางสะดวก

รวดเร็ว โปรงใส รวมทั้งบริการมี

ความทันสมัยทันตอการ

เปล่ียนแปลง 

 

สํานักปลัด 

2 อบรมคุณธรรม จริยธรรม 
สงเสริมการตอตานทุจริต
(ITA) 

เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการและเพิ่มพูน
ความรูคณะผูบริหาร สมาชกิ 
อบต. พนักงานสวนตําบล 
พนักงานจางและตัวแทนกลุม
ตาง ๆ 

1 คร้ัง/ป 30,000 
 

อบต. 

30,000 
 

อบต. 

30,000 
 

อบต. 

30,000 
 

อบต. 

30,000 
 

อบต. 

จํานวนบุคลากร   

ที่ไดรับการ

ฝกอบรม 

บุคลากรมีความรู ความเขาใจใน

ระบบการตอตานทุจริตของภาครัฐ 

มีกระบวนการทํางานและบริการที่

โปรงใส และสามารถตรวจสอบได 

 

สํานักปลัด 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตรท่ี 2: ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

   (Inequality Reduce and Quality of Life on Sufficiency Economic Based) 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 7 ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล 
7. ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิต

ของ

โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

3 โครงการฝกอบรมขอมูล

ขาวสารแกบุคลากรและ

ประชาชนในตําบล 

เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร

ใหมีความทันสมัยทันตอการ

เปล่ียนแปลงของโลก และขีด

ความสามารถที่สูงขึ้น 

1  คร้ัง 20,000 
 

อบต. 

20,000 
 

อบต. 

20,000 
 

อบต. 

20,000 
 

อบต. 
 

20,000 
 

อบต. 

จํานวนบุคลากรที่

ไดรับการฝกอบรม 

บุคลากรมีขีดความสามารถในการ

ใหบริการประชาชน พรอมทั้งมี

ความเขาใจตอการเปล่ียนแปลง

ขอมูลขาวสารในโลกปจจุบันมาก

ขึ้น 

 

สํานักปลัด 

4 จัดหาวัสดุ อุปกรณ 
ครุภัณฑสํานักงาน
เสริมสรางการบริหารการ
จัดการ 

เพื่อใหบริการภาครัฐมีความ
ทันสมัยทันตอการเปล่ียนแปลง 
ตอบสนองตอความตองการ
ของประชาชนไดรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

1 ป 300,000 
 

อบต. 

300,000 
 

อบต. 

300,000 
 

อบต. 

300,000 
 

อบต. 

300,000 
 

อบต. 

วัสดุ อุปกรณ       
ที่ไดรับการจัดสรร 

ความพึงพอใจของประชาชนตอ
การใหบริการสาธารณะของ
หนวยงาน เพิ่มมากขึ้น พรอมทั้ง
ประสิทธิภาพของการใหบริการ 
 
 

สํานักปลัด 
 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตรท่ี 2: ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

   (Inequality Reduce and Quality of Life on Sufficiency Economic Based) 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 7 ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล 
7. ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิต

ของ

โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

5 กอสรางโรงจอดรถ

บริการประชาชน 

เพื่อตอบสนองตอความตองการ

ของประชาชนในการมารับ

บริการ  

1 แหง 500,000  

อบต. 

500,000 

 อบต. 

500,000 

 อบต. 

500,000 

 อบต. 

500,000 

 อบต. 

ขนาดโรงจอดรถ และ

ความพึงพอใจของ

ประชาชนที่มาเขารับ

การบริการ 

ความพึงพอใจของประชาชน

เมื่อมาติดตอขอรับบริการจาก

หนวยงาน 

 

 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตรท่ี 2: ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

   (Inequality Reduce and Quality of Life on Sufficiency Economic Based) 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 7 ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล 
7. ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

6 ปรับปรุงภูมิทัศนที่ทํา
การองคการบริหารสวน
ตําบลบาเจาะ 

เพื่อปรับปรุงภาพลักษณและ

บริการของภาครัฐใหมีความ

ทันสมัยรองรับการ

เปล่ียนแปลงในโลกปจจบุัน 

๑ โครงการ 

 

440,000 
 

อบต. 

440,000 
 

อบต. 

440,000 
 

อบต. 

440,000 

 
อบต. 

440,000 
 

อบต. 

พื้นที่ที่ไดรับการ

ปรับปรุงภูมิทัศน

และความพึง

พอใจของ

ประชาชนที่มา

รับบริการ 

 

 

ประชาชนที่มาใชบริการมี

ความพอใจมากขึ้น  

องคการบริหารสวนตําบลบา

เจาะมีคุณภาพในการบริการ

ที่ดีขึ้นในหลายมิติ 

กองชาง 

7 จัดซ้ือที่ดิน เพื่อการลงทุนในโครงสราง

พื้นฐานของภาครัฐเพื่ออาํนวย

ความสะดวกที่เอื้อตอการ

พัฒนาประเทศในอนาคต 

20 ไร 

 

1,000,000 
 

อบต. 

1,000,000 
 

อบต. 

1,000,000 
 

อบต. 

1,000,000 
 

อบต. 

1,000,000 
 

อบต. 

ขนาดที่ดินที่ทํา

การจัดซ้ือเพื่อ

การลงทุน 

องคการบริหารสวนตําบลบา

เจาะมีพื้นที่ในการลงทุนที่จะ

รองรับการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจและสังคมของ

พื้นที่ 

 

สํานักปลัด 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตรท่ี 2: ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

   (Inequality Reduce and Quality of Life on Sufficiency Economic Based) 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 7 ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล 
7. ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

8 เงินเดือนและ
คาตอบแทนตางๆ  
ผูบริหาร พนักงาน
สมาชิก 

เพื่อบริหารจัดการในสวน

รายจายประจาํของหนวยงาน

อยางมีประสิทธภิาพ 

ตอบสนองตอการพัฒนา

บุคลากรในอนาคต 

1 ป 8,000,000 
 

อบต. 

8,000,000 
 

อบต. 

8,000,000 
 

อบต. 

9,000,000 
 

อบต. 

9,000,000 
 

อบต. 
 

อัตราการเพิ่มขึ้น

ของคาตอบแทน

เปนไปตาม

ระเบียบที่

เหมาะสม 

บุคลากรในหนวยงาน คณะ

ผูบริหาร ขาราชการ 

พนักงานจาง ฯลฯ มี

แรงจูงใจในการทํางานและ

พัฒนาผลิตภาพในการ

ทํางานเพื่อรองรับการพัฒนา

ในอนาคตของประเทศ 

 

สํานักปลัด 

9 จัดเก็บขอมูลพื้นฐาน  
ขอมูล จปฐ. 

เพื่อบริหารจัดการขอมูล

สารสนเทศและเปล่ียนขอมูล

พื้นฐานบางสวนที่ยังไมไดรับ

การจัดการ ใหอยูในรูปแบบ

ดิจิตอล  

จัดเก็บขอมูล 

ปละ 1 คร้ัง 

30,000 
 

อบต. 

30,000 
 

อบต. 

30,000 
 

อบต. 

30,000 
 

อบต. 

30,000 
 

อบต. 

ขอมูลที่ไดรับการ

จัดเก็บตาม

ระบบฐานขอมูล

ของภาครัฐ 

องคกรมีขอมูลพื้นฐานใน

ระบบดิจิตอล ที่ถกูตอง และ

สามารถนําไปตอยอดในการ

พัฒนาฐานขอมูลระดับ Big 

Data ของภาครัฐ 

 

สํานักปลัด 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตรท่ี 2: ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

   (Inequality Reduce and Quality of Life on Sufficiency Economic Based) 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 7 ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล 
7. ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

10 บําบัดทุกข บํารุงสุข 
แบบ ABC 

เพ่ือการพัฒนาการใหบรกิาร

ประชาชน โดยยึดประชาชนเปน

ศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ

ของประชาชนไดรวดเร็วและโปรงใส 

ทุกครัวเรือนใน

ตําบล 

100,000 
 

อบต. 

100,000 
 

อบต. 

100,000 
 

อบต. 

100,000 
 

อบต. 

100,000 
 

อบต. 

จํานวนผูเขารวม

โครงการที่เพิ่มขึ้น 

ประสิทธภิาพในการใหบรกิาร

ประชาชนเพ่ิมขึน้ และตอบสนอง

ความตองการของประชาชนทีม่าใช

บริการไดตรงจุด 

สํานักปลัด 

11 โครงการจัดทํา 
แผนที่ภาษ ี

เพ่ือการพัฒนาระบบการใหบรกิาร
ประชาชน โดยยึดประชาชนเปน
ศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ
ของประชาชนไดรวดเร็วและโปรงใส 
 
 

จํานวน 1
โครงการ 

100,000 
 

อบต. 
 

100,000 
 

อบต. 

100,000 
 

อบต. 

100,000 
 

อบต. 

100,000 
 

อบต. 

จํานวนผูเสียภาษีที่
เพิ่มขึ้น 

ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี

มากขึ้น สามารถจัดเกบ็ภาษีของ

ไดตามเปาประสงค 

สํานักปลัด 

12 โครงการเสริมสราง
และปรับปรุงการ
บริหารงานเพื่อการ
บริการประชาชน 

เพ่ือการพัฒนาระบบการใหบรกิาร
ประชาชน โดยยึดประชาชนเปน
ศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ
ของประชาชนไดรวดเร็วและโปรงใส 
 
 

จัดกิจกรรม 
จํานวน 3 คร้ัง 

80,000 
 

อบต. 

80,000 
 

อบต. 

80,000 
 

อบต. 

80,000 
 

อบต. 

80,000 
 

อบต. 

 รอยละขอผูใช    
 บริการที่เพิ่มขึ้น 

ประสิทธภิาพในการใหบรกิาร
ประชาชนเพ่ิมขึน้ และตอบสนอง
ความตองการของประชาชนทีม่าใช
บริการไดตรงจุด 

สาํนกัปลดั 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตรท่ี 2: ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

   (Inequality Reduce and Quality of Life on Sufficiency Economic Based) 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 7 ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล 
7 ดานการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล 
7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิต

ของ

โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

13 อบรมใหความรู พ.ร.บ.

ขอมูลขาสารของราชการ

และกฎหมายที่เกี่ยวของกับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เพื่อพัฒนาประชาชนในพื้นที่

ใหมีศักยภาพ มีทกัษะ ความรู

ในดานของขอมูลขาวสาร

ราชการและกฏหมายที่

เกี่ยวของ สามารถพึ่งพาตนเอง

ได 

 

จํานวน      

1 คร้ัง 

 

20,000 

อบต. 

20,000 

อบต. 

20,000 

อบต. 

20,000 

อบต. 

20,000 

อบต. 

จํานวนผูเขารวม

โครงการ 

ประชาชนที่เขารวมโครงการ มีความรู 

ความเขาใจในการทํางานของ

หนวยงานภาครัฐ และกฎหมายที่มี

ผลกระทบตอตนเองในการดํารงชีวิต 

จนสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน 

สํานักปลัด 

14 ติดต้ังจอ แอลอีดี  เพื่อเพิ่มการเขาถึงขอมูล

สารสนเทศตางๆ รวมไปถึงการ

แจงกิจกรรม โครงการ การ

ทํางานขององคการบริหารสวน

ตําบลบาเจาะใหแกประชาชน

ในพื้นที่ 

 

หมูบานละ  

1 แหง 

300,000 

อบต. 

300,000 

อบต. 

300,000 

อบต. 

300,000 

อบต. 

300,000 

อบต. 

จํานวนจอแอลอีดี     

จํานวนแหงที่ไดรับ

การติดต้ัง และ

จํานวนประชาชนที่

ไดรับผลกระทบใน

เชิงบวก 

ประชาชนในพื้นที่มีแหลงขอมูล

สารสนเทศ ที่สามารถเขาถึงไดใน

ตนทุนที่ตํ่า และไดนําขอมูลขาวสาร

ตางๆ ไปประยุกตใชในการดํารงชีวิต 

อาชีพ และตอยอดในการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม 

กองชาง 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตรท่ี 2: ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

   (Inequality Reduce and Quality of Life on Sufficiency Economic Based) 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 7 ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล 
7. ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

15 คาใชจายในการดําเนินการ

จางองคกรหรือสถาบันที่เปน

กลางมาสํารวจความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ ตามมิติการ

ประเมินที่ ก.จ ก.ท หรือ ก.

อบต.กําหนด 

เพื่อการพัฒนาระบบการ

ใหบริการประชาชน โดย

ยึดประชาชนเปน

ศูนยกลาง ตอบสนอง

ความตองการของ

ประชาชนไดรวดเร็วและ

โปรงใส  

 

 

จํานวนคร้ังใน

การประเมิน

และการสํารวจ 

20,000 

อบต. 

20,000 

อบต. 

20,000 

อบต. 

20,000 

อบต. 

20,000 

อบต. 

หลักเกณฑในการ

ประเมินการสํารวจและ

ความพึงพอใจของ

ประชาชนในภาพรวม  

คุณภาพและประสิทธิภาพใน

การใหบริการประชาชนเพิ่ม

มากขึ้น และตอบสนองความ

ตองการของประชาชนที่มาใช

บริการไดตรงจุด  

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตรท่ี 2: ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

   (Inequality Reduce and Quality of Life on Sufficiency Economic Based) 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 7 ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล 
7. ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
7.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

1 โครงการประชาคมเพื่อ

จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม

ของประชาชนและหนวยงาน

ภาครัฐในการทํางานรวมกัน

เพื่อการพัฒนาในทกุมิติ 

จํานวนคร้ัง 20,000 
 

อบต. 

20,000 
 

อบต. 

20,000 
 

อบต. 

20,000 
 

อบต. 

20,000 
 

อบต. 

จํานวนผูเขารวม

ประชาคมและจาํนวน

โครงการที่ไดรับการ

เสนอจากประชาชน

ในพื้นที่ 

แผนพัฒนาทองถิ่น มี

ประสิทธิภาพทั้งในดานการ

ตอบสนองความตองการของ

ประชาชนที่ตรงจุด และดาน

การจัดสรรงบประมาณ 

 

สํานักปลัด 

2 โครงการออกหนวย

องคการบริหารสวนตําบล

เคล่ือนที่บริการประชาชน 

เพื่อตอบสนองความตองการ

ของประชาชนที่ไมสามารถ

เขามารับบริการของ

หนวยงานไดดวยตนเอง  

จํานวน 1 คร้ัง 20,000 

อบต. 

20,000 

อบต. 

20,000 

อบต. 

20,000 

อบต. 

20,000 

อบต. 

จํานวนผูเขารับ

บริการ ในโครงการ 

สามารถตอบสนองความ

ตองการ และรูปแบบการ

ใหบริการของหนวยงานมี

ความสะดวกรวดเร็วและ

ประสิทธิผลมากขึ้น 

 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ก.ยุทธศาสตรท่ี 2: ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

   (Inequality Reduce and Quality of Life on Sufficiency Economic Based) 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 7 ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล 
7. ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
7.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิต

ของ

โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

3 โครงการสงเสริม

สนับสนุนการจัดทําแผน

ชุมชน 

เพื่อตอบสนองความตองการของ

ประชาชนในพื้นที่อยางเขาใจ 

เขาถึง สามารถแกปญหาและตอ

ยอดในการพัฒนาทางดาน

เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงใน

พื้นที่สามจังหวัดชายแดนใตอยาง

ยั่งยืน เปนไปตามยุทธศาสตรการ

พัฒนากลุมจังหวัดชายแดนใต 

 

 

จํานวน       

 1 คร้ัง 

10,000 

อบต. 

10,000 

อบต. 

10,000 

อบต. 

10,000 

อบต. 

10,000 

อบต. 

จํานวนประชาชนใน

พื้นที่ที่เขารวม

โครงการ และจาํนวน

โครงการที่ประชาชน

ในพื้นที่มีการเสนอใน

การจัดทําแผนชุมชน 

ปญหาของประชาชนในพื้นที่

ไดรับการตอบสนองที่ตรงจุด 

สามารถแกไขและนําไปสูการ

พัฒนาในหลากหลายมิติ ไดอยาง

ยั่งยืนและบูรณาการหนวยงานที่

มีหนาที่รับผิดชอบทุกภาคสวน

เขามามีสวนรวมในการพัฒนา

ทองถิ่น 

สํานักปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

แบบ ผ.02/1 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  อําเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

๑๗๒ 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่น การทองเท่ียว และการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตรท่ี 1 การสงเสรมิโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการติดต้ังไฟฟา 
โซลาเซลล 

เพื่อความปลอดภัย 
เพื่อเพิ่มแสงสวางและ
ประหยัดพลังงาน 

6 หมูบานประกอบดวย 
ม.1 , ม.3 
ม.5 , ม.6 
ม.7 , ม.8 

45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 จํานวนครัว
เร่ือนที่มี
ไฟฟาใช  

ในพื้นที่ที่ติดต้ังมีความ
สะดวกและปลอดภยั 

กองชาง 
องคการ

บริหารสวน
ตําบลบา

เจาะ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  อําเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

๑๗๓ 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่น การทองเท่ียว และการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตรท่ี 1 การสงเสรมิโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

2 โครงการถมดินลานกีฬา
ประจําตําบล บานดูกู
สุเหรา หมูที่ 7 

เพื่อใหมีสถานที่ออกกาํลัง
กาย ใชเวลาวางใหเปน
ประโยชนและพื้นที่
สรางสรรค 

ขนาดกวาง 100 
เมตร 

ยาว 100 เมตร 
หนาเฉล่ีย 2.50 

เมตร 

- - 10,370,120 10,370,120 10,370,120 จํานวนของ
ประชาชนที่ไดใช
พื้นที่ในการออก
กําลังกายและทํา
กิจกรรมในทาง
สรางสรรค 

ประชาชนในพื้นที่มี
สุขภาพที่ดีขึ้น 
เยาวชนในพื้นที่มกีารใช
เวลาวางที่เปนประโยชน
มากขึ้น 

กองชาง 
องคการ

บริหารสวน
ตําบลบา

เจาะ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  อําเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

๑๗๔ 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่น การทองเท่ียว และการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตรท่ี 1 การสงเสรมิโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 8 บานบือเจาะ
ซีแย–บือเจาะ1 

เพื่อพัฒนาโครงขายคมนาคม 
ในการอํานวยความสะดวกและ
ลดตนทุนในการเคล่ือนยาย
สินคา บริการ บุคลากร 
 

ปริมาณงาน กวาง 
5.00 เมตร ยาว 
1,200 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - 5,040,000. 5,040,000. 5,040,000. ความยาวของ
ถนนที่ไดรับการ
ปรับปรุง 

โครงขายคมนาคม พื้นที่และ
เมืองมีการเชื่อมโยง ตนทุนใน
การ Logistic  
ถูกลง 

กองชาง 
องคการ

บริหารสวน
ตําบลบา

เจาะ 
4 โครงการปรับปรุงถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูที่ 7 บานดูกูสุเหรา 
สายดูซง – สุเหรา 

เพื่อพัฒนาโครงขายคมนาคม 
ในการอํานวยความสะดวกและ
ลดตนทุนในการเคล่ือนยาย
สินคา บริการ บุคลากร 
 

ปริมาณงาน กวาง 
3,4,5 เมตร ยาว 
1,300 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - 6,460,000. 6,460,000. 6,460,000. ความยาวของ
ถนนที่ไดรับการ
ปรับปรุง 

โครงขายคมนาคม พื้นที่และ
เมืองมีการเชื่อมโยง ตนทุนใน
การ Logistic  
ถูกลง 

กองชาง 
องคการ

บริหารสวน
ตําบลบา

เจาะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  อําเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

๑๗๕ 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

 
 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่น การทองเท่ียว และการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตรท่ี 1 การสงเสรมิโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการกอสรางลานกีฬา
อเนกประสงคประจําตําบล
บาเจาะ หมูที่ 7 บานดูกู
สุเหรา ถมดินพรอมปูหญา  

เพื่อใหประชาชนในเขต
อบต.และพื้นที่ใกลเคียง
มีลานกีฬาที่เปน
มาตรฐาน 
 

ขนาดกวาง 78 เมตร ยาว 120 
เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 9,630 
ตารางเมตร หนาเฉล่ีย 0.85 
พรอมเสา 

- - 3,000,000. 3,000,000. 3,000,000. ประชาชนใน
พื้นที่มีสถานที่
ในการเลน
กีฬา 

ประชาชนในพื้นที่มี
สถานที่ในการเลน
กีฬาที่มีมาตรฐาน 

กองชาง 
องคการ

บริหารสวน
ตําบลบา

เจาะ 
6 โครงการขุดลอกคลองพรอม

หินทิ้ง และถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (หมูที่ 1 บานบือ
เจาะ สายชลประทาน –ฆู
เราะห) 

เพื่อบําบัดความ
เดือดรอนของประชาชน 

ขุดลอกคลองพรอมหินทิ้ง ชวงที่ 
1 ขนาดปากกวาง 10.00 เมตร 
ทองคลองกวาง 8.00 เมตร ลึก
เฉล่ีย 3.00 เมตร ยาว 500 
เมตร   ขุดลอกคลองพรอมหินทิ้ง 
ชวงที่ 2 ขนาดปากกวาง 5.00 
เมตร ทองคลองกวาง 3.00 
เมตร ลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร ยาว 
450 เมตร                   ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00 
เมตร หนา เฉล่ี 0-15 เมตร ยาว 
1,800 เมตร 
 

- - 18,413,000. 18,413,000. 18,413,000. ความยาวของ
คลองและถนน 

ศักยภาพในการ
บริหารจัดการน้าํใน
พื้นที่ มี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น สามารถรองรับ
การแกปญหา
เฉพาะหนา และ
เปนการเชื่องโยง
โครงขายคมนาคม 
พื้นที่ และเมือง 

กองชาง 
องคการ

บริหารสวน
ตําบลบา

เจาะ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  อําเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

๑๗๖ 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่น การทองเท่ียว และการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตรท่ี 1 การสงเสรมิโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โครงการปรับปรุงถนน
แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายตนตาล – กูโบรแซมะ 
หมูที่ 3 บานดูก ู

เพื่อพัฒนาโครงขายคมนาคม 
ในการอํานวยความสะดวกและ
ลดตนทุนในการเคล่ือนยาย
สินคา บริการ บุคลากร 
 

ขนาดกวาง 5.00 เมตร 
ยาว 645.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - 2,000,000. 2,000,000. ความยาวของ  
ถนน และรอยละ
ของประชากรใน
พื้นที่ที่ไดใชถนน 
 

โครงขายคมนาคม พื้นที่
และเมืองมีการเชื่อมโยง 
ตนทุนในการ Logistic  
ถูกลง 

กองชาง 
องคการ

บริหารสวน
ตําบลบา

เจาะ 
8 โครงการปรับปรุงถนน

แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายนารีบีซู  
 (หมูที่ 6 บานบาดง) 

เพื่อพัฒนาโครงขายคมนาคม 
ในการอํานวยความสะดวกและ
ลดตนทุนในการเคล่ือนยาย
สินคา บริการ บุคลากร 
 

ขนาด กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 410.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

 
 
 

- - - 1,100,000. 1,100,000. ความยาวของ  
ถนน และรอยละ
ของประชากรใน
พื้นที่ที่ไดใชถนน 
 

โครงขายคมนาคม พื้นที่
และเมืองมีการเชื่อมโยง 
ตนทุนในการ Logistic  
ถูกลง 

กองชาง 
องคการ

บริหารสวน
ตําบลบา

เจาะ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  อําเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

๑๗๗ 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่น การทองเท่ียว และการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตรท่ี 1 การสงเสรมิโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

9 โครงการกอสรางถนน
แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 7 บานดูกูสุเหรา 
สายดูกูสุเหรา – ทุงนา 

เพื่อพัฒนาโครงขาย
คมนาคม ในการอํานวย
ความสะดวกและลดตนทุน
ในการเคล่ือนยายสินคา 
บริการ บุคลากร 
 

ขนาดกวาง ๔.00 เมตร 
ยาว 800 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - - 2,400,000 ความยาวของ  
ถนน และรอยละ
ของประชากรใน
พื้นที่ที่ไดใชถนน 
 

โครงขายคมนาคม พื้นที่
และเมืองมีการเชื่อมโยง 
ตนทุนในการ Logistic  
ถูกลง 

กองชาง 
องคการ

บริหารสวน
ตําบลบา

เจาะ 

10 โครงการกอสรางถนน
แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก   
หมูที่ ๘  บานบอืเจาะ 

เพื่อพัฒนาโครงขาย
คมนาคม ในการอํานวย
ความสะดวกและลดตนทุน
ในการเคล่ือนยายสินคา 
บริการ บุคลากร 
 

ขนาดกวาง 3.00 เมตร 
ยาว 300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - 900,000 900,000 ความยาวของ  
ถนน และรอยละ
ของประชากรใน
พื้นที่ที่ไดใชถนน 
 

โครงขายคมนาคม พื้นที่
และเมืองมีการเชื่อมโยง 
ตนทุนในการ Logistic  
ถูกลง 

กองชาง 
องคการ

บริหารสวน
ตําบลบา

เจาะ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  อําเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

๑๗๘ 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่น การทองเท่ียว และการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตรท่ี 1 การสงเสรมิโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

11 โครงการยกระดับหิน
คลุก พรอมวางทอ   
หมูที่๘ สายโตะปาเก 

เพื่อพัฒนาโครงขายคมนาคม 
ในการอํานวยความสะดวกและ
ลดตนทุนในการเคล่ือนยาย
สินคา บริการ บุคลากร 
 

ขนาดกวาง ๔ เมตร 
ยาว 2300 เมตร 

- - 3,680,000 3,680,000 3,680,000 ความยาวของ  
ถนน และรอย
ละของ
ประชากรใน
พื้นที่ที่ไดใชถนน 
 

โครงขายคมนาคม พื้นที่
และเมืองมีการเชื่อมโยง 
ตนทุนในการ Logistic  
ถูกลง 

กองชาง 
องคการ

บริหารสวน
ตําบลบา

เจาะ 

12 โครงการยกระดับหิน
คลุก หมูที่ ๑ สาย
ชลประทาน – คูเราะห 

เพื่อพัฒนาโครงขายคมนาคม 
ในการอํานวยความสะดวกและ
ลดตนทุนในการเคล่ือนยาย
สินคา บริการ บุคลากร 
 

ขนาดกวาง ๔ เมตร 
ยาว 1000 เมตร 

- - 620,000 620,000 620,000 ความยาวของ  
ถนน และรอย
ละของ
ประชากรใน
พื้นที่ที่ไดใชถนน 
 

โครงขายคมนาคม พื้นที่
และเมืองมีการเชื่อมโยง 
ตนทุนในการ Logistic  
ถูกลง 

กองชาง 
องคการ

บริหารสวน
ตําบลบา

เจาะ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  อําเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

๑๗๙ 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่น การทองเท่ียว และการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตรท่ี 1 การสงเสรมิโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

13 โครงการกอสรางถนน 
คสล. หมูที่ 8  
สายบือเจาะสะพาน – 
ศาลาพงกาย ี

เพื่อพัฒนาโครงขายคมนาคม ใน
การอํานวยความสะดวกและลด
ตนทุนในการเคล่ือนยายสินคา 
บริการ บุคลากร 
 

ขนาดกวาง ๔ เมตร 
ยาว 600 เมตร 

- - 1,768,000 1,768,000 1,768,000 ความยาวของ  
ถนน และรอยละ
ของประชากรใน
พื้นที่ที่ไดใชถนน 
 

โครงขายคมนาคม พื้นที่
และเมืองมีการเชื่อมโยง 
ตนทุนในการ Logistic  
ถูกลง 

กองชาง 
องคการ

บริหารสวน
ตําบลบา

เจาะ 
14 โครงการกอสราง

ถนนลาดยาง หมูที่ 7 
สายดูกูสุเหรา – 
โรงเรียนบานดูก ู

เพื่อพัฒนาโครงขายคมนาคม ใน
การอํานวยความสะดวกและลด
ตนทุนในการเคล่ือนยายสินคา 
บริการ บุคลากร 
 

ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 900 เมตร 

- - 1,440,000 1,440,000 1,440,000 ความยาวของ  
ถนน และรอยละ
ของประชากรใน
พื้นที่ที่ไดใชถนน 
 

โครงขายคมนาคม พื้นที่
และเมืองมีการเชื่อมโยง 
ตนทุนในการ Logistic  
ถูกลง 

กองชาง 
องคการ

บริหารสวน
ตําบลบา

เจาะ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  อําเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

๑๘๐ 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่น การทองเท่ียว และการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตรท่ี 1 การสงเสรมิโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

15 โครงการปรับปรุงถนน
แบบผิวจราจร พารา
แอสฟลสติก คอนกรีต 
หมูที่ 3 สายปายอ – กู
โบรแชมะ 
 

เพื่อพัฒนาโครงขายคมนาคม 
ในการอํานวยความสะดวกและ
ลดตนทุนในการเคล่ือนยาย
สินคา บริการ บุคลากร 
 

 กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 794.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 3,176.00 

ตารางเมตร 

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ความยาวของ  
ถนน และรอยละ
ของประชากรใน
พื้นที่ที่ไดใชถนน 
 

โครงขายคมนาคม พื้นที่และ
เมืองมีการเชื่อมโยง ตนทุน
ในการ Logistic ถูกลง 

กองชาง 
องคการ

บริหารสวน
ตําบล 

บาเจาะ 

16 โครงการปรับปรุงถนน
แบบผิวจราจร พารา
แอสฟลสติกคอนกรีต 
หมูที่ 3 สายลูโบะปาแย 

เพื่อพัฒนาโครงขายคมนาคม 
ในการอํานวยความสะดวกและ
ลดตนทุนในการเคล่ือนยาย
สินคา บริการ บุคลากร 
 

กวาง ๔.00 เมตร 
ยาว 990.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 3,960.00 

ตารางเมตร 
 

- - 3,960,000 3,960,000 3,960,000 ความยาวของ  
ถนน และรอยละ
ของประชากรใน
พื้นที่ที่ไดใชถนน 
 

โครงขายคมนาคม พื้นที่และ
เมืองมีการเชื่อมโยง ตนทุน
ในการ Logistic ถูกลง 

กองชาง 
องคการ

บริหารสวน
ตําบล 

บาเจาะ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  อําเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

๑๘๑ 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่น การทองเท่ียว และการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตรท่ี 1 การสงเสรมิโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

17 โครงการกอสราง
ถนนลาดยาง หมูที ่5  
สายแบยี – เปาเบาะ 

เพื่อพัฒนาโครงขาย
คมนาคม ในการอํานวย
ความสะดวกและลด
ตนทุนในการเคล่ือนยาย
สินคา บริการ บุคลากร 
 

ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

- - 800,000 800,000 800,000 ความยาวของ  
ถนน และรอยละ
ของประชากรใน
พื้นที่ที่ไดใชถนน 
 

โครงขายคมนาคม พื้นที่
และเมืองมีการเชื่อมโยง 
ตนทุนในการ Logistic ถูก
ลง 

กองชาง 
องคการ

บริหารสวน
ตําบลบา

เจาะ 

18 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตพรอมวางทอ หมู
ที่ 7 สายปอเนาะ – ดูกู
สุเหรา 

เพื่อพัฒนาโครงขาย
คมนาคม ในการอํานวย
ความสะดวกและลด
ตนทุนในการเคล่ือนยาย
สินคา บริการ บุคลากร 
 

ขนาดกวาง ๔ เมตร 
ยาว 750 เมตร 

- - 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ความยาวของ  
ถนน และรอยละ
ของประชากรใน
พื้นที่ที่ไดใชถนน 
 

โครงขายคมนาคม พื้นที่
และเมืองมีการเชื่อมโยง 
ตนทุนในการ Logistic ถูก
ลง 

กองชาง 
องคการ

บริหารสวน
ตําบลบา

เจาะ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  อําเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

๑๘๒ 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่น การทองเท่ียว และการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตรท่ี 1 การสงเสรมิโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

19 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีต หมูที ่6  
สายพงยือนีริง 

เพื่อพัฒนาโครงขาย
คมนาคม ในการอํานวย
ความสะดวกและลดตนทุน
ในการเคล่ือนยายสินคา 
บริการ บุคลากร 
 

ขนาดกวาง ๔ เมตร 
ยาว 340 เมตร 

- - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ความยาวของ  ถนน 
และรอยละของ
ประชากรในพื้นที่ที่
ไดใชถนน 
 

โครงขายคมนาคม 
พื้นที่และเมืองมีการ
เชื่อมโยง ตนทุนใน
การ Logistic ถูกลง 

กองชาง 
องคการ

บริหารสวน
ตําบลบา

เจาะ 

20 กอสรางถนนคอนกรีต 
หมูที่ 6 สายนารีบีซู 

เพื่อพัฒนาโครงขาย
คมนาคม ในการอํานวย
ความสะดวกและลดตนทุน
ในการเคล่ือนยายสินคา 
บริการ บุคลากร 
 

ขนาดกวาง ๔ เมตร 
ยาว 1300 เมตร 

- - 3,380,000 3,380,000 3,380,000 ความยาวของ  ถนน 
และรอยละของ
ประชากรในพื้นที่ที่
ไดใชถนน 
 

โครงขายคมนาคม 
พื้นที่และเมืองมีการ
เชื่อมโยง ตนทุนใน
การ Logistic ถูกลง 

กองชาง 
องคการ

บริหารสวน
ตําบลบา

เจาะ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  อําเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

๑๘๓ 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่น การทองเท่ียว และการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตรท่ี 1 การสงเสรมิโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

21 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตพรอมคูระบายน้าํ 
หมูที่ 1 สายบือเจาะ – กะ
ทุง 
 

เพื่อพัฒนาโครงขาย
คมนาคม ในการอํานวย
ความสะดวกและลดตนทุน
ในการเคล่ือนยายสินคา 
บริการ บุคลากร 
 

ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 270 เมตร 

- - 950,000 950,000 950,000 ความยาวของ  
ถนน และรอยละ
ของประชากรใน
พื้นที่ที่ไดใชถนน 
 

โครงขายคมนาคม พื้นที่
และเมืองมีการเชื่อมโยง 
ตนทุนในการ Logistic ถูก
ลง 

กองชาง 
องคการ

บริหารสวน
ตําบลบา

เจาะ 

22 โครงการกอสรางประปา
หมูบานขนาดใหญ 
(แบบเชมเปญ)  
หมูที่ 6 บานบาดง 
 

เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ในดานการบริหารจัดการน้ํา
ในการอุปโภค บริโภค 

ระบบประปาหมูบาน 
ขนาดใหญ  

(แบบเชมเปญ) 

- - 3,500,000 3,500,000 3,500,000 จํานวนแหง ศักยภาพในการบริหาร
จัดการน้ํามีมากขึ้น 
สามารถตอบสนองความ
ตองการใชน้ําของ
ประชาชนในพื้นที ่
 

กองชาง 
องคการ

บริหารสวน
ตําบลบา

เจาะ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  อําเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

๑๘๔ 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่น การทองเท่ียว และการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตรท่ี 1 การสงเสรมิโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

23 โครงการกอสรางประปา
หมูบานขนาดใหญ(แบบเชม
เปญ) หมูที่ 6 บานบาดง 

เพื่อพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานในดานการ
บริหารจัดการน้าํในการ
อุปโภค บริโภค 

ระบบประปาหมูบาน 
ขนาดใหญ (แบบเชมเปญ) 

- - 3,500,000 3,500,000 3,500,000 จํานวนแหง ศักยภาพในการ
บริหารจัดการน้าํมี
มากขึ้น สามารถ
ตอบสนองความ
ตองการใชน้ําของ
ประชาชนในพื้นที ่
 

กองชาง 
องคการ

บริหารสวน
ตําบลบา

เจาะ 

24 โครงการกอสรางประปา
หมูบานขนาดใหญ(แบบเชม
เปญ) หมูที่ 7 บานดูกูสุเหรา 

เพื่อพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานในดานการ
บริหารจัดการน้าํในการ
อุปโภค บริโภค 

ระบบประปาหมูบาน 
ขนาดใหญ (แบบเชมเปญ) 

- - 3,500,000 3,500,000 3,500,000 จํานวนแหง ศักยภาพในการ
บริหารจัดการน้าํมี
มากขึ้น สามารถ
ตอบสนองความ
ตองการใชน้ําของ
ประชาชนในพื้นที ่
 

กองชาง 
องคการ

บริหารสวน
ตําบลบา

เจาะ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  อําเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

๑๘๕ 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่น การทองเท่ียว และการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตรท่ี 1 การสงเสรมิโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

25 โครงการกอสรางประปา
หมูบานขนาดใหญ 
(แบบเชมเปญ)  
หมูที่ 8 บานบือเจาะ2 
 

เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ในดานการบริหารจัดการน้ํา
ในการอุปโภค บริโภค 

(แบบเชมเปญ) - - 3,500,000 3,500,000 3,500,000 จํานวนแหง ศักยภาพในการบริหาร
จัดการน้ํามีมากขึ้น 
สามารถตอบสนองความ
ตองการใชน้ําของ
ประชาชนในพื้นที ่
 

กองชาง 
องคการ

บริหารสวน
ตําบลบา

เจาะ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  อําเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

๑๘๖ 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่น การทองเท่ียว และการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตรท่ี 1 การสงเสรมิโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

26 โครงการกอสรางถน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  

รหัสทางหลวงทองถิ่น 
(นธ.ถ.47-017) 

หมูที่ 7 
สายปายอ- 
กูโบรแชมะ 

 

เพื่อพัฒนาโครงขาย
คมนาคม ในการอํานวย

ความสะดวกและลด
ตนทุนในการเคล่ือนยาย
สินคา บริการ บุคลากร 

ถนนกวาง 
4.00 เมตร 

ยาว 
800 เมตร 
หนาเฉล่ีย 

0.15 เมตร 

- - 2,300,000 2,300,000 2,300,000 ความยาวของ  ถนน 
และรอยละของ
ประชากรในพื้นที่ที่
ไดใชถนน 
 

โครงขายคมนาคม 
พื้นที่และเมืองมีการ
เชื่อมโยง ตนทุนใน
การ Logistic ถูกลง 

กองชาง 
องคการ

บริหารสวน
ตําบลบา

เจาะ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  อําเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

๑๘๗ 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่น การทองเท่ียว และการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตรท่ี 1 การสงเสรมิโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

27 โครงการกอสรางแอสฟลติ
กคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูที่ 3 สายลูโบะปาแย 

เพื่อพัฒนาโครงขายคมนาคม ใน
การอํานวยความสะดวกและลด
ตนทุนในการเคล่ือนยายสินคา 
บริการ บุคลากร 

ถนนกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 800 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.04 เมตร 

- - 820,000 820,000 820,000 ความยาวของ  
ถนน และรอย
ละของ
ประชากรใน
พื้นที่ที่ไดใชถนน 
 

โครงขายคมนาคม 
พื้นที่และเมืองมีการ
เชื่อมโยง ตนทุนใน
การ Logistic ถูกลง 

กองชาง 
องคการ

บริหารสวน
ตําบลบา

เจาะ 

28 โครงการกอสรางกันตล่ิง
แบบเรียงหิน สายคลอง
สะแต หมูที่ 1 บานบือ
เจาะ 

เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใน
ดานการบริหารจัดการน้าํในการ
อุปโภค บริโภค 

ขนาดยาว 
 1,000 เมตร 

- - 2,900,000 2,900,000 2,900,000 จํานวนแหง ศักยภาพในการ
บริหารจัดการน้าํมี
มากขึ้น สามารถ
ตอบสนองความ
ตองการใชน้ําของ
ประชาชนในพื้นที ่
 

กองชาง 
องคการ

บริหารสวน
ตําบลบา

เจาะ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  อําเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

๑๘๘ 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่น การทองเท่ียว และการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตรท่ี 1 การสงเสรมิโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

29 โครงการกอสรางกันตล่ิง
แบบเรียงหินพรอมถนน
หินคลุก สายคลองสมปอย 
หมูที่ 3 บานดูก ู

เพื่อพัฒนาโครงขายคมนาคม ใน
การอํานวยความสะดวกและลด
ตนทุนในการเคล่ือนยายสินคา 
บริการ บุคลากร 
เพื่อยกระดับโครงสรางพื้นฐานใน
ดานการระบายน้ํา 

ขนาดยาว 
1,300 เมตร 

- - 7,850,000 7,850,000 7,850,000 ความยาวของ
ถนน 
และคูระบายน้าํ 

โครงขายคมนาคม 
พื้นที่และเมืองมีการ
เชื่อมโยง ตนทุนใน
การ Logistic ถูกลง
โครงสรางพื้นฐาน
ในดานการระบาย
น้ําไดรับการเพิ่ม
ศักยภาพเพื่อรองรับ
การพัฒนาใน
อนาคต 
 

กองชาง 
องคการ

บริหารสวน
ตําบลบา

เจาะ 

 
รวม        29      โครงการ 

 

 
45,000,000 

 
45,000,000 

 
145,909,120 

 
145,909,120 

 
145,909,120 

 
รวมงบประมาณ   527,727,360   บาท 

 
 
 
 
 
 


