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 ความส าคัญของแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน าไปสู่การจัดท างบประมาณ
รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้มีการปรับเปลี่ยน แก้ไขให้สอดคล้องกับสภาวการณ์การ
เปลี่ยนแปลงของประเทศ  กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 08910.3/5798 ลงวันที่                
10 ตุลาคม ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564 ) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2559 ต่อมาเมื่อมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีหนังสือ ที่ มท 0810.3/ ว 6046 ลงวันที่ 
19 ตุลาคม 2561 ก าหนดแนวทางปฏิบัติแผนงาน ให้ความสอดคล้องและเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ     
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 THAILAN 4.0 แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ซึ่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 มาตรา 52/1 วรรคท้าย
ก าหนดว่า เมื่อประกาศใช้แผนพัฒนาจังหวัดแล้ว การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินและการด าเนินกิจกรรม           
ของส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐทั้งปวงที่กระท าในพื้นที่จังหวัดต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
และพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 มาตรา 19           
วรรคท้าย ก าหนดไว้ว่า เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้ ว          
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและการด าเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงาน
ของรัฐที่ เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว ก็ได้ก าหนดไว้ในประเด็นดังกล่าวแล้ว           
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินแนวทางใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัด โดยยกเลิกแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เป็นแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้อง
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ให้แล้วเสร็จในวันที่ 15 มิถุนายน 2562  
 การวางแผนเป็นกระบวนการอันส าคัญยิ่งในการบริหารองค์กรและการพัฒนาท้องถ่ิน เพราะแผน
เป็นสิ่งบ่งช้ีให้เห็นถึงเป้าหมายและวิธีด าเนินการเพื่อให้เกิดผลความส าเร็จในเป้าหมายนั้น ๆ แผนแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลกระโด จึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนา
ท้องถ่ิน ซึ่งได้ก าหนดกรอบ แนวทางและทิศทางเพื่อน าไปสู่เป้าหมายการพัฒนาท้องถ่ินให้สอดคล้อง          
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนชุมชน นโยบายรัฐบาล 
และนโยบายในการพัฒนาท้องถ่ินแผนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
กระโด ได้จัดท าข้ึนโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ พิจารณาถึงสภาพปัญหาความจ าเป็นเร่งด่วน     
ของปัญหาที่เกิดข้ึน ความต้องการของประชาชนเป็นส าคัญ โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของท้องถ่ิน      
เป็นหลัก อันจะน าไปสู่การปฏิบัติหลังจากผ่านการน าเสนอโครงการ ได้รับความเห็นชอบ และอนุมัติโครงการ
ตามขั้นตอน การจัดท าแผนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลกระโดได้ส าเร็จ
ลุล่วงด้วยดีจากความร่วมมือของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกระโด ประชาคมท้องถ่ิน ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านไปจนถึงระดับต าบลได้เป็นอย่างดี องค์การบริหารส่วน
ต าบลกระโด จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้  
 

งานนโยบายและแผน ส านักงานปลัด 
องค์การบรหิารส่วนต าบลกระโด 

(ปรบัปรุง 11 กุมภาพันธ์ 2563) 
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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
1.ด้านกายภาพ 
 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
 ต าบลกระโด เป็นต าบลหนึ่งในจ านวน 12 ต าบลของอ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี มีเนื้อที่ทั้งหมด
ประมาณ 1086 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นไร่ได้ประมาณ 5,537 ไร่  มีการปกครองแบ่งเป็น 5 หมู่บ้าน     
มีการยกฐานะจากสภาต าบลเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540 ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ
ประกาศทั่วไปเล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2539 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลกระโด ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 1 บ้านกระโด ต าบลกระโด 
อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ห่างจากที่ว่าการอ าเภอยะรังไปทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นระยะทางประมาณ 9 
กิโลเมตร 
 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระโด เป็นที่ราบลุ่ม โดยประมาณ 60%   ของพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มใช้ท า
นา ส่วนอีกประมาณ 40% เป็นที่ดอน  ซึ่งประชาชนในต าบลจะใช้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น ท าสวน ปลูกยางและ
เลี้ยงสัตว์ 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกระโด มีคลองส่งน้ าชลประทาน จ านวน 2 สาย ไหลผ่าน หมู่ที่ 
1,2,3 และ 5 และมีคลองตามธรรมชาติอีกหลายสาย ซึ่งเมื่อเข้าฤดูฝนน้ าจะท่วมขังพ้ืนที่การเกษตร และมี
อาณาเขตดังนี้ 
  ทิศเหนือ  ติดต่อกับต าบลปิตูมุดี และต าบลวัด 
  ทิศใต้  ติดต่อกับต าบลเมาะมาวี และต าบลกอล า 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลสาคอบน อ าเภอมายอ 
  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับต าบลคลองใหม่ 
 
 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
 มีลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้น มี 2 ฤดู ดังนี้ 
 ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงเดือนกรกฎาคม 
 ฤดูฝน   เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนมกราคมของทุกปี 
 1.4 ลักษณะของดิน 

 ดินร่วนปนทราย ลักษณะดินมีความอุดมสมบูรณ์  ระบายน้ าได้ดี  จึงเหมาะที่จะปลูกไม้ผล  
ไม้ยืนต้น ท าสวน ปลูกยาง 
  1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
  แหล่งน้ าธรรมชาติ 

- ล าน้ า,ล าห้วย  2   สาย 
- บึง,หนองและอ่ืน ๆ  
- แม่น้ าปัตตานีไหลผ่าน หมู่ที่ 3 บ้านปรีกี 
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 แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
- ฝายเชื่อมแม่น้ าปัตตานี  1 แห่ง 
- บ่อน้ าตื้น   112  แห่ง 
- บ่อโยก    3 แห่ง 
- บ่อบาดาล   7 แห่ง 
- ประปาหมู่บ้าน   5   แห่ง 

 
 1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
 มีพ้ืนที่เหมาะแก่การปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น ท าสวน ปลูกยาง  ไม้ส่วนใหญ่จึงเป็นไม้ยางพารา 
 
2.ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 

องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด มีเขตการปกครองจ านวน 5 หมู่บ้าน 
 หมู่ที่ 1 บ้านกระโด  นายมะรอนิง  เจ๊ะสมอเจ๊ะ  ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ 2  บ้านบาซากะจิ  นายมูฮัมมัดอัดนัน  กระโด ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ 3  บ้านปรีกี  นางสาวมาเรียม  กูทา  ก านัน 
 หมู่ที่ 4  บ้านกูแบบาเดาะ  นายสาการียา  ลานง  ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ 5  บ้านสาเราะ  นายมูฮ ามัด  ดาราเซะ  ผู้ใหญ่บ้าน 

 2.2 การเลือกตั้ง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด ได้แบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น 5 เขตการเลือกตั้ง สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลกระโดมีทั้งหมด 6 คน  5 เขตการเลือกตั้ง ดังนี้ 
 เขตเลือกตั้งที่ 1  บ้านกระโด 
 เขตเลือกตั้งที่ 2  บ้านบาซากะจิ 
 เขตเลือกตั้งที่ 3  บ้านปรีก ี
 เขตเลือกตั้งที่ 4  บ้านกูแบบาเดาะ 
 เขตเลือกตั้งที่ 5  บ้านสาเราะ 
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3.ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

 

ชุมชน
ที ่

ชื่อชมุชน 

พ.ศ. 2559 
(เดือนธันวาคม 2559) 

พ.ศ. 2560 
(เดือนธันวาคม 2560) 

พ.ศ. 2561 
(เดือนธันวาคม 2561) 

พ.ศ. 2562 
(เดือนตุลาคม 2562) 

จ านวน
ครัวเรือน 

ชาย  
(คน) 

หญิง 
 (คน) 

รวม  
(คน) 

จ านวน
ครัวเรือน 

ชาย  
(คน) 

หญิง 
 (คน) 

รวม  
(คน) 

จ านวน
ครัวเรือน 

ชาย  
(คน) 

หญิง 
 (คน) 

รวม  
(คน) 

จ านวน
ครัวเรือน 

ชาย  
(คน) 

หญิง 
 (คน) 

รวม  
(คน) 

1 กระโด 215 564 553 1,117 215 568 552 1,335 222 572 554 1,126 223 581 562 1,143 

2 บาซากะจ ิ 333 720 711 1,431 340 729 719 1,788 341 729 723 1,452 346 744 728 1,472 

3 ปรีก ี 286 645 642 1,287 293 668 661 1,622 296 694 655 1,349 299 673 648 1,321 

4 
กูแบบา
เดาะ 

100 243 255 498 101 247 266 614 101 259 273 532 101 259 276 535 

5 สาเราะ 89 212 206 418 92 212 206 510 93 222 206 428 93 228 213 441 

รวม 1,023 2,384 2,367 4,751 1,041 2,424 2,404 5,869 1,053 2,476 2,411 4,887 1,062 2,485 2,427 4,912 
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 3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 ชาย (คน) หญิง (คน) รวม หมายเหตุ 
จ านวนประชากรเยาวชน 786 685 1,475 อายุต่ ากว่า 18 ปี 

จ านวนประชากร 1,448 1,386 2,834 อายุ 18-60 ปี 
จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 238 343 581 อายุมากกว่า 60 ปี 

รวมทั้งหมด 2,472 2,418 4,890 ทัง้สิ้น 4,890 คน 

จากข้อมูลของส านักทะเบียนราษฎร์ของอ าเภอยะรัง เมื่อวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 
พบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลกระโด  มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 4 ,891 คน จ าแนกเป็นชาย 2,473 คน 
หญิง 2,418 คน และมีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,053 ครัวเรือน ดังนี้ 

 
4.สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 
 - โรงเรียนประถมศึกษา    จ านวน  2  แห่ง 

- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน   จ านวน  5  แห่ง 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนปฐมวัยเรียน   จ านวน  1  แห่ง 
- โรงเรียนปอเนาะ     จ านวน  2  แห่ง 
- โรงเรียนตาดีกา/ศูนย์จริยธรรม   จ านวน  6  แห่ง 
- ศูนย์ กศน. ต าบลกระโด    จ านวน  1  แห่ง 

 4.2 สาธารณสุข 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกระโด    จ านวน  1 แห่ง 

 4.3 อาชญากรรม 
 ปัญหาความไม่ปลอดภัย เหตุการณ์ความไม่สงบ องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด ได้ด าเนิน
มาตรการเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุความไม่สงบในพ้ืนที่ รวมทั้งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีอาชีพที่ดี มีรายได้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เกิด
ความเป็นธรรมในสังคม  โดยได้ส่งเสริมชาวบ้าน ได้ศึกษาเกิดการเรียนรู้ตามหลักศาสนาและอ่ืน ๆ  การปูองกัน
อุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการแก้ปัญหาของอบต.ที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่และงบประมาณที่
มีอยู่อย่างจ ากัด  คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะ
วิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ การเขม่นกัน เป็นปัญหาที่ ชุมชนได้รับ
ผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้ง เตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความ
ร่วมมือไปยังผู้น า การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น า  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้
เกิดข้ึนเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝุาย เป็นเรื่องที่ทางอบต.
จะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้    
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 4.4 ยาเสพติด 
 ปัญหายาเสพติดมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาความยากจน ปัญหาการ
ว่างงาน ปัญหาทางด้านสังคม ฯลฯ มากยิ่งขึ้น ซึ่งถ้าหากไม่สามารถบูรณาการ การแก้ไขปัญหาระหว่างงานยา
เสพติดกับการแก้ไข ปัญหาพ้ืนฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็จะเป็นการยากที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่ งยืน 
แนวโน้มที่เพ่ิมข้ึนของปัญหา ยาเสพติด มีส่วนโดยตรงที่จะท าให้การแพร่ระบาดในหมู่บ้าน/ชุมชนก็จะมีมากขึ้น
ตามไปด้วย ประกอบกับความ เจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารจะท าให้เกิดการลอกเลียนแบบ
พฤติกรรม หรือเป็นช่องทางติดต่อสื่อสาร ระหว่างผู้เสพ ผู้ค้ายาเสพติด และกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนได้
มากขึ้น อันจะเป็นผลให้เกิดการขยายตัวของ ปัญหายาเสพติดอย่างสลับซับซ้อนมากกว่าปัจจุบัน องค์การ
บริหารส่วนต าบลกระโด ได้สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยจัดโครงการกีฬาต้าน
ยาเสพติด กิจกรรมอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยงยาเสพติดร่วมกับหน่วยงานอ่ืน การส่งเสริม
อาชีพให้กลุ่มเสี่ยง/ผู้ติดยาเสพติด 
 4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด ได้ด าเนินการดา้นสวัสดิการและสังคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

๑. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ปุวยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
๔. ต้ังงบประมาณโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน   
๕. ต้ังงบประมาณโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง 
6. ตั้งงบประมาณโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน   

 
5.ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด สามารถติดต่อกับชุมชนใกล้เคียงได้ตลอดและทั่วถึง มีถนน
ติดต่อกันทั่วภายในต าบลและภายนอกต าบล ถนนที่ส าคัญ ๆ มีถนนลาดยางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 410 
สายยะลา-ปัตตานี และถนนลาดยากทางหลวงชนบทจังหวัดปัตตานี หมายเลข 23016 สายบ้านบาซากะจิ 
ต าบลกระโด-บ้านปาแน  ต าบลสาคอบน อ าเภอมายอ  จังหวัดปัตตานี นอกจากนี้มีถนนภายในหมู่บ้าน ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นถนนลูกรัง ผิวจาราจร กว้างประมาณ 4 เมตร ถึง 6 เมตร รายละเอียดถนนสายต่าง ๆ พิจารณา
ตามล าดับของถนนดังนี้  
 การคมนาคมติดต่อกับอ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 
 -  ถนนลาดยางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 410 สายยะลา-ปัตตานี ผ่านหมู่ที่ 2,3 ของต าบล
กระโด 
 การคมนาคมต่อภายในต าบล และต าบลใกล้เคียง 
  -  ถนนลาดยางทางหลวงชนบท หมายเลข 23016 สายบ้านบาซากะจิ ต าบลกระโด อ าเภอยะ
รัง –บ้านปาแน  ต าบลสาคอบน อ าเภอมายอ  เป็นถนนที่แยกจากถนนลาดยางทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 
410 ผ่านหมู่ที่ 1,2 และหมู่ท่ี 5 ของต าบลกระโด 
 -  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและลาดยางทางหลวงชนบท หมายเลข 23020 สายบ้านปรีกี ต าบล
กระโด  อ าเภอยะรัง-บ้านวัดโคกหญ้าคา ต าบลคลองใหม่ อ าเภอยะรัง เป็นถนนแยกจากถนนลาดยางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 410 ผ่านหมู่ที่ 3 ต าบลกระโด ไปต าบลคลองใหม่ ซึ่งเชื่ อมต่ออ าเภอหนองจิก จังหวัด
ปัตตานี 
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 -  ถนนบ้านกูแบบาเดาะ ต าบลกระโด – ต้นพิกุล ต าบลวัด เป็นถนนแยกจากถนนลาดยางชนบท
หมายเลข 23016   สภาพเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทางประมาณ 500 เมตร  ถนนลาดยาง
ประมาณ 900 เมตร  และถนนลูกรัง ระยะทางประมาณ 1,500 เมตร การบริการ มีรถยนต์โดยสารประจ า
ทางผ่านถนนสายปัตตานี-ยะลา ตามถนนลาดยางทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 410 
 5.2 การไฟฟ้า 
 -  มีไฟฟูาใช้โดยประมาณ 100% 
 5.3 การประปา 
 -  การให้บริการน้ าประปาในพ้ืนที่ต าบลกระโด เป็นระบบประปาหมู่บ้านมีครบทุกหมู่บ้าน 
จ านวนครัวเรือนมีน้ าใช้ครบทุกครัวเรือน 
 5.4 โทรศัพท์ 

-  โทรศัพท์สาธารณะ มีหมู่บ้านละ 2 แห่ง 
 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

-  ไปรษณีย์ต าบล  จ านวน  1  แห่ง    ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต าบลกระโด 
   
6.ระบบเศรษฐกิจ 
 ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร เช่น การท างาน ท าสวนยางพารา สวน
ทุเรียน ส้มโอ ลองกอง มังคุด ค้าขายและรับจ้างทั่วไป 
 6.1 การเกษตร 
 สภาพพ้ืนที่ต าบลกระโด  มีประชากรในต าบลกระโดประกอบอาชีพหลากหลาย ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ปศุสัตว์ เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงเป็ด,ห่าน แพะ, แกะ ไก่พ้ืนเมือง  ด้านปศุสัตว์ ประมง
ปลาน้ าจืด การท าสวนผสมผสาน  สวนยางพารา  สวนผลไม้ และท านา ท าไร่ เพื่อการบริโภคและจ าหน่าย โดย
มีพ้ืนที่ทางการเกษตรทั้งสิ้นประมาณ   6,800  ไร่   ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่
ส าคัญ  แยกเป็นดังนี้ 
 -  พ้ืนที่ปลูกยางพารา เนื้อท่ี 3,148 ไร่ 
 -  พ้ืนที่เกษตรท านา เนื้อท่ี 1,487 ไร่ 
 -  พ้ืนที่หมู่บ้าน และสวนผสม เนื้อท่ี  1,614 ไร่ 
 ซึ่งการประกอบอาชีพโดยเฉลี่ยของประชากรมีดังนี้ 
 -  อาชีพเกษตรกรรม 75.50% 
 -  อาชีพรับจ้าง 20.50% 
 -  อาชีพอ่ืน   4.00% 
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 6.2 การประมง 

หมู่บ้าน/ชุมชน 
บ่อปลา 

(ไร่) 
บ่อกุ้ง ปู และ

หอย(ไร่) 
รวม 
(ไร่) 

สัตว์น้ าที่เลี้ยงใน
กระชัง 

(ตารางเมตร) 
กระโด - - - - 
บาซากะจิ - - - - 
ปรีก ี - - - - 
กูแบบาเดาะ - - - - 
สาเราะ - - - - 
รวม - - - - 

 
 6.3 การปศุสัตว์ 

หมู่บ้าน/
ชุมชน 

โค 
(ตัว) 

แพะ 
(ตัว) 

แกะ 
(ตัว) 

เป็ด 
(ตัว) 

ไก่ 
(ตัว) 

รวม 
(ตัว) 

กระโด 14 34 - 35 48 131 
บาซากะจิ 33 45 18 63 180 339 

ปรีก ี 58 205 24 322 570 1,179 
กูแบบาเดาะ 16 36 15 49 225 341 

สาเราะ 43 56 20 120 425 664 
รวม 164 376 77 589 1,448 2,654 

 
 6.4 การบริการ 
  -  ธนาคาร   ไม่มี 
  -  ปั๊มน้ ามันหยอดเหรียญ จ านวน 1 แห่ง 
  -  โรงแรม/หอพัก  ไม่มี 
 6.5 การท่องเที่ยว 

ในองค์การบริหารส่วนต าบลกระโด เป็นลักษณะท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตของประชาชนที่เป็น
เอกลักษณ์ประจ าท้องถิ่นตนเอง อัตลักษณ์และอารยธรรม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ประเพณีเมาลิด 
อาซูรอ การเกิด การเข้าสุนัด  ศิลปะปูองกันตัว(ซีละ)และอ่ืน ๆ ปฏิบัติที่โดดเด่นสวยงาม 
 6.6 อุตสาหกรรม 
  -  โรงงานอุตสาหกรรม ไม่มี 
 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

-  กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ได้แก่ กลุ่มปักจักรกระโด,กลุ่มวานีตอ , กลุ่มขนมทองพับ 
และมีกลุ่มอาชีพท าขนมดอกจอก,กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า 
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 6.8 แรงงาน 
 ทักษะฝีมือแรงงานของต าบล 
  - ปักจักร 
  - ตัดเย็บเสื้อผ้า 
  - ผลิตอาหาร/ขนม 
  - แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
 
7.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1 การนับถือศาสนา 
  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีมัสยิด สุเหร่า และกูโบร์หรือปุาช้าของศาสนา
อิสลามหลายแห่ง  
 7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
  ต าบลกระโด ประชาชนมีการรักษาวัฒนธรรมไทยอิสลามอันโดดเด่น มีประเพณีเมาลิด  งาน
บุญฉลองวันตรุษอิฎิลอัฎฮา (รายอปอซอ,รายอฮัฐยี) ประเพณีความเชื่อต่างๆ จึงเป็นตามศาสนาอิสลามเป็น
ส่วนใหญ่ วัฒนธรรมการแต่งกายแบบชาวมุสลิมทั่วไป ผู้หญิงนุ่งผ้าถุง ผู้ชายนุ่งผ้าโสร่ง  และอาหารการกิน 
 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกระโด ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการท าเบาะนุ่น   
  ประชาชนในต าบลใช้ภาษาท้องถิ่น เป็นส่วนใหญ่ในการติดต่อสื่อสาร ร้อยละ ๙5 % ล าดับ
รองลงมาใช้ภาษาทางราชการใช้ในชีวิตประจ าวัน    
 7.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
  -ผ้าคลุมผมสตรีกลุ่มปักจักรกระโดได้คัดสรร ระดับ 3 ดาว ติดต่อกันรวม 4 ครั้ง 
  -เบาะที่นอนนุ่นบ้านปรีกี 
  -ผลผลิตทางการเกษตร 
  -ขนมและอาหารพื้นเมือง 
  -เสื้อปักดอก/ชุดปักดอก 
 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.๑ น้ า  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน น้ าผิวดิน   
8.๒ ป่าไม้  ในองค์การบริหารส่วนต าบลกระโด  เป็นปุาไม้พ้ืนบ้าน 
8.๓ ภูเขา  องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด เป็นพ้ืนที่ที่ไม่ติดภูเขา 
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ส่วนที่  ๒ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

ในการกระจายอ านาจการบริหารของรัฐไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและ
กระบวนการในการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ และอัตราก าลังของราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค
ไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ในอนาคต
อันใกล้นี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่สูงขึ้น  มีอัตราก าลังมากขึ้น 
รวมทั้งมีภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพ่ิมข้ึนตามกันไปด้วย 

จากผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะต้อง
มีการเตรียมการเพ่ือรองรับมาตรการในการถ่ายโอนภารกิจ  งบประมาณและอัตราก าลังจากหน่วยงาน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามท่ีกฎหมายก าหนด เพ่ือที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งก าหนดจุดหมายหรือทิศทางในการ
พัฒนาของตนให้ชัดเจน มีการก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยมีความครอบคลุมภารกิจการพัฒนาในทุกๆ ด้าน อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความ
พร้อมและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะสามารถบริหารงานในความรับผิดชอบตามที่ราชการ
ส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจะถ่ายโอนมาให้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงถือเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยสนับสนุนในการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา/ความต้องการขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือน าไปสู่การก าหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนา การ
ก าหนดภารกิจ และแนวทางการด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่จุดมุ่งหมายดังกล่าวอย่างเป็นระบบ  ซึ่งจะช่วยให้การ
ก าหนดแผนงาน/โครงการ มีทิศทางท่ีสอดคล้องและประสาน สนับสนุนในจุดมุ่งหมายร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะท า
ให้ปัญหา/ความต้องการได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมแล้ว ยังเป็นการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในขณะเดียวกันด้วย 

หลักการส าคัญที่ถือเป็นหัวใจของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก็คือ การก าหนดจุดมุ่งหมายการพัฒนา
และการก าหนดแนวทางการพัฒนาที่จะน าไปสู่การบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้เพราะหากไม่มี
จุดมุ่งหมายในการพัฒนาที่ชัดเจนแล้ว การบริหารงานก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆ เมื่อมี
ปัญหาอย่างซ้ าซ้อนและไม่มีที่สิ้นสุดแล้ว ยังอาจท าให้ปัญหามีความรุนแรงมากขึ้นจนเกินศักยภาพและแก้ไขได้ 
ดังนั้น การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและแนว
ทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพอย่างเป็นระบบ ซึ่งนอกจากจะเป็นการ
พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดแล้ว ยังเป็นการเตรียมความพร้อม
เพ่ือรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอีกทางหนึ่งด้วย 
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 1.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 256๑-25๘๐)  
 วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก  ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”  
 1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 ๑.๑ ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุข 
 ๑.๒  บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 ๑.๓ กองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อมในการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
 ๑.๔ ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่าง
ประเทศ 
 ๑.๕ การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ                     
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  ๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
         ๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึน้                                                      
 ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ๓.๑ คนไทยเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
      ๓.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
 ๔.๑ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิต ิ
 ๔.๒ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก าลัง
ของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
 ๔.๓ เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง เพ่ือ
สร้างสังคมคุณภาพ 
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
       ๕.๑ อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่าง
ยั่งยืน มีสมดุล 
 ๕.๒ ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทางลบ จากการ
พัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 
 ๕.๓ ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล ภายใน
ขีดความสามารถของระบบนิเวศ 
 ๕.๔ ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  ๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
  ๒.๒ ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
  ๒.๓ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ๒.๔ กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 
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 1.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 256๑-2564) 
  1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 ๑.๑ เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม  
 ๑.๒ เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษท่ี ๒๑ 
 ๑.๓ เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต  
 ๑.๔ เพ่ือเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอ้ือต่อการพัฒนาคนและประเทศ 
  2. การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
   ๒.๑ เพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุด  
   ๒.๒ เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง   
   ๒.๓ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
      3. สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
   3.1 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนเปูาหมายการเพ่ิมรายได้
ต่อหัว     
   ๓.2 เพื่อเพิ่มศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิมและสร้างฐานการผลิตและรายได้ใหม่  
                3.3 เพ่ือสนับสนุนการกระจายการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการแบ่งปัน  
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม และสนับสนุนเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   3.4 เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจสร้างความเข้มแข็งและรักษาวินัยทางการเงิน  การคลัง 
และพัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่สนับสนุนการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ    
   3.5 สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขาเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน ดังนี้ 
    3.5.1 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการสร้างมูลค่าและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ของสินค้าและบริการ  
    3.5.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่ส าคัญ พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเพ่ือให้ฐานการ
ผลิตภาคเกษตรและรายได้เกษตรกรมีความม่ันคง  
    3.5.3 เพ่ือเร่งผลักดันให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีความโดดเด่นในด้านคุณภาพ 
มาตรฐานและความปลอดภัยในตลาดโลก   
    3.5.4 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของอุตสาหกรรมส าคัญเดิมให้สามารถต่อยอดสู่อุตสาหกรรมแห่ง
อนาคตที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเข้มข้น และสร้างรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่บนฐานของความ
เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
    ๓.5.๕ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของฐานบริการเดิมและขยายฐานบริการใหม่ในการปรับตั วสู่ 
 เศรษฐกิจฐานบริการที่เข้มแข็งขึ้น รวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน  
    ๓.5.๖ เพ่ือพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและอ านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนให้ 
สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย รวมทั้งพัฒนาสังคมผู้ประกอบการ  
    ๓.5.๗ เพ่ือพัฒนาระบบการเงินของประเทศให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถใน การ
แข่งขันของภาคการผลิตและบริการ การค้า และการลงทุน   
    ๓.5.๘ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งขององค์กรการเงินฐานรากและระบบสหกรณ์ให้สนับสนุน
บริการทางการเงินในระดับฐานรากและเกษตรกรรายย่อย  
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  4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
   ๔.๑ รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  
   ๔.๒ สร้างความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งระบบให้มี
ประสิทธิภาพ  
   ๔.๓ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น  
   ๔.๔ พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ 
  5. ด้านความม่ันคง 
   ๕.๑ เพ่ือปกปูองสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายในรวมทั้งปูองกัน ปัญหา
ภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ  
   ๕.๒ เพ่ือสร้างความพร้อมและผนึกก าลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการบริหาร 
จัดการด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการปูองกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคามทั้งภัยทาง 
ทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ   
   ๕.๓ เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษาความ
สงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ   
   ๕.๔ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความมั่นคงและนโยบายทางเศรษฐกิจสังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นเอกภาพ 
  6. การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
   6.๑ เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล  
   6.๒ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่น    
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้    
   6.๓ เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ  
   6.๔ เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวกด้วย          
ความ รวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน  
    7. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
   7.๑ เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้า รวมทั้งมี
กลไก ก ากับ ดูแล การประกอบกิจการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสให้สามารถสนับสนุนการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน      
           7.๒ เพ่ือสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน  
   7.๓ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลอย่างทั่วถึง          
ทั้งประเทศ ในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนาระบบ 
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความมั่นคง และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่ ผู้ใช้บริการ  
   7.๔ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านน้ าประปาทั้งในเชิง 
ปริมาณและคุณภาพให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ลดอัตราน้ าสูญเสียในระบบประปา และสร้างกลไกการบริหาร 
จัดการการประกอบกิจการน้ าประปาในภาพรวมของประเทศ  
   7.๕ เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือลดการน าเข้า
จาก ต่างประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 
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  8. ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
   ๘.๑ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขั้น
ก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเปูาหมาย  
    ๘.๒ เพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงและน าเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน 
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   
   ๘.๓ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพ่ิมคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
   ๘.๔ เพ่ือบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้สามารถ 
ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน  
  9. การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 
   ๙.๑ เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากข้ึน  
   ๙.๒ เพ่ือพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่ม  
   ๙.๓ เพ่ือพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
เพ่ิมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  
   ๙.๔ เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและ         
การพัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน 
  10. ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค 
   ๑๐.๑ เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของท าเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เป็นจุดเชื่อมโยงส าคัญของ
แนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย  
   ๑๐.๒ เพ่ือขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และยกระดับให้ประเทศเป็นฐาน
การผลิตและการลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเด่น   
   ๑๐.๓ เพ่ือเพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในกรอบ 
ความร่วมมือต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบ เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs)   
 
 ๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
   1.3.1 แผนพัฒนาภาคใต้ 
        เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
 “ภาคใต้เป็นเมืองท่องเที่ยวพักผ่อนต่างอากาศระดับโลก เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพาราและปาล์ม
น้ ามันของประเทศ และเมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับภูมิภาคอ่ืนของโลก” 
      ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของภาคใต้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นน าของโลก 
1. พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ ามันแห่งใหม่ของประเทศ 
2. พัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรหลักของภาคและสร้างความเข้มแข็งสถาบันเกษตรกร 
3. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม และการเชื่อมโยงการค้าโลก 
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        1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) 
        วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด 

“เกษตรก้าวหน้า การค้าชายแดน การท่องเที่ยวเชื่อมโยงสู่อาเซียน” 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และการตลาด 
2. ส่งเสริมการค้า การลงทุน ในพ้ืนที่เศรษฐกิจที่ส าคัญ 
3. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม และเมืองท่องเที่ยวชายแดน 
         1.3.3  แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี ๔ ปี ( พ.ศ.๒๕61 – ๒๕64 )  
         วิสัยทัศน์จังหวัดปัตตานี      
                          “เมืองเกษตรอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ฮาลาลคุณภาพของประเทศ  

เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่สันติสุข” 
 

เป้าหมายรวมของการพัฒนา 
เปูาประสงค์รวมของยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๒ เปูาประสงค์รวมที่ส าคัญคือ ด้านเศรษฐกิจ และด้านความ
มั่นคงสันติสุข และมีตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย ดังต่อไปนี้ 
 
เป้าหมายรวม ตัวช้ีวัด ผลงาน 

ที่ผ่าน
มา 

ค่าเป้าหมาย พ.ศ.
๒๕๖๑-
๒๕๖๔ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

เศรษฐกิจจังหวัด
ปัตตานีเติบโต
อย่างต่อเนื่องมี
ความมั่นคง  มั่ง
คั่งทางเศรษฐกิจ  

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด 

-๒.๐๗ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ สนง.คลัง
จังหวัด
ปัตตานี 

รายได้ต่อหัวของ
ประชากรเฉลี่ยต่อหัว 
ต่อปี  

๒.๗๗ ๒.๘๐ ๓.๐๐ ๓.๒๐ ๓.๕๐ ๓.๑๓ สนง.คลัง
จังหวัด
ปัตตานี 

ปัตตานีมีความ
สันติสุขเพ่ิมมาก
ขึ้น ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
และมีความ
มั่นคงมากข้ึน
อย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละของเหตุการณ์
ความไม่สงบที่ลดลง 
 

๑๕.๒๖ ๒๕ ๓๐ ๓๕ ๔๐ ๓๒.๕ ที่ท าการ
ปกครอง
จังหวัด
ปัตตานี 

ร้อยละของประชากร
ที่อยู่ใต้เส้นความ
ยากจนลดลง 

๓๙.๑๕ ๓๕ ๓๓ ๓๐ ๒๘ ๓๑.๕๐ สนง.พัฒนา
ชุมชนจงัหวัด
ปัตตาน ี
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ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ 
1. การสร้างเสริมเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้า การบริการ และการ
ท่องเที่ยว (น้ าหนักร้อยละ ๔๐) 
2. การพัฒนาสังคม เสริมศักยภาพคนชุมชนที่น่าอยู่  และทรัพยากรธรรมชาติ อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน              
(น้ าหนักร้อยละ ๓๐) 
3. การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม (น้ าหนักร้อยละ ๓๐) 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเสริมเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้า การ
บริการ และการท่องเที่ยว (น้ าหนักร้อยละ ๔๐) 
เป้าหมาย 
๑) ผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิมขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพมีศักยภาพทางการตลาด 
๒) ผลิตภัณฑ์ฮาลาลมีคุณภาพ มีคุณค่า และมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
๓) เกษตรอุตสาหกรรม การค้า การบริการ และการท่องเที่ยวสร้างรายได้ สร้างงาน และสร้างโอกาส แก่ชุมชน 
ประชากร 
แนวทางการพัฒนา 
  จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพัฒนาของประเด็นยุทธศาสตร์ สามารถจัดล าดับความส าคัญของ 
กลยุทธ์ และก าหนดกลยุทธ์ตามหลักห่วงโซ่คุณค่า(Value Chain) ดังนี้ 
๑) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมและองค์ความรู้ในระบบการผลิตทางการเกษตรให้สอดคล้องกับภูมิ
สังคมและการแข่งขันได้(ต้นทาง) 
๒) ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจ และผลผลิตทางการเกษตรสมัยใหม่ป้อนสู่เกษตรอุตสาหกรรมที่
สอดคล้องกับตลาดผู้บริโภค(ต้นทาง) 
๓) พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร และสถาบันเกษตรกรด้วยกลไกของสหกรณ์และการรวมกลุ่ม
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ต้นทาง) 
๔) พัฒนาคุณภาพแรงงานและระบบบริการแรงงานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด(ต้นทาง) 
๕) สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สู่เมืองเกษตรอุตสาหกรรม
และการค้าบริการ(ต้นทาง) 
๖) สร้างกลไกในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน คู่ค้าและนักท่องเที่ยว
(ต้นทาง) 
๗) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการรัฐแบบครบวงจรรองรับการพัฒนาเมืองเกษตรอุตสาหกรรมการค้าและ
บริการ(ต้นทาง) 
๘) พัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ วัฒนธรรมของจังหวัดเพ่ือรองรับและ
เชื่อมโยงการท่องเที่ยว(กลางทาง) 
๙) สร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ฮาลาลพรีเมี่ยมปัตตานีรุกตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(ปลายทาง) 
๑๐) พัฒนามาตรฐาน ผลักดันระเบียบ กฎเกณฑ์ ที่เอ้ือต่อการพัฒนาระบบตลาด และเสริมสร้างตลาดดิจิทัล 
เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการตลาด การค้า การลงทุน(ปลายทาง) 
๑๑) เสริมสร้างความเข้มแข็งของตลาดท่องเที่ยวเดิมเพ่ิมตลาดท่องเที่ยวใหม่ รองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยว
(ปลายทาง) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาสังคม เสริมศักยภาพคนชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์
อย่างยั่งยืน (น้ าหนักร้อยละ ๓๐) 
เป้าหมาย 
๑) ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมข้ึน ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมลดลง 
๒) ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่ ภูมิปัญญาเกิดคุณค่า มูลค่าเพ่ิม และเป็นแหล่งสร้างงาน 
สร้างรายได้  
๓) หมู่บ้านมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพ่ึงตนเองมากขึ้น 
๔) ประชาชน มีคุณภาพ มีองค์ความรู้ มีสุขภาพดี มีความม่ันคงในชีวิตเพ่ิมข้ึน  
แนวทางการพัฒนา 
  จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสังคม และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สามารถจัดล าดับความส าคัญ
ของกลยุทธ์ และก าหนดกลยุทธ์ตามหลักห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ดังนี้ 
๑) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าต้นน้ า และพัฒนาแหล่งทรัพยากรรองรับการเกษตร การ
ท่องเที่ยว อุตสาหกรรมฮาลาล และอาหารฮาลาล (ต้นทาง) 
๒) เสริมสร้างความเข้มแข็งทางคุณธรรมศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม รักษาอัตลักษณ์ที่ดีงามบนความเป็น
พหุวัฒนธรรม(ต้นทาง) 
๓) ปรับระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้ประโยชนที่ยั่งยืน โดยให้ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนา
อนุรักษ์ และจัดการให้เกิดประโยชน์ (กลางทาง) 
๔) สร้างมาตรการรองรับปัญหาและภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกร้อน ลดภัย
คุกคามทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน(กลางทาง) 
๕) สร้างเสริมสุขภาพประชาชนพัฒนาทั่วทุกชุมชน หมู่บ้านให้เป็นพ้ืนที่สุขภาวะดีแบบมีส่วนร่วม พร้อม
ยกระดับการบริการสุขภาพรองรับการพัฒนาเมือง และการเชื่อมโยงนานาชาติ(กลางทาง) 
๖) สร้างชุมชนเข้มแข็งโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนพัฒนาระบบบริการแห่งรัฐ ยึดหลักเข้าใจ เข้าถึง และ
พัฒนา (กลางทาง) 
๗) ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพคน พัฒนาเมือง ชุมชน สู่พ้ืนที่แห่งการเรียนรู้ที่ประชาชน ชุมชน
มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง (กลางทาง) 
๘) ส่งเสริมการพัฒนาความมั่นคงรอบอ่าวปัตตานี(กลางทาง) 
๙) ส่งเสริมการสร้างงาน อาชีพ รายได้ จากทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาอย่างรู้คุณค่าและการรักษาให้ยั่งยืน 
(ปลายทาง) 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม                
(น้ าหนักร้อยละ ๓๐) 
เป้าหมาย  
๑) ประชาชนมีความปลอดภัย สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข และมีความเชื่อมั่นต่อรัฐ 
๒) ระบบการคมนาคมขนส่งและการโลจิสติกส์รองรับการพัฒนาจังหวัด และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
๓) ระบบบริหาร และบริการของรัฐมีประสิทธิภาพสูง เทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย 
แนวทางการพัฒนา 
จากการวิ เคราะห์ข้อมูลด้านความมั่นคงและโครงสร้างพ้ืนฐาน สามารถจัดล าดับความส าคัญของ 
กลยุทธ์ และก าหนดกลยุทธ์ตามหลักห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ดังนี้ 
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๑) เสริมสร้างศักยภาพหมู่บ้านในการจัดการตนเองให้มีความปลอดภัยและมีความสงบเรียบร้อย(ต้นทาง) 
๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามและเฝ้าระวังภัยคุกคามต่อประชาชนและความมั่นคงของจังหวัด
ด้วยการท างานแบบบูรณการผสานความทันสมัยของเทคโนโลยีและคุณภาพบุคลากร(กลางทาง) 
๓) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และพัฒนาการคมนาคมทั้งทางบกทางราง ทางน้ า 
ทางอากาศ ให้มีความปลอดภัย มีมาตรฐานเชื่อมโยงจังหวัดกับกลุ่มจังหวัดประเทศอาเซียน และนานาชาติ
(กลางทาง) 
๔) พัฒนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดด้วยกลไกการท างานเชิงบูรณาการรูปแบบประชารัฐ เน้นภารกิจ
ร่วม พื้นท่ีเป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (กลางทาง) 
๕) ปรับสภาพแวดล้อมเมือง สร้างภูมิทัศน์ใหม่ ให้มีความเป็นอารยะสถาปัตย์ เป็นเมืองสะอาดเป็นระเบียบ
พร้อมต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองด้วยความประทับใจ (กลางทาง) 
๖) ยกระดับการบริการประชาชนให้มีความทันสมัยเป็นสากลและรองรับการเติบโตของเมือง(ปลายทาง) 
๗) เตรียมพร้อมเมืองสู่สังคมดิจิทัล และพัฒนาสู่เมืองแห่งความทันสมัยด้วยเทคโนโลยี(ปลายทาง) 
๘) เสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนยุติธรรม 
 
 1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ (Vision)   

     “พัฒนาท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ สร้างสังคมสันติสุข ภายใต้เศรษฐกิจที่มั่งคั่งและยั่งยืน” 
 พันธกิจการพัฒนา 
1. พัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 
3. พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. พัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง 
  เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนทุกระดับมีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
2. ประชาชนมีอาชีพและรายได้ในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 
3. สร้างเครือข่ายการคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างกัน 
4. ประชาชนตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม 
5. ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง 
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลกระโด 
 2.1 วิสัยทัศน์ 
  บริหารอย่างมืออาชีพ ใช้หลักพอเพียง ธรรมาภิบาลน าปกครอง เน้นการมีส่วนร่วม น าทางชุมชน
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 2.2 ยุทธศาสตร์ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 
  3. ยุทธศาสตร์สังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  4. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5. ยุทธศาสตร์การกีฬาและการท่องเที่ยว 
  6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 
  7. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข 
 2.3 เป้าประสงค์ 
  1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 
  2. ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีกระบวนการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย 
  3. พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและสร้างโอกาสให้ได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกัน 
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับโอกาสเท่าเทียมกันที่จะเรียนรู้ และฝึกอบรม 
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุข ให้มีประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็ง 
  6. ส่งเสริมคนดีเข้ามาบริหาร ปกครองบ้านเมืองและบริหารโดยหลักธรรมาภิบาล 
 2.4 ตัวชี้วัด 
  1. โครงสร้างพื้นฐานที่ด าเนินการ 
  2. รายได้เพ่ิมข้ึนจากอาชีพด้านการเกษตร 
  3. มีอาชีพ สร้างรายได้ พ่ึงพาตนเองได้ 
  4. เด็กได้รับการศึกษาท่ีสูงขึ้น 
  5. ความพึงพอใจของประชาชนที่ร่วมมือ ร่วมใจ 
  6. ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดลดลง 
  7. ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง 
  8. คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น 
  9. ความพึงพอใจในการได้รับการบริการด้านสาธารณสุข 
  10. จิตส านึกในการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  11. ชุมชนน่าอยู่ 
  12. ส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
  13. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
  14. ชีวิตมีความปลอดภัยและชุมชนเกิดความสันติสุข 
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 2.5 ค่าเป้าหมาย 
  1. พัฒนาตามความต้องการของประชาชน 
  2. ส่งเสริมด้านการเกษตร 
  3. ส่งเสริมอาชีพให้มีรายได้ ลดรายจ่าย 
  4. พัฒนาการเรียนการสอน 
  5. ท านุ บ ารุงศาสนา รักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นในพื้นที่ 
  6. สอดส่องดูแลให้ห่างไกลยาเสพติด 
  7. สร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชน 
  8. คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น 
  9. การบริการด้านสาธารณสุข 
  10. สร้างจิตส านึก หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
  11. ขยะและสิ่งปฏิกูลในพ้ืนที่ลดลง 
  12. กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการได้รับการสนับสนุนเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
  13. การบริการสาธารณะรวดเร็วและลดขั้นตอนที่ซ้ าซ้อน 
  14. ชุมชนและสังคมเกิดความสันติสุข 
 2.6 กลยุทธ์  
  1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมในพื้นที่ต าบลกระโด 
  2. ส่งเสริมและพัฒนาภาคเกษตร 
  3. สร้างงาน สร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้แก่คนในท้องถิ่น 
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ 
  5. ส่งเสริม ท านุ บ ารุง ศาสนา รักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
  6. ปูองกันและก าจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
  7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง 
  8. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
และประชาชน 
  9. พัฒนาและสนับสนุนการบริการสาธารณสุข 
  10. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตส านึกในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  11. การก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนบ าบัดน้ าเสีย 
  12. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬา การออกก าลังกายและกิจกรรมนันทนาการ 
  13. พัฒนา ปรับปรุงการท างาน อ านวยความสะดวก ลดขั้นตอนกระบวนการท างานตามหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
  14. ส่งเสริม สนับสนุนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพ่ิมศักยภาพในงานปูองกันและบรรเท
สาธารณภัย รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  เพ่ือพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลกระโดและนโยบายของผู้บริหาร
ที่ให้ไว้ในสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกระโด พร้อมขับเคลื่อนกระบวนการมีส่วนร่วมภาคประชาชนอย่าง
ยั่งยืน เปูาหมายสูงสุดในการบริหารคือ ให้ประชาชนเป็นผู้ขับเคลื่อนกระบวนการเอง มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน 
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 2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลกระโดมีความเชื่อมโยงของยุทธสา
สตร์ในภาพรวมดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      จุดแข็ง  (Strength = S) 

1. สภาพภูมิประเทศมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การท าการเกษตร 
2. มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง 
3. มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์และมีอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่น 
4. มีการรวมกลุ่มอาชีพต่างๆ ในพ้ืนที่ 
5. มีเส้นทางคมนาคมท่ีสะดวก 

 
 จุดอ่อน  (Weakness = W)   

1. ความยากจนของประชาชน 
2. น้ าท่วมพื้นที่การเกษตรท าให้ผลผลิตเกิดความเสียหาย 
3. การว่างงานของประชาชน 
4. ไม่มีความรู้ทางการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน 
6. ขาดความรู้ด้านการพัฒนาระบบการผลิต การแปรรูป การตลาดและการเพิ่มมูลค่าการผลิต 

 

ยุทธสาสตร์การพัฒนา 
ของ อบต.กระโด 

เปูาประสงค์ 

ตัวชี้วัด 

กลยุทธ์ 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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 โอกาส  (Opportunity = O) 
   1. จากพระราชบัญญัติการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้ให้
อ านาจหน้าที่บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นอิสระ ในหลาย ๆ ด้านและมีการถ่ายโอน
ภารกิจอ านาจหน้าที่ด้านต่าง ๆ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   2. จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
   3. มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ใกล้เคียงกับประชาคมอาเซียน 
   4. มีภาษายาวีที่ใช้ติดต่อสื่อสารกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 
 อุปสรรค  (Threat = T) 
  1. สถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นับวันทวีความรุนแรงมากขึ้นส่งผล
กระทบในหลายๆ ด้าน เกิดความสูญเสียในชีวิต ทรัพย์สิน เป็นปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาต าบล 
  2. ปัญหาข้อจ ากัดของกฎหมายในการให้ความอิสระ หรือจ ากัดขีดความสามารถในการพัฒนาต าบล                 
ในด้านต่าง ๆ 
  3. ปัญหาความยากจนและว่างงานในพ้ืนที่ 
  4. ปัญหาการศึกษา ส่วนใหญ่ประชาชนการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ระดับต่ า 
  5. การเลี่ยงการช าระภาษีของประชาชน 
  6. การไม่ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมของประชาชน ส่งผลต่อการพัฒนาต าบล 
  7. ปัญหาการได้รับเงินงบประมาณที่น้อยลง ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามที่ได้วางแผนไว้    
  
 3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
    ด้วยงบประมาณที่มีจ ากัดในการพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลกระโดจึงจ าเป็นต้องด าเนินการ
โครงการ/กิจกรรมที่มีความจ าเป็นและเร่งด่วน โดยเน้นกระบวนการ การมีส่วนร่วมภาคประชาชนให้มากขึ้น 
เพ่ือให้ประชาชนเป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมในต าบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด 22 

ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาและแผนงาน 
 
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

บริการชุมชนและ
สังคม 

เคหะและชุมชน กองช่าง อบต.กระโด 
อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง 

2 การพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจชุมชนและ
การแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

บริการชุมชนและ
สังคม 

การเกษตร ส านักงานปลัด 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน กองการศึกษาฯ/ 

กองช่าง 

3 การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

บริการชุมชนและ
สังคม 

การศึกษา กองการศึกษาฯ/ 
ส านักงานปลัด 

การศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษาฯ/ 
กองช่าง/ 

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน กองการศึกษาฯ/ 
กองช่าง/ 
ส านักงานปลัด 

สังคมสงเคราะห์ กองการศึกษาฯ/ 
กองช่าง 

สาธารณสุข ส านักงานปลัด 
4 การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและ
สังคม 

การเกษตร ส านักงานปลัด 
เคหะและชุมชน กองช่าง 

5 การกีฬาและการ
ท่องเที่ยว 

บริการชุมชนและ
สังคม 

การศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษาฯ/ 
กองช่าง 

เคหะและชุมชน กองช่าง 
6 การบริหารจัดการที่ดี บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป ส านักงานปลัด 

บริการชุมชนและ
สังคม 

การศึกษา กองการศึกษาฯ/ 
เคหะและชุมชน กองช่าง 

บริการอ่ืนๆ งบกลาง ส านักงานปลัด/ 
กองการศึกษาฯ 

7 ความมั่นคงและ
เสริมสร้างสันติสุข 

บริการชุมชนและ
สังคม 

การรักษาความสงบภายใน ส านักงานปลัด 

รวม ๗ ยุทธศาสตร ์ ๔ ด้าน ๑๑ แผนงาน ๔ หน่วยงาน ๑ หน่วยงาน 
 

 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องคการบริหารสวนตําบลกระโด  อําเภอยะรัง  จังหวัดปตตานี

แบบ ผ.01

23 .................................................................................................................................
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด

ยุทธศาสตร

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 32             19,538,000            36             20,733,500            45             32,613,500            45             32,613,500            45              32,613,500            203           138,112,000          

   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2               120,000                 5               800,000                 5               800,000                 5               800,000                 5                800,000                 22             3,320,000              

รวม 34             19,658,000            41             21,533,500            50             33,413,500            50             33,413,500            50              33,413,500            225           141,432,000          

2) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน

และการแกไขปญหาความยากจน

   2.1 แผนงานการเกษตร 3               470,000                 3               470,000                 3               470,000                 3               470,000                 3                470,003                 15             2,350,003              

   2.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 4               190,000                 4               190,000                 5               1,190,000              4               190,000                 4                190,000                 21             1,950,000              

รวม 7               660,000                 7               660,000                 8               1,660,000              7               660,000                 7                660,003                 36             4,300,003              

3) ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

   3.1 แผนงานการศึกษา 12             3,915,000              14             3,981,640              14             3,981,640              14             3,981,640              14              3,981,640              68             19,841,560            

   3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 14             2,170,000              15             2,220,000              15             2,220,000              15             2,220,000              15              2,175,000              74             11,005,000            

   3.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 16             2,002,500              19             2,607,500              18             1,137,500              18             1,107,500              17              1,087,500              88             7,942,500              

   3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห 3               230,000                 3               230,000                 3               230,000                 3               230,000                 3                230,000                 15             1,150,000              

   3.5 แผนงานสาธารณสุข 8               319,300                 9               339,300                 9               339,300                 8               319,300                 8                319,300                 42             1,636,500              

รวม 53             8,636,800              60             9,378,440              59             7,908,440              58             7,858,440              57              7,793,440              287           41,575,560            

4) ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   4.1 แผนงานการเกษตร 3               130,000                 4               730,000                 4               730,000                 4               730,000                 4                730,000                 19             3,050,000              

   4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 2               305,000                 4               510,000                 5               710,000                 3               310,000                 3                310,000                 17             2,145,000              

รวม 5               435,000                 8               1,240,000              9               1,440,000              7               1,040,000              7                1,040,000              36             5,195,000              

5) ยุทธศาสตรการกีฬาและการทองเที่ยว -            -                          

  5.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 7               580,000                 9               830,000                 7               1,580,000              7               1,580,000              7                1,580,000              37             6,150,000              

  5.2 แผนงานเคหะและชุมชน -            -                          -            -                          1               200,000                 -            -                          -             -                          1               200,000                 

รวม 7               580,000                 9               830,000                 8               1,780,000              7               1,580,000              7                1,580,000              38             6,350,000              

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



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องคการบริหารสวนตําบลกระโด  อําเภอยะรัง  จังหวัดปตตานี

แบบ ผ.01

24 .................................................................................................................................
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด

ยุทธศาสตร

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

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

6) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดี -            -                          

   6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 31             3,275,000              32             3,295,000              32             3,295,000              31             2,795,000              31              2,795,000              157           15,455,000            

   6.2 แผนงานการศึกษา 8               370,000                 8               370,000                 8               370,000                 8               370,000                 8                370,000                 40             1,850,000              

   6.3 แผนงานเคหะและชุมชน 10             1,060,000              10             1,060,000              11             1,360,000              10             1,060,000              10              1,060,000              51             5,600,000              

   6.4 แผนงานงบกลาง 5               5,350,000              5               5,350,000              5               5,350,000              5               5,350,000              5                5,350,000              25             26,750,000            

รวม 54             10,055,000            55             10,075,000            56             10,375,000            54             9,575,000              54              9,575,000              273           49,655,000            

7) ยุทธศาสตรความมั่นคงและเสริมสรางสันติสุข -            -                          

   7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6               600,000                 7               1,100,000              7               1,100,000              7               1,100,000              7                1,100,000              34             5,000,000              

รวม 6               600,000                 7               1,100,000              7               1,100,000              7               1,100,000              7                1,100,000              34             5,000,000              

รวมทั้งสิ้น 166           40,624,800            187           44,816,940            197           57,676,940            190           55,226,940            189            55,161,943            929           253,507,563          



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด  อําเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี

แบบ ผ.02

25 .................................................................................................................................
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  สรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะ

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

      1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนไดมีถนน กวาง 4.00 เมตร 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับ กองชาง

คอนกรีต หมุที่ 1 - หมูที่ 5 สําหรับใชในการคมนาคมได ยาว 1,000 เมตร ครัวเรือนประชาชน ความสะดวกรวด

อยางสะดวกและรวดเร็ว หนา 0.05 เมตร ที่มีการคมนาคม เร็วในการสัญจร

สะดวกรวดเร็ว ไปมา

เพิ่มมากขึ้น

2 กอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชนไดมีถนน กวาง 4.00 เมตร 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับ กองชาง

สําหรับใชในการคมนาคม ยาว 3,000 เมตร ครัวเรือนประชาชน ความสะดวกรวด

ไดอยางสะดวกและรวดเร็ว หนา  0.05 เมตร ที่มีการคมนาคม เร็วในการสัญจร

สะดวกรวดเร็ว ไปมา

เพิ่มมากขึ้น

3 กอสราง บุกเบิกถนนภายในตําบล เพื่อใหประชาชนไดมีถนน กวาง 4.00 เมตร 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับ กองชาง

ม.1-ม.3 สําหรับใชในการคมนาคม ยาว 1,000 เมตร ครัวเรือนประชาชน ความสะดวกรวด

ไดอยางสะดวกและรวดเร็ว หนา 0.05 เมตร ที่มีการคมนาคม เร็วในการสัญจร

สะดวกรวดเร็ว ไปมา

เพิ่มมากขึ้น

4 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนไดมีถนน กวาง 2 เมตร, 3 เมตร 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับ กองชาง

ม.1-ม.5 สําหรับใชในการคมนาคมได และ 4 เมตร ครัวเรือนประชาชน ความสะดวกรวด

อยางสะดวกและรวดเร็ว ยาว 3,000 เมตร ที่มีการคมนาคม เร็วในการสัญจร

หนา 0.15 เมตร สะดวกรวดเร็ว ไปมา

เพิ่มมากขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด  อําเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี

แบบ ผ.02
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แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  สรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะ

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

      1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

5 ซอมแซมถนนลูกรังภายในตําบล เพื่อใหประชาชนไดมีถนน กวาง 4.00 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับ กองชาง

สําหรับใชในการคมนาคม ยาว 300 เมตร ครัวเรือนประชาชน ความสะดวกรวด

ไดอยางสะดวกและรวดเร็ว หนา  0.05 เมตร ที่มีการคมนาคม เร็วในการสัญจร

สะดวกรวดเร็ว ไปมา

เพิ่มมากขึ้น

6 ปรับปรุง ซอมแซมถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนไดมีถนน กวาง 4.00 เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับ กองชาง

ภายในตําบ ม.1-ม.5 สําหรับใชในการคมนาคม ยาว 2,000 เมตร ครัวเรือนประชาชน ความสะดวกรวด

ไดอยางสะดวกและรวดเร็ว ที่มีการคมนาคม เร็วในการสัญจร

สะดวกรวดเร็ว ไปมา

เพิ่มมากขึ้น

7 กอสรางถนนหินคลุกภายใน เพื่อใหประชาชนไดมีถนน กวาง 3 เมตร, 4 เมตร  1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับ กองชาง

ตําบล หมูที่ 1- หมูที่ 5 สําหรับใชในการคมนาคม และ 5 เมตร ครัวเรือนประชาชน ความสะดวกรวด

ไดอยางสะดวกและรวดเร็ว ยาว 2,000 เมตร ที่มีการคมนาคม เร็วในการสัญจร

หนา  0.15 เมตร สะดวกรวดเร็ว ไปมา

เพิ่มมากขึ้น



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด  อําเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี

แบบ ผ.02

27 .................................................................................................................................
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  สรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะ

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

      1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

8 กอสราง/ตอเติมทางเทา คสล. เพื่อใหประชาชนไดมีถนน กวาง 2.00 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับ กองชาง

หมูที่ 1- หมูที่ 5 สําหรับใชในการคมนาคม ยาว 250 เมตร ครัวเรือนประชาชน ความสะดวกรวด

ไดอยางสะดวกและรวดเร็ว หนา 0.15 เมตร ที่มีการคมนาคม เร็วในการสัญจร

สะดวกรวดเร็ว ไปมา

เพิ่มมากขึ้น

9 ปรับปรุง ซอมแซมถนนทางหลวง เพื่อใหประชาชนไดมีถนน กวาง 6.00 เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับ กองชาง

ชนบท หมูที่ 1,2,5 สําหรับใชในการคมนาคมได ยาว 3,000 เมตร ครัวเรือนประชาชน ความสะดวกรวด

อยางสะดวกและรวดเร็ว ที่มีการคมนาคม เร็วในการสัญจร

สะดวกรวดเร็ว ไปมา

เพิ่มมากขึ้น

10 ปรับปรุง ซอมแซมถนน เพื่อใหประชาชนไดมีถนน กวาง 4.00 เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับ กองชาง

หมูที่ 1- หมูที่ 5 สําหรับใชในการคมนาคม ยาว 300 เมตร ครัวเรือนประชาชน ความสะดวกรวด

ไดอยางสะดวกและรวดเร็ว ที่มีการคมนาคม เร็วในการสัญจร

สะดวกรวดเร็ว ไปมา

เพิ่มมากขึ้น

11 กอสรางทางเทาคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนไดมีถนน กวาง 2 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับ กองชาง

ภายในตําบล ม.1-ม.5 สําหรับใชในการคมนาคม ยาว 35 เมตร ครัวเรือนประชาชน ความสะดวกรวด

ไดอยางสะดวกและรวดเร็ว หนา 0.15 เมตร ที่มีการคมนาคม เร็วในการสัญจร

พื้นที่ไมนอยกวา 70 สะดวกรวดเร็ว ไปมา

ตารางเมตร เพิ่มมากขึ้น



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด  อําเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี

แบบ ผ.02

28 .................................................................................................................................
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  สรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะ

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

      1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

12 กอสรางถนนลูกรังพรอมลงหินคลุก เพื่อใหประชาชนไดมีถนน กวาง 4.00 เมตร 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับ กองชาง

สําหรับใชในการคมนาคม ยาว 390 เมตร ครัวเรือนประชาชน ความสะดวกรวด

ไดอยางสะดวกและรวดเร็ว หนา 0.02 เมตร ที่มีการคมนาคม เร็วในการสัญจร

พื้นที่ไมนอยกวา 1,560 สะดวกรวดเร็ว ไปมา

ตารางเมตร เพิ่มมากขึ้น

13 บุกเบิกถนนลูกรังภายในตําบล เพื่อใหประชาชนไดมีถนน กวาง 3.00 เมตร 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับ กองชาง

สําหรับใชในการคมนาคมได ยาว 440 เมตร ครัวเรือนประชาชน ความสะดวกรวด

อยางสะดวกและรวดเร็ว ที่มีการคมนาคม เร็วในการสัญจร

สะดวกรวดเร็ว ไปมา

เพิ่มมากขึ้น

14 ขุดลอกคลองระบายน้ํา เพื่อใหประชาชนไดมีการ ยาว 2,000 เมตร 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 รอยละหรือจํานวน ประชาชนมีระบบ กองชาง

ระบายน้ํา ปองกันการเกิด ลึก  2.50 เมตร ครัวเรือนประชาชน ระบายน้ําที่ดี 

น้ําทวม มีการระบายน้ําที่ดี ไมเกิดน้ําทวมขัง

ไมเกิดน้ําทวมขัง

15 ขุดลอกคูระบายน้ํา เพื่อใหประชาชนไดมีถนน กวาง 1 เมตร 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 รอยละหรือจํานวน ประชาชนมีระบบ กองชาง

สําหรับใชในการคมนาคม ลึก  1 เมตร ครัวเรือนประชาชน ระบายน้ําที่ดี 

ไดอยางสะดวกและรวดเร็ว ยาว 1,000 เมตร มีการระบายน้ําที่ดี ไมเกิดน้ําทวมขัง

ไมเกิดน้ําทวมขัง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด  อําเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี

แบบ ผ.02

29 .................................................................................................................................
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  สรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะ

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

      1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

16 ถมดินเพื่องานกอสราง เพื่อใชเปนสถานที่ในการ จํานวน 10 คันรถกระบะ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สถานที่ที่ถมดินการ สถานที่ดังกลาว กองชาง

กอสราง รองรับงานกอสราง ใชสําหรับงานกอ

สราง

17 กอสราง ซอมแซมซุมประตู ถนน เพื่อใหประชาชนที่สัญจรผาน กอสรางซุมประตู 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนที่สัญจร ประชาชนวาทราบ กองชาง

สาย 410  ปตตาน-ียะลา หมูที่ 2 ไป-มา ไดรับทราบเปน ขนาดกวาง 10 เมตร ไปมาบนทองถนนรูวา เปนสัญลักษณของ

เขตตําบลกระโด สูง  5 เมตร เปนเขตตําบลกระโด เขตตําบลกระโด

18 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยในชีวิต จํานวนถนนที่มีการขยายเขต 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนนที่ขยายเขตไฟฟา ประชาชนเกิดความ กองชาง

หมูที่ 1 -หมูที่ 5 และทรัพยสิน ไฟฟา ม.1-ม.5 สาธารณะ ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสินมาก

ขึ้น

19 ติดตั้ง ปรับปรุง ซอมแซม สาธารณะ เพื่อใหประชาชนใชงาน จํานวน  5 หมูบาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 หมูที่บานที่มีการติดตั้ง ประชาชนใชงาน กองชาง

หมูที่ 1 -หมูที่ 5 อยางปกติและปองกันการ ปรับปรุง ซอมแซม ไฟฟาไดอยางปกติ

ปญหาอาชญากรรม ไฟฟา สาธารณะ และปองกันการเกิด

ปญหาอาชญากรรม

20 ติดตั้งไฟสปอรตไลทตําบลกระโด เพื่อความปอลดภัยในชีวิต ติดตั้งบริเวณที่เปนจุดเสี่ยง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนไฟฟาสอง ประชาชนเกิดความ กองชาง

ทรัพยสิน ในพื้นที่ สวางที่ติดตั้ง ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสินมาก

ขึ้น



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด  อําเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี

แบบ ผ.02

30 .................................................................................................................................
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  สรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะ

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

      1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

21 ปรับปรุง ซอมแซมระบบประปา เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช ม.1-ม.5 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนครัวเรือนมี ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

หมูบาน ภายในตําบล ม.1-ม.5 และมีคุณภาพ น้ําใชอยางเพียงพอ อยางเพียงพอเพื่อ

การอุปโภค บริโภค

ตลอดทั้งป

22 กอสรางระบบประปา ภายในตําบล เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช จํานวน  5 หมุบาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนครัวเรือนมี ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

ม.1-ม.5 และมีคุณภาพ น้ําใชอยางเพียงพอ อยางเพียงพอเพื่อ

การอุปโภค บริโภค

ตลอดทั้งป

23 ขุดเจาะบอบาดาล ภายในตําบล เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช จุดที่มีการขุดเจาะ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนครัวเรือนมี ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

ม.1-ม.5 และมีคุณภาพ น้ําใชอยางเพียงพอ อยางเพียงพอเพื่อ

การอุปโภค บริโภค

ตลอดทั้งป

24 ขุดบอน้ําตื้น ภายในตําบล ม.1-ม.5 เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช จุดที่มีการขุดบอน้ํา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนครัวเรือนมี ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

เพียงพอมีคุณภาพ น้ําใชอยางเพียงพอ อยางเพียงพอเพื่อ

การอุปโภค บริโภค

ตลอดทั้งป

25 ปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนมีถนนใน กวาง 5.00 เมตร 1,275,000 1,275,000 1,275,000 1,275,000 1,275,000 รอยละครัวเรือน ประชาชนไดรับ กองชาง

สานกําปงยอ-ตําบลวัด ม.1 การสัญจรไป-มา สะดวก ยาว 300 เมตร ประชาชนมีการ ความสะดวกใน

หนา 0.05 เมตร คมนาคมสะดวก การสัญจรไปมา



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด  อําเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี

แบบ ผ.02

31 .................................................................................................................................
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  สรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะ

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

      1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

26 กอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนมีถนนใน กวาง 4.00 เมตร 3,360,000 3,360,000 3,360,000 3,360,000 3,360,000 รอยละครัวเรือน ประชาชนไดรับ กองชาง

คอนกรีต สายบานปอซัน-แนลูแล การสัญจรไป-มา สะดวก ยาว 1,200 เมตร ประชาชนมีการ ความสะดวกใน

ม.3 หนา 0.05 เมตร คมนาคมสะดวก การสัญจรไปมา

27 กอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนมีถนนใน กวาง 4.00 เมตร 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รอยละครัวเรือน ประชาชนไดรับ กองชาง

คอนกรีต สายฮูแตปาจะ ม.1 การสัญจรไป-มา สะดวก ยาว 1,000 เมตร ประชาชนมีการ ความสะดวกใน

หนา 0.10 เมตร คมนาคมสะดวก การสัญจรไปมา

28 ติดตั้งไฟฟาแสงสวางโซลาเซลล เพื่อใหประชาชนมีความ จํานวนเสาไฟฟา 1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000      150 ตน ประชาชนปลอดภัย กองชาง

ภายในตําบล ม.1 - ม.5 ปลอดภัยในชีวิตและ ในชีวิตและ

ทรัพยสิน ทรัพยสิน ลดความ

เสี่ยงในการเกิด

อาชญกรรม

29 กอสรางอาคารเก็บวัสดุ อบต.กระโด เพื่อเปนสถานที่เก็บวัสดุที่ใช

ในการทํางาน อยางเปน

ระบบ

เพื่อใหวัสดุที่ใชในการทํางาน

  ใชงานไดนานและคงทน 

ถาวร

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 รอยละของวัสดุที่ใช

งานไดนาน

สามารถเก็บวัสดุ

อยางเปนระบบ 

ใชไดนาน

กองชาง

30 คาออกแบบ คาจางออกแบบและเขียน

แบบงานกอสราง

เพื่อใหออกแบบและเขียน

แบบงานกอสรางมี

ประสิทธิภาพ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 คาจางออกแบบและ

เขียนแบบงาน

สามารถจาง

ออกแบบและเขียน

แบบงานกอสรางไดดี

กองชาง

31 บริหารจัดการขยะ เพื่อบริหารจัดการขยะได

เปนระบบ

การจัดการขยะมี

ประสิทธิภาพ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละของปริมาณ

ขยะที่ลดลง

ปริมาณขยะลดลง กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด  อําเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี

แบบ ผ.02

32 .................................................................................................................................
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  สรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะ

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

      1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

32 คาทดสอบคุณภาพน้ํา เพื่อทดสอบคุณภาพของน้ํา เพื่อใหน้ํามีคุณภาพดี ไมเสีย 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 รอยละของน้ําที่

คุณภาพดี

น้ํามีคุณภาพดีขึ้น กองชาง

33 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายบาบอมะ

เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

อยางสะดวกและรวดเร็ว

ความยาว 75 เมตร กวาง 

225 เมตร

- 170,000 170,000 170,000 170,000 รอยละหรือจํานวน

ครัวเรือนประชาชน

ที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็วเพิ่ม

มากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการสัญจรไปมา

กองชาง

34 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตสายปอ

ซัน-แนลูแล ม.3

เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

อยางสะดวกและรวดเร็ว

ความยาว 150 เมตร กวาง

 4 เมตร หนา 0.15 เมตร 

พื้นที่ไมนอยกวา 600 

ตารางเมตร

- 450,000 450,000 450,000 450,000 รอยละหรือจํานวน

ครัวเรือนประชาชน

ที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็วเพิ่ม

มากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการสัญจรไปมา

กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด  อําเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี

แบบ ผ.02

33 .................................................................................................................................
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  สรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะ

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

      1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

35 โครงการขุดลอกทอระบายน้ําเสีย เพื่อใหประชาชนไดมีการ

ระบายน้ําเสียลงสูทออยาง

เปนระบบ

ประชาชนในตําบลกระโด - 400,000 400,000 400,000 400,000 รอยละหรือจํานวน

ครัวเรือนประชาชน

มีการระบายน้ําที่ดี 

ไมเกิดน้ําทวมขัง

ประชาชนมีระบบ

ระบายน้ําที่ดีไมเกิด

น้ําทวมขัง

กองชาง

36 โครงการขุดลอกคูระบายน้ําพรอมวาง

ทอ

เพื่อใหประชาชนไดมีการ

ระบายน้ํา ปองกันการเกิด

น้ําทวม

ทอ ศสล. 60 จํานวน 10 ทอ - 175,500 175,500 175,500 175,500 รอยละหรือจํานวน

ครัวเรือนประชาชน

มีการระบายน้ําที่ดี 

ไมเกิดน้ําทวมขัง

ประชาชนมีระบบ

ระบายน้ําที่ดีไมเกิด

น้ําทวมขัง

กองชาง

37 กอสรางถนนคอนกรีต สายกูแบแล-

แนลูแล (หมูที่ 2)

เพื่อใหประชาชนมีถนนใน

การสัญจรไป-มา สะดวก

กวาง 4.00 เมตร

ยาว 500 เมตร

หนา 0.10 เมตร

 -  - 1,600,000 1,600,000 1,600,000 รอยละครัวเรือน

ประชาชนมีการ

คมนาคมสะดวก

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา

กองชาง

38 กอสรางถนนคอนกรีต สาย

ยะโกะ-ทุงนา (หมูที่ 2)

เพื่อใหประชาชนมีถนนใน

การสัญจรไป-มา สะดวก

กวาง 4.00 เมตร

ยาว 500 เมตร

หนา 0.15 เมตร

 -  - 960,000 960,000 960,000 รอยละครัวเรือน

ประชาชนมีการ

คมนาคมสะดวก

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา

กองชาง

39 กอสรางถนนคอนกรีต สายกูแบ

แล-พงกูวิง (หมูที่ 2)

เพื่อใหประชาชนมีถนนใน

การสัญจรไป-มา สะดวก

กวาง 4.00 เมตร

ยาว 500 เมตร

หนา 0.10 เมตร

 -  - 1,600,000 1,600,000 1,600,000 รอยละครัวเรือน

ประชาชนมีการ

คมนาคมสะดวก

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา

กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด  อําเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี

แบบ ผ.02

34 .................................................................................................................................
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  สรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะ

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

      1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

40 กอสรางถนนคอนกรีต สายกอตอ

โตะเละ-กูแบบาเดาะ

 (หมูที่ 2)

เพื่อใหประชาชนมีถนนใน

การสัญจรไป-มา สะดวก

กวาง 4.00 เมตร

ยาว 400 เมตร

หนา 0.10 เมตร

 -  - 1,280,000 1,280,000 1,280,000 รอยละครัวเรือน

ประชาชนมีการ

คมนาคมสะดวก

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา

กองชาง

41 กอสรางถนนคอนกรีต สายราน

น้ําชาแบเย็ง-ตัน (หมูที่ 1)

เพื่อใหประชาชนมีถนนใน

การสัญจรไป-มา สะดวก

กวาง 3.00 เมตร

ยาว 150 เมตร

หนา 0.05 เมตร 

พื้นที่ 192 ตร.ม.

 -  - 360,000 360,000 360,000 รอยละครัวเรือน

ประชาชนมีการ

คมนาคมสะดวก

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา

กองชาง

42 กอสรางถนนคอนกรีต สายบาน

การิง-กูแบบาเดาะ (หมูที่ 1)

เพื่อใหประชาชนมีถนนใน

การสัญจรไป-มา สะดวก

กวาง 4.00 เมตร

ยาว 800 เมตร

หนา 0.10 เมตร

 -  - 2,560,000 2,560,000 2,560,000 รอยละครัวเรือน

ประชาชนมีการ

คมนาคมสะดวก

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา

กองชาง

43 กอสรางถนนคอนกรีต สาย

ยะโกะ-ทุงนา (หมูที่ 5)

เพื่อใหประชาชนมีถนนใน

การสัญจรไป-มา สะดวก

กวาง 4.00 เมตร

ยาว 200 เมตร

หนา 0.10 เมตร

 -  - 640,000 640,000 640,000 รอยละครัวเรือน

ประชาชนมีการ

คมนาคมสะดวก

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา

กองชาง

44 กอสรางถนนคอนกรีต สายฮูแต

ปาจะ-ตําบลวัด (หมูที่ 1)

เพื่อใหประชาชนมีถนนใน

การสัญจรไป-มา สะดวก

กวาง 4.00 เมตร

ยาว 1,000 เมตร

หนา 0.05 เมตร

 -  - 1,600,000 1,600,000 1,600,000 รอยละครัวเรือน

ประชาชนมีการ

คมนาคมสะดวก

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา

กองชาง

45 กอสรางถนนคอนกรีต สายกําปง

ยอ-ตําบลวัด (หมูที่ 1)

เพื่อใหประชาชนมีถนนใน

การสัญจรไป-มา สะดวก

กวาง 4.00 เมตร

ยาว 400 เมตร

หนา 0.10 เมตร

 -  - 1,280,000 1,280,000 1,280,000 รอยละครัวเรือน

ประชาชนมีการ

คมนาคมสะดวก

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา

กองชาง

รวม 45 โครงการ 19,538,000    20,733,500    32,613,500    32,613,500    32,613,500    -                   -                   -             

โครงการแตละป 32                 36 45 45 45



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด  อําเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี

แบบ ผ.02

35 .................................................................................................................................
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  สรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะ

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สนับสนุนสงเสริมการจัดผังตําบล เพื่อใหเจาหนาที่และประชาชน กลุมผูเขารวมโครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กลุมผูเขารวมโครงการ ประชาชนและ กองชาง

มีความรูความเขาใจในแนวทาง มีความรูความเขาใจ บุคลากรมีความรู

การจัดทําผังเมืองและผังตําบล ในเรื่องการวางผัง ความเขาใจในแนว

และรวมกันวางผังตําบลใหเปน ตําบล ทางการจัดทําผัง

หมูบานที่นาอยู ตําบล เปนหมูบาน

ที่นาอยูตอไป

2 กอสรางรั้วตะขายถักรอบสนามฟุต

ซอล

เพื่อใหประชาชนไดมีสถานที่เลน

ฟุตซอล ในการออกกําลังกาย

สูง 2.00 เมตร 

ยาว 112.00 เมตร

- 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน ที่มาใช

สนามฟุตซอล

ประชาชนใชสนาม

ฟุตซอล ในการออก

กําลังกาย

กองชาง

3 กอสรางรั้วและปายศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก อบต.กระโด

ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหมี

บริเวณที่ชัดเจน และทราบสถาน

ที่ตั้งชัดเจน

สูง 2.00 เมตร ยาว 

105.00 เมตร

- 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชนสามารถรู

วาเปนเขตของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

ประชาชนสามารถรู

ที่ตั้ง สถานที่ชัดเจน

ของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก

กองชาง

4 เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา 

(คา K)

เพื่อจายเปนเงินชดเชยสัญญา

แบบปรับคาได

รอยละงานกอสรางไดรับ

คาชดเชย

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผลกระทบโครงการ

งานกอสราง

สามารถชดเชยคา

งานกอสราง

กองชาง

5 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ม.

1-ม.5

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

ติดตั้งบริเวณที่เปนจุด

เสี่ยงในพื้นที่

- 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนไฟฟาสอง

สวางที่ติดตั้ง

เพิ่มความมั่นใจและ

ความปลอดภัย

ใหกับประชาชนใน

พื้นที่

กองชาง

รวม 5 โครงการ 120,000         800,000         800,000         800,000         800,000         -                   -                   -               

โครงการแตละป 2                   5 5 5 5

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด  อําเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี

แบบ ผ.02

36 .................................................................................................................................
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางเสริมเศรษฐกิจที่เขมแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การคา การบริการและการทองเที่ยว 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พัฒนาดานเศรษกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี 

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแกไขปญหาความยากจน

      2.1 แผนงานการเกษตร
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ฟนฟูการทํานาราง เพื่อสงเสริมการทํานาและฟนฟู จํานวน  200 ไร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,001 พื้นที่นาไดรับการ ประชาชนมีพื้นที่ทํา สํานักงานปลัด

ที่ทํากินใหกับประชาชน ฟนฟู กินในการปลูกขาว

ตามฤดูกาล

2 วัสดุการเกษตร จัดหาวัสดุการเกษตร วัสดุเกษตร เชน เมล็ดพันธุ 20,000           20,000           20,000           20,000           20,001           ประชาชนมีเครื่องมือ ประชาชนใชเครื่องมือ สํานักงานปลัด

ในการสงเสริมอาชีพ ปุย พันธสัตว ฯลฯ ในการทํามาหากิน ทางการเกษตร

ทางการเกษตร ประกอบอาชีพ

เลี้ยงตนเอง

3 สงเสริมการเกษตร ตามแนวทาง เพื่อใหสงเสริมการสรางงานและ สรางงาน สรางรายได 150,000 150,000 150,000 150,000 150,001 รอยละหนึ่งของ ประชาชนสามารถ กองการศึกษา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนแหลงเรียนรูใหกับประชาชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ ประชาชนมีการดําเนินดํารงชิวตอยูไดตาม

สามารถดํารงชีวิตอยูไดตามแนว พอเพียง การตามแนวทาง แนวทางปรัชญา

ทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียง

พอเพียง

รวม 3 โครงการ 470,000        470,000        470,000        470,000        470,003        -                  -                 -               

โครงการแตละป 3                   3                   3                   3                   3

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด  อําเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี

แบบ ผ.02

37 .................................................................................................................................
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางเสริมเศรษฐกิจที่เขมแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การคา การบริการและการทองเที่ยว 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พัฒนาดานเศรษกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเสริมสรางความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแกไขปญหาความยากจน

      2.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สงเสริมอาชีพ เพื่อใหกลุมอาชีพมีศักยภาพ กลุมอาชีพในพื้นที่ 100,000         100,000         100,000         100,000         100,000         รอยละของกลุมอาชีพ กลุมอาชีพมี กองการศึกษา

พัฒนาผลิตภัณฑหรือพัฒนา มีการพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพไดรับการ

คุณภาพสินคา สินคากลุมอาชีพ ตอยอดเพื่อพัฒนา

ผลิตภัณฑหรือ

พัฒนาคุณภาพของ

สินคา

2 สงเสริมการเพาะเห็ด เพื่อใหประชาชนมีความรูในการ จํานวน 10  คน 50,000           50,000           50,000           50,000           50,000           รอยละของประชาชน ประชาชนมีความรู กองการศึกษา

เพาะเห็ดและสามารถนํามาปรับ กลุมเพาะเห็ดมีอาชีพ ในการเพาะเห็ดและ

ใชเปนอาชีพเสริม สรางรายได มีรายได มีรายไดเสริมจาก

มีอาชีพการเพาะเห็ด การเพาะเห็ด

3 หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ เพื่อใหสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง สินคา OTOP 20,000           20,000           20,000           20,000           20,000           สินคา OTOP ประชาชนพัฒนา กองการศึกษา

ผลิตภัณฑไดรับการพัฒนาและ ตําบลกระโด มีการตอยอด สินคาเปนที่รูจักของ

เปนที่รูจักของคนทั่วไป คนทั่วไปและเพิ่ม

รายไดแกประชาชน

4 เทศกาลของดีตําบลกระโด เพื่อสงเสริมใหลุมอาชีพนําผลิต จํานวน  1 ครั้ง 20,000           20,000           20,000           20,000           20,000           เทศกาลของดีตําบล ผลิตภัณฑในตําบล กองการศึกษา

ภัณฑในชุมชนมาจําหนายและ กระโด ปละ 1 ครั้ง เปนที่รูจักของ

ประชาสัมพันธผลิตภัณฑใน ประชาชนในตําบล

ตําบล และประชาชนทั่วไป

5 กอสรางอาคารศูนยฝกอาชีพ เพื่อใหประชาชนไดมีสถานที่ อาคาร 1 หลัง  -  - 1,000,000       -  - อาคารศูนยฝกอาชีพ ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

ในการรวมกลุมและฝกอบรม ในการฝกอบรมอาชีพ

รวม 5 โครงการ 190,000        190,000        1,190,000      190,000        190,000        -                    -                    -               

โครงการแตละป 4                   4                   5                   4                   4

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด  อําเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี

แบบ ผ.02

38 .................................................................................................................................
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนที่นาอยู และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 4 พัฒนาดานสังคมและความมั่นคง

   3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

      3.1 แผนงานการศึกษา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 คาจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 1. เพื่อใหเด็กมีอุปกรณการ จํานวน  30 คน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กมีวัสดุอุปกรณ เด็กนักเรียนศูนย กองการศึกษา

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เรียนการสอน เรียนรูพรอมรับการ พัฒนาเด็กเล็กไดรับ

2. เพื่อเพิ่มพัฒนาการใหกับเด็ก พัฒนาทักษะ การพัฒนาทั้งดาน

ทักษะ และสมอง

2 วันเด็กแหงชาติ เพื่อใหเด็กนักเรียนไดรวม จํานวน  585 คน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กไดรวมกิจกรรม ทําใหเด็กไดรวม กองการศึกษา

กิจกรรมงานวันเด็ก งานวันเด็ก กิจกรรมและเชื่อม

ความสามัคคี

3 พัฒนาศักยภาพครูผูดูแลเด็กและ เพื่อเพิ่มพูนความรูวิชาการใหมๆ จํานวน 2 คน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 บุคลากร ศพด. รับ ครูผุดูแลเด็กและ กองการศึกษา

ผูดูแลเด็ก ใหกับครูผูดูแลเด็กและผูดูแลเด็ก การพัฒนา ผูดูแลเด็กไดรับการ

พัฒนาอยางตอเนื่อง

4 อุดหนุนอาหารเสริม(นม) เพื่อใหเด็กไดรับประทาน จํานวนเด็กกอนวัยเรียน 1,100,000       1,100,000       1,100,000       1,100,000       1,100,000       เด็กนักเรียนไดกิน เด็กที่ไดรับอาหาร กองการศึกษา

อาหารเสริม(นม) อาหารเสริม(นม) เสริม(นม)มีพัฒนาการที่ดี

5 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อใหเด็ก ศพด.ไดรับประทาน จํานวนเด็กกอนวัยเรียน 150,000          150,000          150,000          150,000          150,000          เด็กกอนวัยเรียนไดรับ เด็กมีพัฒนาการที่ดี กองการศึกษา

สถานศึกษา อาหารกลางวัน ประทานอาหาร

6 ตอเติม ปรับปรุง ซอมแซม เพื่อให ศพด.มีสถานที่ จํานวน 1 แหง 100,000          100,000          100,000          100,000          100,000          สถานที่พรอมและ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ที่พรอมในการรองรับเด็ก มีมาตรฐาน มีมาตรฐาน ปลอดภัย

กอนวัยเรียน ความปลอดภัย สะอาด รมรื่น

7 โครงการฝกอบรมวิชาชีพใหเยาวชน เพื่อใหเยาวชน ประชาชนในพื้นที่ จํานวน 150 คน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เยาวชน ประชาชน ประชาชนไดรวม กองการศึกษา

ภาคฤดุรอน ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน จํานวน 150 คน พัฒนาความรูใน

ชวงปดเทอมใหเกิด

ประโยชนและ

สามารถนําความรูที่

ไดรับไปประกอบ

วิชาชีพสรางรายได

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด  อําเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี

แบบ ผ.02

39 .................................................................................................................................
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนที่นาอยู และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 4 พัฒนาดานสังคมและความมั่นคง

   3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

      3.1 แผนงานการศึกษา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

8 ขยายเครือขายจุดรับสัญญาณ เพื่อใหนักเรียน เยาวชน จํานวน 5 จุด 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ติดตั้งอินเตอรเน็ต นักเรียน เยาวชน สํานักปลัด

อินเตอรเน็ตตําบล ประชาชนในพื้นที่ ไดใช หมูที่ 1- หมูที่ 5 ประชาชนในพื้นที่

เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สามารถเรียนรู

และการคนหาขอมูลขาวสาร เทคโนโลยี และนํา

และเพิ่มพูนความรู ไปประกอบอาชีพได

9 อาหารกลางวัน เพื่อใหเด็กนักเรียน จํานวนนักเรียนทั้งหมด 680,000 680,000 680,000 680,000 680,000 จํานวนเด็ก เด็กนักเรียนไดรับ กองการศึกษาฯ

โรงเรียนบานกระโด ไดรับประทานอาหาร นักเรียน ประทานอาหาร

ครบทุกคน กลางวันครบทุกคน

10 อาหารกลางวัน เพื่อใหเด็กนักเรียน จํานวนนักเรียนทั้งหมด 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 จํานวนเด็ก เด็กนักเรียนไดรับ กองการศึกษาฯ

โรงเรียนตลาดปรีกี ไดรับประทานอาหาร นักเรียน ประทานอาหาร

ครบทุกคน กลางวันครบทุกคน

11 คาใชจายในการจัดการศึกษา

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบา

ซากาจิ

เพื่อใหเด็กมีหนังสือเรียน อุปกรณ

การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และ

กิจกรรมนันทนาการผูเรียน

1 แหง

(เด็ก 28 คน)

- 31,640 31,640 31,640 31,640 เด็กมีวัสดุอุปกรณ

เรียนรูพรอมกับการ

พัฒนาทักษะ

เด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กไดรับสิ่งอํานวยความ

สะดวกเพื่อพัฒนาทักษะ

และสมอง

กองการ ศึกษาฯ

12 สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนเชิง

สัญลักษณของความเปนชาติ

เพื่อใหเด็กมีสื่อการเรียนการสอน

เชิงสัญลักษณของความเปนชาติ

1 แหง

 (เด็ก 28 คน)

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กมีสื่อการเรียนการ

สอนเพื่อการพัฒนา

ทักษะ การเรียนรู

เด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กมีสื่อการเรียนการสอน 

เพื่อพัฒนาทักษะ การเรียนรู

กองการ ศึกษาฯ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด  อําเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี

แบบ ผ.02

40 .................................................................................................................................
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนที่นาอยู และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 4 พัฒนาดานสังคมและความมั่นคง

   3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

      3.1 แผนงานการศึกษา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

13 สงเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อใหเด็กมีกิจกรรม ในการพัฒนา

ทักษะและสมอง

1 แหง

(เด็ก 28 คน)

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กมีกิจกรรม ในการ

พัฒนาทักษะและสมอง

เด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กมีกิจกรรม ในการ

พัฒนาทักษะและสมอง

กองการศึกษาฯ

14 โครงการสงเสริมวัสดุอุปกรณ เพิ่ม

ทักษะการเรียนรู สําหรับศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อใหเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก      มี

อุปกรณ วัสดุ เครื่องเลน เพิ่มทักษะ

การเรียนรู

เพื่อใหเด็กมีวัสดุอุปกรณ

 เพิ่มทักษะการเรียนรู

- 35,000 35,000 35,000 35,000 เด็กมีวัสดุอุปกรณใน

การเพิ่มทักษะการ

เรียนรู

เด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กไดมีวัสดุอุปกรณในการ

เพิ่มทักษะการเรียนรู

กองการศึกษาฯ

รวม 14 โครงการ 3,915,000      3,981,640      3,981,640      3,981,640      3,981,640      -                     -                           -               

โครงการแตละป 12                  14                  14                  14                  14



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด  อําเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี

แบบ ผ.02

41 .................................................................................................................................
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนที่นาอยู และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 4 พัฒนาดานสังคมและความมั่นคง

   3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

      3.2 แผนงานศาสนา วัฒธนธรรมและนันทนาการ
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ฝกอบรมคายเยาวชน นําคุณธรรม เพื่อใหเยาวชน นักเรียนในตําบล จํานวน  50 คน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เยาวชน เด็กนักเรียน ทําใหเยาวชน เด็ก กองการศึกษา

มีคุณธรรมนําจิตใจ มีจิตสํานึก จํานว  100 คน นักเรียน มีจริยธรรม

พรอมเปนคนดีในสังคม ในการดําเนินชีวิต

ตอไป

2 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดการ เพื่อใหครูผุสอนไดเผยแพร จํานวน 30 คน 165,000 165,000 165,000 165,000 165,000 ครูผูสอนไดเผยแพร ทําใหเด็กมีทักษะใน กองการศึกษา

เรียนการสอนคัมภีรอัลกุรอาน หลักการอาจคัมภีรอัลกุรอาน หลักการอานคัมภีร การเรียนอัลกุรอาน

หลักสูตรกีรออาตี อัลกุรอาจ จากการเผยแพรของ

ครูผูสอน

3 อบรมศาสนาและจริยธรรม เพื่อใหโตะอิหมามประจํามัสยิด จํานวน 6 คน 75,000            75,000            75,000            75,000            75,000            โตะอิหมามประจํา ประชาชนไดรู กองการศึกษา

ไดเผยแพรหลักการทางศาสนา มัสยิด หลักศาสนาทุกวันศุกร

4 สงเสริมศุนยการศึกษาอิสลามประจํา เพื่อเปนการสนับสนุนสงเสริม จํานวน  6 แหง 50,000 50,000 50,000 50,000 5,000 ศูนยฯในตําบลไดรับ ศูนยการศึกษา กองการศึกษา

มัสยิด งานที่เกี่ยวของกับตาดีกาในพื้นที่ การสงเสริมกิจกรรม อิสลามประจํามัสยิด

ไดรับสนับสนุนเพื่อ

สงเสริมกิจกรรม

5 เพิ่มพูนความรูครูผูสอน เพื่อฝกอบรมครูผูสอนตาดีกา จํานวนครูตาดีกา 25,000            25,000            25,000            25,000            25,000            ครูตาดีกา ครูตาดีกามีความรู กองการศึกษา

ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด ใหมีประสิทธิภาพ พัฒนาประสิทธิภาพ

6 เพิ่มพูนความรูครูผูสอน เพื่อฝกอบรมครูผูสอนกีรออาตี จํานวนครูกีรออาตี 25,000            25,000            25,000            25,000            25,000            ครูกีรออาตี ครูกีรออาตีมีความรู กองการศึกษา

คัมภีรอัลกุรอาน ใหมีประสิทธิภาพ พัฒนาประสิทธิภาพ

7 ปรับปรุงศาสนสถาน เพื่อใหศาสนสถานไดรับการดูแล ศาสนสถานในตําบล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รั้วศาสนสถาน ทําหสถานที่สําคัญ กองการศึกษาฯ

และทํานุบํารุงสถานที่ใหมั่นคง หมูที่ 1 - หมูที่ 5 ทางศาสนาไดรับการ และกองชาง

ดูแล

8 กอสรางศาลาที่พักที่กุโบร เพื่อใหประชาชนไดมีที่พักในการ กอสรางศาลาที่พักที่กูโบร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ศาลาที่พักที่กูโบร ทําใหมีที่พักใน กองการศึกษา

หมูที่ 1-หมูที่ 5 ประกอบพิธีทางศาสนา หมูที่ 1- หมูที่ 5 บริเวณกูโบร และกองชาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด  อําเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี

แบบ ผ.02

42 .................................................................................................................................
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนที่นาอยู และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 4 พัฒนาดานสังคมและความมั่นคง

   3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

      3.2 แผนงานศาสนา วัฒธนธรรมและนันทนาการ
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

9 ติดตั้งไฟฟาบริเวณกูโบร เพื่อใหประชาชนไดมีไฟฟาใช ติดตั้งไฟฟาบริเวณกูโบร 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ไฟฟาบริเวณกูโบร ทําใหประชาชน กองการศึกษา

หมูที่ 1-หมูที่ 5 ในการประกอบพิธีทางศาสนา หมูที่ 1- หมูที่ 5 มีไฟฟาใชงาน และกองชาง

10 ปรับปรุงกูโบรสาธารณะ เพื่อใหมีรั้วไวปองกันสิ่งตางๆ ขนาดยาว 100 เมตร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กูโบรสาธารณะ ทําใหสถานที่สําคัญ กองการศึกษา

หมูที่ 1-หมูที่ 5 สูง 1.60 เมตร หมูที่ 1- หมูที่ 5 ทางศาสนาไดรับการ และกองชาง

11 กอสราง ปรับปรุงหองน้ํามัสยิด เพื่อใหประชาชนไดใชหองน้ํา ปรับปรุงหองน้ํามัสยิด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 หองน้ํามัสยิด ทําใหหองน้ํามัสยิด กองการศึกษา

สาธารณะ หมูที่ 1- หมูที่ 5 ที่ดีขึ้น หมูที่ 1- หมูที่ 5 มีความแข็งแรง และกองชาง

และสะอาดขึ้น

12 สงเสริมและสนับสนุนจัดกิจกรรมเกี่ยว เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมใน ประชาชนตําบลกระโด 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละของประชาชน ประชาชนไดรวมกัน กองการศึกษา

กับศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีอันดี กิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา มีสวนรวมในกิจกรรม สืบสาน วัฒนธรรม

งามของทองถินและรัฐพิธีตาง ๆเชน วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม

วันฮารีรายออีดิลฟตรี วันอาซูรอ ทองถิ่นและรัฐพิธีตางๆ ประเพณีอันดีงาม ทองถิ่นและงานรัฐ

สัมพันธ เมาลิดสัมพันธ วันพอ ของทองถิ่นและรัฐ พิธีตางๆ 

แหงชาติ วันแมแหงชาติ ฯลฯ พิธีตางๆ 

13 โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและ

ศาสนาตําบลกระโด

เพื่อเปนการสงเสริมใหประชาชน 

ต.กระโด ไดสืบสานศิลปวัฒนธรรม

และศาสนา

ประชาชน ตําบลกระโด 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชน ต.กระโด ประชาชน ต.กระโด 

ไดมีสวนรวมสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมและ

ศาสนา

กองการศึกษาฯ

14 เมาลิดสัมพันธตําบลกระโด เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมใน

กิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา

ประชาชน ตําบลกระโด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของประชาชน

มีสวนรวมในกิจกรรม

เมาลิดสัมพันธ

ประชาชน ต.กระโด 

ไดมีสวนรวมสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมและ

ศาสนา

กองการศึกษาฯ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด  อําเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี

แบบ ผ.02

43 .................................................................................................................................
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนที่นาอยู และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 4 พัฒนาดานสังคมและความมั่นคง

   3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

      3.2 แผนงานศาสนา วัฒธนธรรมและนันทนาการ
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

15 ถมดินบริเวณกุโบร เพื่อใหประชาชนไดใชดินในการฝง

ศพ ประกอบศาสนกิจ

กุโบรในตําบลกระโด - 50,000 50,000 50,000 50,000 มีดินบริเวณ กุโบร ใน

การฝงศพ ประกอบ

ศาสนกิจ

ประชาชนมีดินบริเวณ

    กุโบร ในการฝงศพ

 ประกอบศาสนกิจ

กองการศึกษาฯ 

และกองชาง

รวม 15 โครงการ 2,170,000      2,220,000      2,220,000      2,220,000      2,175,000      -                     -                    -               

โครงการแตละป 14                  15                  15                  15                  15



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด  อําเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี

แบบ ผ.02

44 .................................................................................................................................
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนที่นาอยู และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 4 พัฒนาดานสังคมและความมั่นคง
   3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

      3.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดตั้งศูนยการเรียนรูชุมชน เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการ จํานวน  1 แหง  -  - 50,000  -  - ศูนยการเรียนในชุมชน ประชาชนไดรวมจัด กองการศึกษา

จัดการการศึกษา ศาสนา ตําบลกระโด การศึกาที่สอด

วัฒนธรรม คลองตามความ

ตองการของ

ประชาชน

2 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด เพื่อปองกันและแกไขปญหายา จัดกิจกรรมในการปองกัน 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จัดกิจกรรมและจัด เยาวชนและ กองการศึกษา

เสพติดและสนับสนุนการดําเนิน ยาเสพติดใหกับประชาชน นิทรรศการ ปละ 1 ประชาชนสามารถ

ภารกิจ ขจัดสิ้นปญหายาเสพติด และจัดนิทรรศการในการ ครั้ง ปองกัน จํากัดการ

ตลอดจนบําบัดฟนฟูสมรรถภาพ ปองกันการแพรระบาดของ แพรระบาดของ

ผูติดยาเสพติด ยาเสพติดในพื้นที่ ยาเสพติด

3 กองทุนแมของแผนดิน เพื่อปองกันและแกไขปญหายา ประชาชนตําบลกระโด 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน ครอบครัวรมเย็น กองการศึกษา

เสพติด หมูที่ 1 - หมูที่ 5 เยาวชนหางไกล

ยาเสพติด

4 สงเสริมบทบาทกลุมสตรีตําบลกระโด เพื่อสงเสริมบทบาทกลุมสตรีใน กลุมสตรีตําบลกระโด 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 กลุมสตรีตําบลกระโด กลุมสตรีจะไดมี กองการศึกษา

ระดับตําบล บทบาทมากขึ้น

5 สงเสริมและสนับสนุนสรางอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับ กลุมอาชีพจักรเย็บ  - 20,000  - 20,000  - กลุมอาชีพจักรเย็บ ทําใหประชาชนมี กองการศึกษา

จักรเย็บ ประชาชน รายไดและชีวิตที่ดี

ขึ้น

6 ศูนยพัฒนาครอบครัวเขมแข็ง เพื่อสงเสริมใหเกิดความเขมแข็ง จัดกิจกรรมที่เปนการสนับสนุน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ครอบครัวที่เขารวม สมาชิกในครอบ กองการศึกษา

ของสถาบันครอบครัว มีความรัก เสริมสรางความอบอุนใหกับ กิจกรรมปละ 1 ครั้ง ครัวไดรับการ

ใครและมีความผูกพันของบุคคล ครอบครัว ปละ 1 ครั้ง สงเสริมและสราง

ในครัวเรือน ภูมิคุมกันใหกับ

ครอบครัว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด  อําเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี

แบบ ผ.02

45 .................................................................................................................................
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนที่นาอยู และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 4 พัฒนาดานสังคมและความมั่นคง
   3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

      3.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

7 พื้นที่สรางสรรคและเรียนรูสําหรับ เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีแหลง จัดกิจกรรมสรางพื้นที่สราง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เยาวชนที่เขารวมา เยาวชนในตําบล กองการศึกษา

เด็กและเยาวชนตําบลกระโด ทํากิจกรรมและเรียนรูที่เหมาะสม สรรคใหกับเยาวชนปละ 1 ครั้ง โครงการปละ 1 ครั้ง มีพัฒนการและมี

ลดการมั่วสุมและลดปญหาเด็ก ความคิดสรางสรรค

และเยาวชน

8 กองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อสนับสนุนงานการสรางหลัก จํานวน 1 กองทุน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สมทบกองทุนปละ การดําเนินงาน กองการศึกษา

ประกันความมั่นคงของชุมชน 1 ครั้ง สวัสดิการชุมชน

เกิดความเขมแข็ง

9 จัดทําเวทีประชาคมหมูบาน เพื่อสรางกระบวนการ การมีสวน จัดทําเวทีประชาคม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน ประชาชนตําบล สํานักงานปลัด

รวมของประชาชน หมูที่ 1-หมูที่ 5 กระโดมีสวนรวมใน

การนําเสนอปญหา

ที่ไดประสบปญหา

10 สงเสริมปกปองสถาบันสําคัญของชาติ เพื่อเทิดทูนและปกปอง จํานวน 1 ครั้ง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนการจัด สามารถปลูกจิด สํานักปลัด

สถาบันสําคัยของชาติ โครงการ สํานึกใหเทิดทูน

สถาบันสําคัญของ

ชาติ

11 ศาลาที่พักในหมูบาน เพื่อใหประชาชนไดใช จํานวน 5 หลัง 100,000         100,000         100,000         100,000         100,000         ศาลาที่พัก ประชาชนไดใช กองชาง

เปนที่รวมตัวกัน จํานวน 5 หลัง ประโยชน

12 กอสรางอาคารอเนกประสงค เพื่อใหประชาชนใชอาคาร ขนาดกวาง 6 เมตร 1,500,000      1,500,000       -  -  - รอยละครัวเรือน ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

ในการทํากิจกรรมตางๆ ยาว 12 เมตร ประชาชนมีมาตรฐาน รองรับในการทํา

สูง 3.050 เมตร ในการจัดกิจกรรม กิจกรรมตางๆ

13 สงเสริมและพัฒนา เพื่อสนับสนุนองคกร องคกรลูกเสือชาวบาน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนการจัด องคกรลูกเสือ สํานักงานปลัด

องคกรลูกเสือชาวบาน ลูกเสือชาวบานจังหวัด โครงการ ชาวบานจังหวัด

จังหวัดปตตานี ปตตานีเกิดความเขมแข็ง ปตตานีเขมแข็ง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด  อําเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี

แบบ ผ.02

46 .................................................................................................................................
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนที่นาอยู และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 4 พัฒนาดานสังคมและความมั่นคง
   3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

      3.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

14 เทศกาลของดีเมืองยะรัง เพื่อเปนการสงเสริม ประชาชนในตําบลกระโด 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 ของดีเมืองยะรัง สามารถเผยแพร สํานักงานปลัด

และประชาสัมพันธของ ไดแสดงสินคาของดีใน ใหบุคคลภายนอก

ดีเมืองยะรังใหแกบุคคล พื้นที่ ไดรูจักของดีเมือง

ภายนอกใหไดรูจักทั่วถึง ยะรัง

15 คายเยาวชนยาเสพติด เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกให จํานวนเยาวชน 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 5 คน เยาวชนมีจิตสํานึก กองการศึกษาฯ

เยาวชนหางไกลยาเสพติด และหางไกล

ยาเสพติด

16 โครงการสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูใน

ชุมชน

เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการ

จัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

จํานวน 1 แหง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ศูนยการเรียนรูใน

ชุมชนตําบลกระโด

ประชาชนไดรวมจัด

การศึกษาที่

สอดคลองตามความ

ตองการของ

ประชาชน

กองการศึกษาฯ

17 โครงการสงเสริมและอนุรักษภูมิปญญา

ทองถิ่นตําบลกระโด

เพื่อเปนการสงเสริมใหประชาชน 

ต.กระโด ไดมีสวนรวมอนุรักษภูมิ

ปญญาทองถิ่น

ประชาชน ตําบลกระโด 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน ต.กระโด ประชาชน ต.กระโด 

ไดมีสวนรวมอนุรักษ

ภูมิปญญาทองถิ่น

กองการศึกษาฯ

18 โครงการสงเสริมความรักและอบอุนใน

ครอบครัว

เพื่อสงเสริมใหเกิดความเขมแข็ง

ของสถาบันครอบครัว มีความรัก

ใคร และมีความผูกพันของบุคคล

ในครัวเรือน

จัดกิจกรรมที่เปนการสนับสนุน

เสริมสรางความอบอุนใหกับ

ครอบครัว

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ครอบครัวที่เขารวม สมาชิกในครอบครัว

ไดรับการสงเสริม

และสรางภูมิคุมกัน

ใหกับครอบครัว

กองการศึกษาฯ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด  อําเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี

แบบ ผ.02

47 .................................................................................................................................
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนที่นาอยู และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 4 พัฒนาดานสังคมและความมั่นคง
   3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

      3.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

19 โครงการติดตั้งหอกระจายขาวชุมชน ม.

1-ม.5

เพื่อเปนการประชาสัมพันธ ให

ประชาชนไดรับรูขาวสารตางๆ 

ผานหอกระจายขาวชุมชน

ประชาชน ตําบลกระโด - 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนประชาชนที่

ไดรับขอมูลขาวสาร

ประชาชนไดรับ

ขอมูลขาวสารที่

รวดเร็ว

สํานักงานปลัด

20 โครงการกั้นหองประชุม อบต. เพื่อทํา

หองควบคุมภาพและเสียงหอกระจาย

ขาว

เพื่อเปนหองศูนยกลางควบคุมภาพ

และเสียงของหอกระจายขาว ไปยัง

หอกระจายขาวแตละหมูบาน

ประชาชน ตําบลกระโด - 85,000 85,000 85,000 85,000 จํานวนประชาชนที่

ไดรับขอมูลขาวสาร

ประชาชนไดรับ

ขอมูลขาวสารที่

รวดเร็ว

สํานักงานปลัด

รวม 20 โครงการ 2,002,500      2,607,500      1,137,500      1,107,500      1,087,500      -                     -                   -               

โครงการแตละป 16                 19                 18                 18                 17



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด  อําเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี

แบบ ผ.02

48 .................................................................................................................................
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนที่นาอยู และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 4 พัฒนาดานสังคมและความมั่นคง

   3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

      3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สงเคราะหใสใจ ปนน้ําใจใหผูปวยติด เพื่อลงพื้นที่เยี่ยมผูปวยติดเตียง ผูปวยติดเตียง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูปวยติดเตียง ผูปวยติดเตียง กองการศึกษา

เตียง รวมกับ รพ.สต. ผูนําชุมชน ผูนํา ที่ไดรับการเยี่ยมเยี่ยน ไดขวัญและกําลังใจ

ทองที่และหนวยงานที่เกี่ยวของ

2 สงเสริมสนับสนุนผูดอยโอกาสทาง เพื่อชวยเหลือและพัฒนาคุณภาพ ผูดอยโอกาสทางสังคม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูดอยโอกาส ประชาชนมีคุณภาพ กองการศึกษา

สังคม ชีวิตใหกับผูดอยโอกาสทางสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไดรับโอกาสพัฒนา ชีวิตที่ดีขึ้น และมี

คุณภาพชีวิต ขวัญและกําลังใจ

ในการมีชีวิตตอไป

3 กอสรางบานหลังใหมผูยากไร เพื่อผูยากไรไดมีที่อยูอาศัย ขนาดกวาง 6 เมตร 150,000         150,000         150,000         150,000         150,000         รอยละของผูดอย ผูดอยโอกาสมีบาน กองการศึกษา

เปนของตนเอง ยาว 12 เมตร โอกาสมีที่พักอาศัย เปนของตนเอง

สูง 3.050 เมตร

รวม 3 โครงการ 230,000        230,000        230,000        230,000        230,000        -                     -                  -              

โครงการแตละป 3                   3                   3                   3                   3

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด  อําเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี

แบบ ผ.02

49 .................................................................................................................................
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนที่นาอยู และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 4 พัฒนาดานสังคมและความมั่นคง

   3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

      3.5 แผนงานสาธารณสุข
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 รณรงคปองกันโรคระบาด เพื่อใหประชาชนไดปองกันตนเอง จํานวน  1 ครั้ง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนในพื้นที่ ประชาชนสามารถ สํานักงานปลัด

จากโรคแพรระบาดตางๆ ตําบลกระโด ปองกันจากโรค

ระบาดตาง ๆ

2 อบรมหนวยกูชีพ กูภัย เพื่อใหการดูแลผูเจ็บปวยฉุกเฉิน คณะผูบริหาร ,สมาชิกสภา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูเขารับการฝกอบรม ผูเขารับการฝกอบรม สํานักงานปลัด

(ผูปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน FR) ณ จุดเกิดเหตุ ไดรับการชวย พนักงานสวนตําบล, อสม., จํานวน  50  คน สามารถประเมิน

เหลือไดถูกวิธีและทันทวงที ภาคประชาชน, ผรส.,ชรบ. สถานการณผูเจ็บ

ปวยเบื้องตนได

อยางรวดเร็วและ

ถูกวิธี

3 จัดตั้งศูนยนวดเพื่อสุขภาพ เพื่อสรางงานดานสงเสริมสุขภาพ จํานวน 1 ศูนย  - 20,000  -  -  - ศูนยนวดเพื่อสุขภาพ ทําใหการบริการ สํานักงานปลัด

ใหประชาชนเลี้ยงชีพ ตําบลกระโด ดานสาธารณสุข

มีประสิทธิภาพ

4 จิตบําบัด เพื่อใหคําปรึกากับประชาชนใน กลุมจิตเวช  -  - 20,000  -  - กลุมจิตเวชในตําบล ทําใหประชาชนผอน สํานักงานปลัด

ดานจิตเวช กระโด คลายที่ทางจิต มี

สุขภาพจิตที่ดีขึ้น

5 วัสดุวิทยาสาสตร เพื่อเปนการเตรียมวัสดุ ผูประสบภัย 10,000           10,000           10,000           10,000           10,000           จํานวนผูเขารวม มีวุสดุทางการแพทย สํานักงานปลัด

ทางการแพทยในการใหความ การฝกอบรม พรอมชวยเหลือ

ชวยเหลือเบื้องตน เบื้องตน

6 ศูนยสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อเปนการสนับสนุน อสม. 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 จํานวน การดําเนินงานของ สํานักงานปลัด

การดําเนินงานของศูนย 5 หมูบาน ศูนยสาธารณสุข

สาธารณสุขมูลฐานของ มูลฐานเกิดความ

แตละหมูบานในตําบล คลองตัว

กระโด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด  อําเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี

แบบ ผ.02

50 .................................................................................................................................
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนที่นาอยู และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 4 พัฒนาดานสังคมและความมั่นคง

   3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

      3.5 แผนงานสาธารณสุข
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

7 สมทบกองทุนหลัก เพื่อสนับสนุนการจัดการ กองทุน สป.สช 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 กองทุนหลัก การดําเนินงานของ สํานักงานปลัด

ประกันสุขภาพตําบล บริการของหนวยบริการ ประกันสุขภาพ กองทุนหลักประกัน

กระโด สาธารณสุขในการสงเสริม ตําบลกระโด สุขภาพตําบล

สุขภาพ คลองตัว

8 พระราชดําริดานสาธารณสุข เพื่อใหแตละหมูบานเสนอโครงการ

ตามพระราชดําริดานสาธารณสุข

เพื่อพัฒนาคุณภาพการ

ใหบริการดานสาธารณสุข

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนในพื้นที่   

ต.กระโด

มีสวนรวมในการ

ดําเนินโครงการดาน

สาธารณสุข

สํานักงานปลัด

9 สํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้น

ทะเบียนสัตวตามโครงการสัตว

ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษ

สุนัขบาตามพระปณิธาน ศาสตร

จารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ

เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัคร

ราชกุมารี

เพื่อทราบจํานวนสัตว ไดปองกัน

โรคและการแพรระบาด ของโรค

พิษสุนัขบา

สัตวในพื้นที่ ต.กระโด 300 300 300 300 300 สัตวในพื้นที่ ต.

กระโดกระโด

สัตวปลอดโรค 

ประชาชนในพื้นที่

ปลอดภัยจากพิษ

สุนัขบา

สํานักงานปลัด

10 ขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค

 คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบา ตาม

พระปณิธาน ศาสตรจารย ดร.

สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬา

ภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี

เพื่อปองกันโรคและการแพรระบาด

 ของโรคพิษสุนัขบา

สัตวในพื้นที่ ต.กระโด 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 สัตวในพื้นที่ ต.กระโด สัตวปลอดโรค 

ประชาชนในพื้นที่

ปลอดภัยจากพิษ

สุนัขบา

สํานักงานปลัด

รวม 10 โครงการ 319,300        339,300        339,300        319,300        319,300        -                    -                   -               

โครงการแตละป 8                   9                   9                   8                   8



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด  อําเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี

แบบ ผ.02

51 .................................................................................................................................
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนที่นาอยู และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 3 พัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   4. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

      4.1 แผนงานการเกษตร
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปลูตตนไมเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อใหริมขางถนนพื้นที่ตําบล ปลูกตนไมภายในตําบล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เพื่อใหตําบลกระโด ทําใหบริเวณริมถนน สํานักงานปลัด

กระโดมีตนไมเพิ่มความรมรื่น มีความรมรื่น มีความรมรื่น เขียว

ใหกับพื้นที่ และความสวยงาม ชอุมมีความสวยงาม

ใหกับพื้นที่

2 สงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อเปนการประชาสัมพันธ สงเสริมการทองเที่ยว 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนผูมาเยี่ยมชม ตําบลกระโดเปนที่ สํานักงานปลัด

ใหตําบลกระโดเปนที่รูจัก รูจักของคนภาย

ของคนทั่วไป นอกเพิ่มขึ้น

3 ปรับปรุงภูมิทัศนภายในตําบล เพื่อใหสภาพแวดลอมในชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปรับปรุงภูมิทัศน ทําใหสภาพแวดลอม สํานักงานปลัด

มีความสวยงามเปนระเบียบ ภายในตําบล หมูที่ 1- หมูที่ 5 ตามริมถนนสวยงาม

เปนระเบียบมากขึ้น

4 โครงการกอสรางสระเก็บน้ํา เพื่อ

การเกษตร

เพื่อใหตําบลมีแหลงกักเก็บน้ํา

เพื่อใชในการเกษตร

มีแหลงกักเก็บน้ําใน

ตําบลกระโด

- 600,000 600,000 600,000 600,000 จํานวนแหลงกักเก็บน้ํา ประชาชนไดใชแหลง

กักเก็บน้ําในการเกษตร

สํานักงานปลัด

รวม 4 โครงการ 130,000        730,000        730,000        730,000        730,000        -                    -                    -               

โครงการแตละป 3                   4                   4                   4                   4

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด  อําเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี

แบบ ผ.02

52 .................................................................................................................................
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนที่นาอยู และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 3 พัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   4. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

      4.2 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เพื่อกําจัดขยะมูลฝอย ดําเนินการจางการกําจัดขยะ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ปริมาณขยะที่มีการ ทําใหสภาพแวดลอม กองชาง

และสิ่งปฏิกูล กําจัดขยะ ตามริมถนนสวยงาม

เปนระเบียบมากขึ้น

2 ปรับปรุงสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย เพื่อปรับปรุงสถานที่กําจัดให ขุดที่ดินและปรับปรุงสถานที่  - 200,000 200,000  -  - สถานที่สามารถรองรับ อบต.สามารถบริหาร กองชาง

พรอมใชงาน กําจัดขยะ ขยะไดเพิ่มมากขึ้น งานการจัดการ

กําจัดขยะดีขึ้น

3 กอสรางรั้วกั้นบริเวณสถานที่กําจัด เพื่อปองกันการกระจายของขยะ กอสรางรั้วบริเวรสถานที่   -  - 200,000  -  - รั้วบริเวรสถานที่กําจัด สามารถปองกัน กองชาง

ขยะมูลฝอย มูลฝอยและสิ่ที่เปนอันตรายตอ กําจัดขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอย อันตรายจากสิ่ง

สุขภาพของประชาชน สกปรกและการเกิด

โรคภัยตางๆ

4 คัดแยกขยะในครัวเรือน เพื่อใหประชาชนมีความรูความ รณรงคกิจกรรมคัดแยกขยะ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จํานวนกิจกรรมที่ ประชาชนมีจิตสํานึก กองชาง

เขาใจในการประเภทขยะ ในชุมชน ดําเนินการ ตอการคัดแยกขยะ

เขาใจถึงคุณคาของ

วัสดุที่เหลือใช

5 อบรมใหความรูการจัดการน้ําเสียใน เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการ จัดอบรมการจัดการน้ําเสียจาก  - 5,000 5,000 5,000 5000 จํานวนผูเขารวม สามารถลดมลพิษ กองชาง

ครัวเรือน ดูแลรักษาสภาวะแวดลอมของ บานเรือน โครงการ ทางน้ําและการเกิด

ชุมชน การแพรระบาดของ

โรค

รวม 5 โครงการ 305,000        510,000        710,000        310,000        310,000        -                    -                  -              

โครงการแตละป 2                   4                   5                   3                   3

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด  อําเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี

แบบ ผ.02

53 .................................................................................................................................
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนที่นาอยู และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 4 พัฒนาดานสังคมและความมั่นคง

   5. ยุทธศาสตรการกีฬาและการทองเที่ยว

      5.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 วัสดุอุปกรณกีฬา เพื่อใหประชาชนมมีอุปกรณ สนับสนุนอุปกรณกีฬา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อุปกรณกีฬา ประชาชนหันมาสน กองการศึกษา

ในการเลนกีฬา ใจกีฬามากขึ้น

2 แขงขั้นกีฬาตอตานยาเสพติด เพื่อสงเสริมใหเยาวชน ประชาชน เยาวชนา และประชาชน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 แขงขันกีฬาตอตาน ทําใหประชาชนมี กองการศึกษา

กระโดคัพ สนใจออกกําลังกาย ยาเสพติดกระโดคัพ ความสามัคคี รวม

พลังเปนน้ําหนึ่งใจ

เดียวกัน

3 แขงขันกีฬาเยาวชนสัมพันธ เพื่อสงเสริมการเลนกีฬาใหกับ เยาวชนในตําบลกระโด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 แขงขันกีฬาเยาวชน เยาวชนสนุกับการ กองการศึกษา

เยาวชน มีสุขภาพรางกายที่ เลนกีฬา มีสุขภาพ

แข็งแรง มีพลานามัยที่สมบูรณ รางกายที่สมบูรณ

4 จัดสงนักกีฬาเพื่อเขารับการแขงขัน เพื่อสงเสริมใหนักกีฬามีทักษะ จํานวน 1 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จัดสงนักกีฬาเพื่อเขา นักกีฬาไดรับการ กองการศึกษา

กีฬาระดับอําเภอ จังหวัดและอื่นๆ สรางความพรอมในการแขงขัน รับการแขงขันกีฬา พัฒนามีทักษะใน

กีฬาระดับประเทศ การเลนกีฬาและ

สรางชื่อเสียงใหกับ

ตําบล

5 กอสรางลานกีฬาประจําหมูบาน เพื่อใชเปนสถานที่ในการเลนกีฬา กอสรางลานกีฬา 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ลานกีฬา จํานวน ทําใหประชาชนมี กองชางและ

ตาง ๆ 5 แหง สถานที่ในการฝก กองการศึกษา

ซอมและเลนกีฬา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด  อําเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี

แบบ ผ.02

54 .................................................................................................................................
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนที่นาอยู และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 4 พัฒนาดานสังคมและความมั่นคง

   5. ยุทธศาสตรการกีฬาและการทองเที่ยว

      5.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

6 กอสรางสนามกีฬา ภายในตําบล เพื่อใหประชาชนมีสนามกีฬา กอสรางสนามกีฬา  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สนามกีฬาในตําบล ทําใหประชาชนมี กองชางและ

ม.1-ม.5 เพื่อออกกําลังกาย จํานวน 1 แหง สถานที่ในการฝก กองการศึกษา

ซอมและเลนกีฬา

7 ปรับปรุงสนามกีฬาประจําตําบล เพื่อใหประชาชนมีสถานที่ สนามกีฬาตําบล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สนามกีฬาประจําตําบทําใหประชาชนมี กองชางและ

ในการออกกําลังกายที่มี สถานที่ในการฝก กองการศึกษา

มาตรฐาน ปลอดภัย ซอมและเลนกีฬา

8 เครื่องเลนสนาม เพื่อใหเด็กมีเครื่องเด็กเลนที สนับสนุนเครื่องเลนสนาม  - 250,000  -  -  - เครื่องเลนเด็ก ทําใหเด็กๆ มีความ กองการศึกษา

เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ จํานวน 5 แหง สุขและสนุกสนาน

เรียนรู

9 แขงขันกีฬานักเรียน เพื่อสงเสริมใหนักกีฬา นักเรียนและประชาชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนนักกีฬา นักเรียนและ กองการศึกษาฯ

และประชาชนอําเภอ มีทักษะ สรางความพรอม อําเภอยะรัง ที่เขารวม ประชาชนอําเภอ

ยะรัง "เสริมสราง ในการแขงขันกีฬา ยะรังรวมกันแขงขัน

สันติสุข" กีฬาเสริมสราง

สันติสุข

รวม 9 โครงการ 580,000        830,000        1,580,000     1,580,000     1,580,000     -                -                 -              

โครงการแตละป 7                   9                   7                   7                   7



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด  อําเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี

แบบ ผ.02

55 .................................................................................................................................
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนที่นาอยู และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 4 พัฒนาดานสังคมและความมั่นคง

   5. ยุทธศาสตรการกีฬาและการทองเที่ยว

      5.2 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางสวนสาธารณะ เพื่อใหประชาชนมีสวนสาธารณะ กอสรางสวนสาธารณะ  - 200,000  - สวนสาธารณะ ประชาชนและ กองการศึกษา

พักผอนหยอนใจ จํานวน 1 แหง เยาวชนมีสถานที่

พักผอนหยอนใจ

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

โครงการแตละป -                -                1                   -                

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด  อําเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี
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56 .................................................................................................................................
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนที่นาอยู และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 4 พัฒนาดานสังคมและความมั่นคง

   6. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดี

      6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดสงผูบริหาร สมาชิกสภส พนักงาน เพื่อใหบุคลากรของ อบต.มี ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ผูบริหาร สมาชิกสภา บุคลากรมีโลกทัศนกวาง สํานักงานปลัด

และบุลากรของ อบต. เขารวมการ ความรูความเขาใจ มี และบุคลากรของ อบต. พนักงานและ ไกลและมีความรูความ

อบรมและพัฒนาศักยภาพการทํางาน ประสบการณและเรียนรูสิ่งใหมๆ บุคลากรของ อบต. เขาใจในการปฏิบัติงาน

มีความรู มากขึ้น เพิ่มขึ้น

2 ฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อใหบุคลากรของ อบต. ไดดู ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน 500,000         500,000         500,000         500,000         500,000         ฝกอบรมและทํศน ทําใหบุคลากรนําประสบ สํานักงานปลัด

ตางพื้นที่ งานของหนวยงานอื่น ๆ ที่ และบุคลากรของ อบต. ศึกษาดูงาน การณที่ไดรับมาประยุกต

ประสบความสําเร็จมาปรับปรุง ปละ 1 ครั้ง ใชกับหนวยงานเพื่อ

งาน หนวยงานเพื่อพัฒนา

ตําบลใหดีขึ้นตอไป

3 ฝกอบรมผูบริหาร สมาชิกสภา เพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับผูบิรหาร ผูบริหาร สมาชิกสภา 100,000         100,000         100,000         100,000         100,000         ผูบริหาร สมาชิกสภา ผูบริหาร สมาชิกสภา สํานักงานปลัด

พนักงานและบุคลากรของ อบต. สมาชิกสภา พนักงานและ พนักงานและบุคลากร พนักงานและบุคลากร พนักงานและบุคลากร

บุคลากรของ อบต. ของ อบต. ของ อบต. มีความรู ของอบต.มีประสิทธิ

มากขึ้น ภาพในการทํางาน

4 วัสดุสํานักงาน เพื่อใหหนวยงานมีเครื่องมือ กระดาษ ปากกา ยางลบ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนวัสดุเพียงพอ มีวัสดุในการปฏิบัติงาน สํานักงานปลัด

เครื่องใชพรอมในการปฏิบัติงาน น้ํายาลบคําผิด กระดาษโนต และเหมาะสมในการ อยางเพียงพอและ

ฯลฯ ปฏิบัติงาน เหมาะสม

5 วัสดุงานบานงานครัว เพื่อใหหนวยงานมีเครื่องมือ น้ํายาขัดหองน้ํา น้ํายาถูพื้น 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนวัสดุเพียงพอ มีวัสดุในการปฏิบัติงาน สํานักงานปลัด

เครื่องใชพรอมในการปฏิบัติงาน ไมกวาด ถังขยะ น้ํายาเช็ด และเหมาะสมในการ อยางเพียงพอและ

กระจก ฯลฯ ปฏิบัติงาน เหมาะสม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด  อําเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี

แบบ ผ.02

57 .................................................................................................................................
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนที่นาอยู และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 4 พัฒนาดานสังคมและความมั่นคง

   6. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดี

      6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

6 วัสดุยานพาหนะและขนสง เพื่อใหหนวยงานมีเครื่องมือ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จํานวนวัสดุเพียงพอ มีวัสดุในการปฏิบัติงาน สํานักงานปลัด

เครื่องใชพรอมในการปฏิบัติงาน ฯลฯ และเหมาะสมในการ อยางเพียงพอและ

ปฎิบัติงาน เหมาะสม

7 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เพื่อใหหนวยงานมีเครื่องมือ น้ํามันเชื้อเพลิงประเภทตางๆ 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จํานวนวัสดุเพียงพอ มีวัสดุในการปฏิบัติงาน สํานักงานปลัด

เครื่องใชพรอมในการปฏิบัติงาน ที่ใชในการปฏิบัติงาน และเหมาะสมในการ อยางเพียงพอและ

ปฏิบัติงาน เหมาะสม

8 วัสดุคอมพิเตอร เพื่อใหหนวยงานมีเครื่องมือ ตลับผลหมึก แปนพิมพ 30,000           30,000           30,000           30,000           30,000           จํานวนวัสดุเพียงพอ มีวัสดุในการปฏิบัติงาน สํานักงานปลัด

เครื่องใชพรอมในการปฏิบัติงาน เมมโมรี่ เมาส ฯลฯ และเหมาะสมในการ อยางเพียงพอและ

ปฏิบัติงาน เหมาะสม

9 คาโฆษณาและเผยแพร เพื่อใหหนวยงานมีเครื่องมือ ปายประชาสัมพันธ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สื่อประชาสัมพันธ ประชาชนทราบขาว สํานักงานปลัด

เครื่องใชพรอมในการปฏิบัติงาน และสื่อตางๆ ฯลฯ ตางๆ สารความเคลื่อนไหว

10 บํารุงรักษา และซอมแซมทรัพยสิน เพื่อใหวัสดุ ครุภัณฑสํานักงาน วัสดุและครุภัณฑในสํานักงาน 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 บํารุงรักษา และซอม ทําใหไมสิ้นเปลืองในการ สํานักงานปลัด

อยูในสภาพใชงานไดดีเสมอ แซมทรัพยสินใหมี จัดซื้อ เครื่องมือเครื่อง

สภาพที่ใชงานไดดี ใชมากเกินความจําเปน

11 คาสาธารณูปโภค เพื่อใหหนวยงานมีความพรอม คาไฟฟา คาบริการ คา 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 การปฏิบัติงานเกิด บุคลากรสามารถปฏิบัติ สํานักงานปลัด

ในการปฏิบัติงาน ไปรษณีย คาบริการสื่อสาร ความคลองตัว รวด งานอยางคลองตัวและ

และโทรคมนาคม เร็ว เหมาะสม รวดเร็ว

12 วัสดุโฆษณาและเผยแพร เพื่อใหหนวยงานมีเครื่องมือ รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จํานวนวัสดุเพียงพอ มีวัสดุในการปฏิบัติงาน สํานักงานปลัด

เครื่องใชพรอมในการปฏิบัติงาน ลาง อัด ขยาย ฯลฯ และเหมาะสมในการ อยางเพียงพอและ

ปฏิบัติงาน เหมาะสม

13 คาจางเหมาบริการ เพื่อจางเหมาบริการในการ การดําเนินงานที่ตอเนื่อง 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 กิจกรรม/โครงการ กิจกรรม/โครงการ สํานักงานปลัด

เพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ที่ดําเนินการ ที่ดําเนินการ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด  อําเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี

แบบ ผ.02

58 .................................................................................................................................
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนที่นาอยู และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 4 พัฒนาดานสังคมและความมั่นคง

   6. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดี

      6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

14 จัดสงพนักงานและบุคลากร เพื่อใหบุคลากรของ อบต. หนักงานสวนตําบลกองคลัง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 พนักงานสวนตําบล บุคลากรมีความเขาใจ สํานักงานปลัด

ของ อบต. เขารวมการอบรม มีความเขาใจในระเบียบ และบุคลากรเขาถึง ในการปฏิบัติงาน

กฎหมาย ขอบังคับตางๆ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ

15 วัสดุสํานักงาน เพื่อใหหนวยงานมีเครื่องมือ กระดาษ ปากกา ยางลบ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนวัสดุเพียงพอ มีวัสดุในการปฏิบัติงาน กองคลัง 

เครื่องใชพรอมในการปฏิบัติงาน น้ํายาลบคําผิด กระดาษโนต และเหมาะสมในการ อยางเพียงพอและ

ฯลฯ ปฏิบัติงาน เหมาะสม

16 คาโฆษณาและเผยแพร เพื่อใหหนวยงานมีเครื่องมือ ปายประชาสัมพันธ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สื่อประชาสัมพันธ ประชาชนทราบขาว กองคลัง

เครื่องใชพรอมในการปฏิบัติงาน และสื่อตางๆ ฯลฯ ตางๆ สารความเคลื่อนไหว

17 คาจางเหมาบริการ เพื่อจางเหมาบริการในการ การดําเนินงานที่ตอเนื่อง 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 กิจกรรม/โครงการ กิจกรรม/โครงการ กองคลัง

เพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ที่ดําเนินการ ที่ดําเนินการ

18 วัสดุคอมพิเตอร เพื่อใหหนวยงานมีเครื่องมือ ตลับผลหมึก แปนพิมพ 20,000           20,000           20,000           20,000           20,000           จํานวนวัสดุเพียงพอ มีวัสดุในการปฏิบัติงาน กองคลัง

เครื่องใชพรอมในการปฏิบัติงาน เมมโมรี่ เมาส ฯลฯ และเหมาะสมในการ อยางเพียงพอและ

ปฏิบัติงาน เหมาะสม

19 คาสาธารณูปโภค เพื่อใหหนวยงานมีความพรอม คาไฟฟา คาบริการ คา 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 การปฏิบัติงานเกิด บุคลากรสามารถปฏิบัติ กองคลัง

ในการปฏิบัติงาน ไปรษณีย คาบริการสื่อสาร ความคลองตัว รวด งานอยางคลองตัวและ

และโทรคมนาคม เร็ว เหมาะสม รวดเร็ว

20 จัดทําแผนที่ภาษี เพื่อใหการบริหารจัดการการ จัดทําแผนที่ภาษีครอบคลุม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความกาวหนาในการ มีฐานการจัดเก็บที่ กองคลัง

เก็บภาษีมีประสิทธิภาพมาก พื้นที่ ดําเนินโครงการ สามารถจัดเก็บรายได

ยิ่งขึ้น เพิ่มมากขึ้น

21 บํารุงรักษา และซอมแซมทรัพยสิน เพื่อใหวัสดุ ครุภัณฑสํานักงาน วัสดุและครุภัณฑในสํานักงาน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 บํารุงรักษา และซอม ทําใหไมสิ้นเปลืองในการ กองคลัง

อยูในสภาพใชงานไดดีเสมอ แซมทรัพยสินใหมี จัดซื้อ เครื่องมือเครื่อง

สภาพที่ใชงานไดดี ใชมากเกินความจําเปน



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
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59 .................................................................................................................................
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนที่นาอยู และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 4 พัฒนาดานสังคมและความมั่นคง

   6. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดี

      6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

22 องคการบริหารสวตําบลกระโด เพื่ออํานวยความสะดวกในการ ประชาชนตําบลกระโด 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนตําบลกระโด ประชาชนไดรับทราบ สํานักงานปลัด

พบประชาชน บริการประชาชนนอกพื้นที่ จํานวน 400คน กิจกรรมการดําเนินงาน

ของอบต.และมีสวนรวม

ในการทํากิจกรรม

23 จัดกิจกรรมดวยการบูรณาการกับ เพื่อบูรณาการจัดกิจกรรมกับ จัดกิจกรรมดวยการบูรณาการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จัดกิจกรรมรวมกับ ประชาชนในพื้นที่ไดรับ สํานักงานปลัด

หนวยงานอื่น หนวยงานอื่นในพื้นที่ กับหนวยงานอื่น หนวยงานที่เกี่ยวของ ความสะดวกในการให

บริการของหนวยงานใน

พื้นที่

24 จัดนิทรรศการ เพื่อเปนการแผยแพรผลการ จัดนิทรรศการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จัดกิจกรรม ประชาชนรับรูการดําเนิน สํานักงานปลัด

ดําเนินงานของ อบต. ปละ 1 ครั้ง งานกิจกรรมของ อบต.

25 การจัดการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม ประชาชนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง 500,000 500,000 500,000  -  - จํานวนผูที่มาใชสิทธิ ทําใหประชาชนมีสวน สํานักงานปลัด

และสมาชิกสภาทองถิ่น สงเสริมและสนับสนุนในระบอบ เลือกตั้ง รวมในการคัดเลือกและ

ประชาธิปไตย การเลือกตั้งตั้งมีความ

โปรงใส

26 สรางความรูความเขาใจใน พ.ร.บ. เพื่อเปนการเผยแพรถึงสิทธิและ จัดฝกอบรม 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละผูเขารวม ประชาชนมีความรู สํานักงานปลัด

ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. การใชสิทธิตามกฎหมายขอมูล โครงการ0 ความเขาใจถึงสิทธิและ

2540 ขาวสาร การใชสิทธิตามกฎหมาย

ขอมูลขาวสาร

27 คนรุนใหมใสใจวิถึประชาธิปไตย เพื่อสงเสริมใหประชาชนคนรุน กลุมเยาวชนและประชาชน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เยาวชนและประชาชน เยาวชน ประชาชนใน สํานักงานปลัด

ใหมใฝรูประชาธิปไตย สนใจระบอบ พื้นที่เขาใจสิทธิเสรีภาพ

ประชาธิปไตยมากขึ้น ในระบอบประชาธิปไตย

มากขึ้น



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด  อําเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี

แบบ ผ.02

60 .................................................................................................................................
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนที่นาอยู และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 4 พัฒนาดานสังคมและความมั่นคง

   6. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดี

      6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

28 เสริมสรางการปองกันและปราบปราม เพื่อเปนการปลูกจําสํานึกให จัดฝกอบรม 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละผูเขารวมโครง ผูเขารวมการฝกอบรม สํานักงานปลัด

การทุจริตและพฤติมิชอบ ทํางานดวยความโปรงใส การ มีจิตสํานึกทํางานดวย

ความสุจริตโปรงใส

29 เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเปนการปลูกฝงสงเสริมยก จัดฝกอบรม 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละผูเขารวมโครง บุคลากรใรองคกร สํานักงานปลัด

ในการปฏิบัติงานตามหลัก ระดับมาตรฐานคุณธรรม การ มีจิตสํานึกในการ

ธรรมาภิบาล จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล ประพฤติปฏิบัติตน

30 วันทองถิ่นไทย เพื่อรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ผูบริหาร สมาชิก ขาราชการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขารวม รําลึกถึงรัฐกาลที่ 5 สํานักงานปลัด

รัชกาลที่ 5 และพนักงานของ อบต. โครงการ ที่ไดทรงประกาศจัด

ตั้งสุขาภิบาลเปน

แหงแรก

31 สนับสนุนและปรับปรุง เพื่อเปนสถานที่ยื่นและ สนับสนุนและปรับปรุง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ศูนยรวมขอมูล ทําใหการดําเนินการ สํานักงานปลัด

ศูนยรวมขอมูลขาวสาร เปดซองสอบราคา ศูนยรวมขอมูลขาวสาร ขาวสารการจัด จัดซื้อจัดจางเปนไป

การจัดซื้อจัดจางของ ประกวดราคาและให การจัดซื้อจัดจาง ซื้อจัดจาง ดวยความถูกตอง

องคกรปกครองสวน ประชาชนไดเขามามี และโปรงใส ตรวจ

ทองถิ่น ระดับอําเภอ สวนรวมในกระบวน สอบได

การจัดซื้อจัดจาง
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แบบ ผ.02

61 .................................................................................................................................
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนที่นาอยู และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 4 พัฒนาดานสังคมและความมั่นคง

   6. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดี

      6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

32 สนับสนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการ

ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น อําเภอยะรัง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562

จัดตั้งสถานที่กลาง ศูนย

ปฏิบัติการฯ  เพื่อการอํานวย

ความสะดวกใหกับประชาชนและ

เปนการชวยเหลือประชาชนตาม

อํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

เพื่ออํานวยความสะดวกแก

ประชาชน สามารถชวยเหลือ

ประชาชนในพื้นที่ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ รวดเร็ว

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนในพื้นที่ ต.

กระโด

ไดรับความชวยเหลือและ

การอํานวยความสะดวก 

อยางมีประสิทธิภาพ 

รวดเร็ว จากสถานที่กลาง

 ศูนยปฏิบัติการฯ

สํานักปลัด

รวม 32 โครงการ 3,275,000      3,295,000      3,295,000      2,795,000      2,795,000      -                       -                         -               

โครงการแตละป 31                  32                  32                  31                  31



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด  อําเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี

แบบ ผ.02

62 .................................................................................................................................
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนที่นาอยู และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 4 พัฒนาดานสังคมและความมั่นคง

   6. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดี

      6.2 แผนงานการศึกษา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดสงพนักงานและบุคลากร เพื่อใหบุคลากรของ อบต. หนักงานสวนตําบลกองคลัง 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 พนักงานสวนตําบล บุคลากรมีความเขาใจ กองการศึกษาฯ

ของ อบต. เขารวมการอบรม มีความเขาใจในระเบียบ และบุคลากรเขาถึง ในการปฏิบัติงาน

กฎหมาย ขอบังคับตางๆ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ

2 คาจางเหมาบริการ เพื่อจางเหมาบริการในการ การดําเนินงานที่ตอเนื่อง 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 กิจกรรม/โครงการ กิจกรรม/โครงการ กองการศึกษาฯ

เพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ที่ดําเนินการ ที่ดําเนินการ

3 คาโฆษณาและเผยแพร เพื่อใหหนวยงานมีเครื่องมือ ปายประชาสัมพันธ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สื่อประชาสัมพันธ ประชาชนทราบขาว กองการศึกษาฯ

เครื่องใชพรอมในการปฏิบัติงาน และสื่อตางๆ ฯลฯ ตางๆ สารความเคลื่อนไหว

4 บํารุงรักษา และซอมแซมทรัพยสิน เพื่อใหวัสดุ ครุภัณฑสํานักงาน วัสดุและครุภัณฑในสํานักงาน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 บํารุงรักษา และซอม ทําใหไมสิ้นเปลืองในการ กองการศึกษาฯ

อยูในสภาพใชงานไดดีเสมอ แซมทรัพยสินใหมี จัดซื้อ เครื่องมือเครื่อง

5 วัสดุสํานักงาน เพื่อใหหนวยงานมีเครื่องมือ กระดาษ ปากกา ยางลบ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนวัสดุเพียงพอ มีวัสดุในการปฏิบัติงาน กองการศึกษาฯ

เครื่องใชพรอมในการปฏิบัติงาน น้ํายาลบคําผิด กระดาษโนต และเหมาะสมในการ อยางเพียงพอและ

ฯลฯ ปฏิบัติงาน เหมาะสม

สภาพที่ใชงานไดดี ใชมากเกินความจําเปน

6 วัสดุโฆษณาและเผยแพร เพื่อใหหนวยงานมีเครื่องมือ รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จํานวนวัสดุเพียงพอ มีวัสดุในการปฏิบัติงาน กองการศึกษาฯ

เครื่องใชพรอมในการปฏิบัติงาน ลาง อัด ขยาย ฯลฯ และเหมาะสมในการ อยางเพียงพอและ

ปฏิบัติงาน เหมาะสม

7 วัสดุคอมพิเตอร เพื่อใหหนวยงานมีเครื่องมือ ตลับผลหมึก แปนพิมพ 20,000           20,000           20,000           20,000           20,000           จํานวนวัสดุเพียงพอ มีวัสดุในการปฏิบัติงาน กองการศึกษาฯ

เครื่องใชพรอมในการปฏิบัติงาน เมมโมรี่ เมาส ฯลฯ และเหมาะสมในการ อยางเพียงพอและ

ปฏิบัติงาน เหมาะสม

8 คาสาธารณูปโภค เพื่อใหหนวยงานมีความพรอม คาไฟฟา คาบริการ คา 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 การปฏิบัติงานเกิด บุคลากรสามารถปฏิบัติ กองการศึกษาฯ

ในการปฏิบัติงาน ไปรษณีย คาบริการสื่อสาร ความคลองตัว รวด งานอยางคลองตัวและ

และโทรคมนาคม เร็ว เหมาะสม รวดเร็ว

รวม 8 โครงการ 370,000        370,000        370,000        370,000        370,000        -                       -                         -               

โครงการแตละป 8                   8                   8                   8                   8

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด  อําเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี

แบบ ผ.02

63 .................................................................................................................................
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนที่นาอยู และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 4 พัฒนาดานสังคมและความมั่นคง

   6. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดี

      6.3 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดสงพนักงานและบุคลากร เพื่อใหบุคลากรของ อบต. หนักงานสวนตําบลกองคลัง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 พนักงานสวนตําบล บุคลากรมีความเขาใจ กองชาง

ของ อบต. เขารวมการอบรม มีความเขาใจในระเบียบ และบุคลากรเขาถึง ในการปฏิบัติงาน

กฎหมาย ขอบังคับตางๆ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ

2 คาจางเหมาบริการ เพื่อจางเหมาบริการในการ การดําเนินงานที่ตอเนื่อง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 กิจกรรม/โครงการ กิจกรรม/โครงการ กองชาง

เพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ที่ดําเนินการ ที่ดําเนินการ

3 คาโฆษณาและเผยแพร เพื่อใหหนวยงานมีเครื่องมือ ปายประชาสัมพันธ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 สื่อประชาสัมพันธ ประชาชนทราบขาว กองชาง

เครื่องใชพรอมในการปฏิบัติงาน และสื่อตางๆ ฯลฯ ตางๆ สารความเคลื่อนไหว

4 บํารุงรักษา ซอมแซม ทีดินและสิ่ง เพื่อใหสถานที่ปฏิบัติมีความ บํารุงรักษา ซอมแซมที่ดินและ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 บํารุงรักษา ซอมแซม ทําใหสถานที่ปฏิบัติงาน กองชาง

กอสราง สะดวก เหมาะแกการปฏิบัติงาน สิ่งกอสรางในเขตพื้นที่ ที่ดินและสิ่งกอสราง สะดวกเหมาะแกการ

บริการประชาชน

5 วัสดุสํานักงาน เพื่อใหหนวยงานมีเครื่องมือ กระดาษ ปากกา ยางลบ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนวัสดุเพียงพอ มีวัสดุในการปฏิบัติงาน กองชาง

เครื่องใชพรอมในการปฏิบัติงาน น้ํายาลบคําผิด กระดาษโนต และเหมาะสมในการ อยางเพียงพอและ

ฯลฯ ปฏิบัติงาน เหมาะสม

สภาพที่ใชงานไดดี ใชมากเกินความจําเปน

6 วัสดุไฟฟาและวิทยุ เพื่อใหหนยงานมีเครื่องมือ หลอดไฟ โทรโขง สายไฟ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จํานวนวัสดุเพียงพอ มีวัสดุในการปฏิบัติงาน กองชาง

เครื่องใชพรอมในการปฏิบัติงาน ปลั๊กไฟ ฯลฯ และเหมาะสมในการ อยางเพียงพอและทัน

ปฏิบัติงาน สมัย

7 วัดสุกอสราง เพื่อใหหนวยงานมีเครื่องมือ ตะปู ปูน ทราย เลื่อย 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนวัสดุเพียงพอ มีวัสดุในการปฏิบัติงาน กองชาง

เครื่องใชพรอมในการปฏิบัติงาน กระเบื้อง ฯลฯ และเหมาะสมในการ อยางเพียงพอและ

ปฏิบัติงาน เหมาะสม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด  อําเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี

แบบ ผ.02

64 .................................................................................................................................
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนที่นาอยู และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 4 พัฒนาดานสังคมและความมั่นคง

   6. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดี

      6.3 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

8 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เพื่อใหหนวยงานมีเครื่องมือ น้ํามันเชื้อเพลิงประเภทตางๆ 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จํานวนวัสดุเพียงพอ มีวัสดุในการปฏิบัติงาน กองชาง

เครื่องใชพรอมในการปฏิบัติงาน ที่ใชในการปฏิบัติงาน และเหมาะสมในการ อยางเพียงพอและ

ปฏิบัติงาน เหมาะสม

9 วัสดุคอมพิเตอร เพื่อใหหนวยงานมีเครื่องมือ ตลับผลหมึก แปนพิมพ 30,000           30,000           30,000           30,000           30,000           จํานวนวัสดุเพียงพอ มีวัสดุในการปฏิบัติงาน กองชาง

เครื่องใชพรอมในการปฏิบัติงาน เมมโมรี่ เมาส ฯลฯ และเหมาะสมในการ อยางเพียงพอและ

ปฏิบัติงาน เหมาะสม

10 กอสรางโรงจอดรถ เพื่อใหผูที่มารวมกิจกรรมสะดวก กอสรางโรงจอดรถบริเวณ - - 300,000 - - โรงจอดรถ ทําใหมีผูมาใชบริการมี กองชาง

บริเวณอาคารที่ทําการ อบต.กระโด เปนระเบียบเรียบรอย อาคารที่ทําการ อบต.กระโด จํานว 1 แหง ความสะดวก และมี

ความเปนระเบียบเรียบ

รอย

11 วัสดุยานพาหนะและขนสง เพื่อใหหนวยงานมีเครื่องมือ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนวัสดุเพียงพอ มีวัสดุในการปฏิบัติงาน กองชาง

เครื่องใชพรอมในการปฏิบัติงาน ฯลฯ และเหมาะสมในการ อยางเพียงพอและ

ปฎิบัติงาน เหมาะสม

รวม 11 โครงการ 1,060,000      1,060,000      1,360,000      1,060,000      1,060,000      -                       -                       -               

โครงการแตละป 10                 10                 11                 10                 10



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด  อําเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี

แบบ ผ.02

65 .................................................................................................................................
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนที่นาอยู และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 4 พัฒนาดานสังคมและความมั่นคง

   6. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดี

      6.4 แผนงานงบกลาง
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สมทบทกองทุนบําเหน็จบํานาญ เพื่อจายเปนเงินสมทบบําเหน็จ สมทบกองทุน 200,000          200,000          200,000          200,000          200,000          รอยละหนึ่งของ ขาราชการไดรับสิทธิ สํานักงานปลัด

(กบท.) บํานาญ (กบท) ประมาณการรายได เงินบําเหน็จบํานาญ

2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อรองรับสวัสดิการ ตามกฎหมาย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจใน การปฏิบัติงานที่มี สํานักงานปลัด

การรับสวัสดิการ ประสิทธิภาพ

3 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพื่อชวยเหลือเบี้ยยังชีพใหกับ จํานวน 467 คน 3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000 จํานวนผูสูงอายุที่ไดรับ ผูสูงอายุที่ไดรับเงิน กองการศึกษา

ผูสูงอายุ เบี้ยยังชีพ สงเคราะหเบี้ยยังชีพ

4 เบี้ยยังชีพผูพิการ เพื่อชวยเหลือเบี้ยยังชีพใหกับ จํานวน  118 คน 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จํานวนผูพิการที่ไดรับ ผูพิการที่ไดรับเงิน กองการศึกษา

ผูพิการ เบี้ยยังชีพ สงเคราะหเบี้ยยังชีพ

5 เงินสํารองจาย เพื่อใชในการกรณีฉุกเฉิน ความจําเปนและเรงดวน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจ ไดรับการชวยเหลือ สํานักงานปลัด

ตามระเบียบที่กําหนด เพื่อชวยเหลือเบื้องตน ในการรับความชวยเหลือ ในทันทวงที

รวม 5 โครงการ 5,350,000      5,350,000      5,350,000      5,350,000      5,350,000      -                          -                    -               

โครงการแตละป 5                    5                    5                    5                    5

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด  อําเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี

แบบ ผ.02

66 .................................................................................................................................
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนที่นาอยู และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 4 พัฒนาดานสังคมและความมั่นคง

   7. ยุทธศาสตรความมั่นคงและเสริมสรางสันติสุข

      7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จางเหมาเวรยามรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัย จางเหมาเวรยามรักษาความ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 เจาหนาที่รักษาความ สถานที่ราชการไดรับ สํานักงานปลัด

สถานที่ราชการ ใหกับสถานที่ปฏิบัติงาน ปลอดภัยสถานที่ราชการ ปลอดภัย การดูแล ทําใหมีความ

จํานวน 5 คน ปลอดภัยมากขึ้น

2 ซอมแซมครุภัณฑกลองวงจรปด เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในชีวิต ซอมแซมครุภัณฑกลองวงจร 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนกลองวงจรปด เพิ่มความมั่นใจและ สํานักงานปลัด

CCTV และทรัพยสิน บริเวณพื้นที่ใน ปด  CCTV ที่เสื่อมสภาพ ความปลอดภัยใหกับ

ตําบลกระโด และเพิ่มประสิทธิ ประชาชนในพื้นที่

ภาพในการรักษาความปลอดภัย

3 ฝกอบรมอาสาสมัครปองกันฝาย เพื่อใหประชาชนมีความรูในการ ฝกอบรมอาสาสมัครปองกัน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ฝกอบรมอาสาสมัคร อปพร.มีความพรอมทํา สํานักงานปลัด

พลเรือน ปองกันชีวิตและทรัพยสินและ ฝายพลเรือน ปองกันฝายพลเรือน ใหหมูบานและตําบลมีว

ความสงบเรียบรอย ปละ 1 ครั้ง ความสงบเรียบรอย

4 ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเปนการบรรเทาความเดือด ประชาชนในตําบลกระโดที่ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนที่ประสบ ประชาชนไดรับความ สํานักงานปลัด

รอนเบื้องตนของประชาชนที่ ประสบภัยตางๆ สาธารณภัย ชวยเหลือในเบื้องตน

ประสบสาธารณภัย

5 รณรงคลดอุบัติเหตุ เพื่อสงเสริมการลดอุบัติเหตุ ชวงเทศกาล 10,000           10,000           10,000           10,000           10,000           รอยละของประชาชนที่ใชรถ ลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น สํานักงานปลัด

บนทองถนน ใชถนนมีความระมัดระวัง บนทองถนน

ในการขับขี่รถ

6 ปรับปรุงปายบอกทาง บอกเขต เพื่อความปลอดภัยในการ จํานวน 1 ครั้ง 50,000           50,000           50,000           50,000           50,000           รอยละของประชาชนที่ ประชาชนที่สัญจรไปมา สํานักงานปลัด

เดินทางเห็นปายชัดเจน สัญจรไปมาเห็นปาย เห็นปายบอกทางชัดเจน

บอกทางชัดเจน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด  อําเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี

แบบ ผ.02

67 .................................................................................................................................
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนที่นาอยู และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 4 พัฒนาดานสังคมและความมั่นคง

   7. ยุทธศาสตรความมั่นคงและเสริมสรางสันติสุข

      7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

7 โครงการติดตั้งกลองวงจรปด CCTV 

ภายในตําบล ม.1–ม.5

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน บริเวณพื้นที่ในตําบลกระ

โด และเพิ่มประสิทธิภาพในการ

รักษาความปลอดภัย

ติดตั้งกลองวงจรปด CCTV 

ภายในตําบลกระโด ม.1 – ม. 5

- 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนกลองวงจรปด เพิ่มความมั่นใจและความ

ปลอดภัยใหกับประชาชน

ในพื้นที่

กองชาง

รวม 7 โครงการ 600,000         1,100,000      1,100,000      1,100,000      1,100,000      -                             -                         -               

โครงการแตละป 6                   7                   7                   7                   7



รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถนิ (พ.ศ. ๒๕๖๑ ‐ ๒๕๖๕) 

สําหรบั  โครงการทเีกนิศกัยภาพขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลกระโด  อําเภอยะรงั  จงัหวดัปตัตานี

แบบ ผ. ๐๒/๑

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ก่อสร้างถนนคอนกรีต สายบ้านปอ

ซัน-แนลูแล
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป-มา 
สะดวก

กว้าง 5.00 เมตร
ยาว 1,300 เมตร
หนา 0.10 เมตร

4,160,000 4,160,000 4,160,000 4,160,000 4,160,000 ร้อยละครัวเรือน
ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายคลองชล
ประธาน-บ่อทิ้งขยะ

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป-มา 
สะดวก

กว้าง 5.00 เมตร
ยาว 1,500 เมตร
หนา 0.10 เมตร

4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 ร้อยละครัวเรือน
ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

รวม  2  โครงการ - - 8,960,000 8,960,000 8,960,000 8,960,000 8,960,000  -  -  -

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงการคมนาคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
    ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
       1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

68 .................................................................................................................................
แผนพัฒนาทอ้งถนิ (พ.ศ. 2561 – 2565) องคก์ารบรหิารสว่นตําบลกระโด



บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนตําบลกระโด  อําเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี

แบบ ผ. ๐๓

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อจัดหาครุภัณฑ์  - โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 10,000  -  -  - สํานักงานปลัด

สํานักงานอํานวยความ จํานวน 3 ชุด
สะดวกในการปฏิบัติงาน  - โต๊ะอเนกประสงค์/โต๊ะสนาม 25,000  -  -  - สํานักงานปลัด

จํานวน 10 ตัว
 - เครื่องปรับอากาศ 60,000  -  -  - สํานักงานปลัด
ขนาด 20,000 บีทียู
จํานวน 2 เครื่อง
 - เต็นส์ จํานวน 10 หลัง  -  - 200,000  - สํานักงานปลัด
 - เก้าอี้พลาสติก จํานวน 200 ตัว  -  - 40,000 สํานักงานปลัด
 - ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 30,000  -  -  - สป/คลัง/ช่าง/ศึกษา

2 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพื่อจัดหาครุภัณฑ์  - รถยนต์นั่ง 4 ประตู  - 800,000  -  - สํานักงานปลัด
และขนส่ง ยานพาหนะและขนส่งใช้ในการ จํานวน 1 คัน

ปฎิบัติงาน  - รถบรรทุกน้ําพร้อมดับเพลิง  -  -  - 2,500,000 สํานักงานปลัด
จํานวน 1 คัน

3 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่นๆ เพื่อจัดครุภัณฑ์อื่น  - จัดหาครุภัณฑ์อื่นๆที่ไม่เข้า 50,000 50,000 50,000 50,000 สป./กองคลัง
ลักษณะครุภัณฑ์ต่างๆ

4 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ไฟฟ้า  - เครื่องขยายเสียงแบบไร้สาย  - 20,000  -  - สํานักงานปลัด
และวิทยุใช้สําหรับการปฏิบัติ จํานวน 1 ชุด
ในสํานักงาน

5 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดหาครุภัณฑ์  - เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมชุด 100,000  -  -  - สํานักงานปลัด
คอมพิวเตอร์อํานวยความ จํานวน 2 ชุด
สะดวกในการปฏิบัติงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

69 .................................................................................................................................
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6 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เพื่อจัดหาโต๊ะเก้าอี้ โต๊ะ-นักเรียน จํานวน 50 ตัว 75,000  -  -  - กองการศึกษาฯ
สําหรับเด็กเล็ก ศพด.

7 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อจัดหาครุภัณฑ์  - พัดลมติดผนัง จํานวน 10 ตัว 25,000  -  -  - กองการศึกษาฯ
สํานักงานอํานวยความ  - เครื่องปรับอากาศ 60,000  -  -  - กองการศึกษาฯ
สะดวกในการปฏิบัติงาน ขนาด 12,000 บีทียู

จํานวน 1 เครื่อง
8 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่นๆ เพื่อจัดครุภัณฑ์อื่น  - จัดหาครุภัณฑ์อื่นๆที่ไม่เข้า 50,000 50,000 50,000 50,000 กองการศึกษาฯ

ลักษณะครุภัณฑ์ต่างๆ
9 การเกษตร ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อจัดหาครุภัณฑ์การเกษตร  - ครุภัณฑ์ทางการเกษตร 100,000  -  - 100,000 กองการศึกษาฯ

ส่งเสริมกลุ่มอาชีพทางการ เช่น เครื่องพ่นยา เครื่องสูบน้ํา
เกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน ฯลฯ

10 สร้างความเข้มแข็ง ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เพื่อจัดหาครุภัณฑ์การศึกษา  - จักรเย็บผ้า จักรทําลวดลาย 100,000  -  - 100,000 กองการศึกษาฯ
ของชุมชน สําหรับกลุ่มอาชีพ จักรพันริม จักรอุตสาหกรรม ฯลฯ

สําหรับกลุ่มอาชีพตัดเย็บ
11 สร้างความเข้มแข็ง ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน เพื่อจัดหาครุภัณฑ์งานบ้าน  - อุปกรณ์ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 100,000  -  - 100,000 กองการศึกษาฯ

ของชุมชน งานครัว งานครัวสําหรับกลุ่มอาชีพ เช่น เตาอบ เตาแก๊ส ฯลฯ
12 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น เพื่อจัดซื้อถังขยะ รองรับขยะ  - ถังขยะ ขนาด 100 ลิตร 100,000  -  -  - กองช่าง

ที่เพิ่มขึ้น จํานวน 100 ใบ
13 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพื่อจัดหาครุภัณฑ์  - รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย  -  - 2,400,000  - กองช่าง

และขนส่ง ยานพาหนะและขนส่งใช้ในการ จํานวน 1 คัน
ปฎิบัติงาน  - รถดูดสิ่งปฏิกูล จํานวน 1 คัน  -  -  - 2,500,000 กองช่าง

14 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  - จํานวน 200 ต้น 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 กองช่าง
แบบโซล่าเซล  
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15 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่นๆ เพื่อจัดครุภัณฑ์อื่น  - จัดหาครุภัณฑ์อื่นๆที่ไม่เข้า 50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง
ลักษณะครุภัณฑ์ต่างๆ

16 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ - เก้าอี้สํานักงาน - 60,000 - - - สํานักงานปลัด
สํานักงานอํานวยความสะดวกใน จํานวน 30 ตัว
ความสะดวกในการ - เครื่องปรับอากาศ - 85,000 - - - สํานักงานปลัด
ปฏิบัติงาน จํานวน 2 ตัว

- โต๊ะประชุม - 50,000 - - - สํานักงานปลัด
จํานวน 1 ชุด
- โต๊ะพับอเนกประสงค์ - 20,000 - - - สํานักงานปลัด
จํานวน 10 ตัว
- พัดลมติดฝาผนัง - 5,000 - - - สํานักงานปลัด
จํานวน 2 ตัว
- โพเดียม จํานวน 1 ตัว - 15,000 - - - สํานักงานปลัด
- ตู้เก็บเอกสาร - 26,000 - - - สํานักงานปลัด/คลัง
จํานวน 8 หลัง

17 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก - 21,000 - - - สํานักงานปลัด
จํานวน 1 ตัว
- เครื่องสํารองไฟ - 12,000 - - - สํานักงานปลัด
จํานวน 2 ตัว

18 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน  - ถังเก็บน้ํา จํานวน 2 ตัว - 18,400 - - - กองการศึกษาฯ
- พัดลมติดฝาผนัง - 24,000 - - - กองการศึกษาฯ
จํานวน 12 ตัว

19 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดหาครุภัณฑ์สํานักงาน
อํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน

 - ชุดคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ชุด - 48,500 - - - กองการศึกษาฯ

เพื่อจัดหาครุภัณฑ์สํานักงาน
อํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน

เพื่อจัดหาครุภัณฑ์สํานักงาน
อํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน
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20 รักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น - 450,000 450,000 450,000 กองช่าง

รวม 3,935,000      4,804,900      6,240,000      8,900,000      -                 -                      

เพื่อมีสัญลักษณ์ ไฟเตือน ป้าย
เตือน ติดตั้งบนทางถนน สามารถ
ลดอุบัติเหตุบนทางถนน

- ชุดไฟเตือนทางแยก   มีป้ายเตือน
พร้อมติดตั้ง จํานวน 10 ชุด
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ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมนิผล 

 
๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘              
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนา
ต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน ดังนั้น จึงต้องมี
การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณา
จากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดท า  
ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือให้การ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้
ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่าง
แท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ 
๔.๐  และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) จะต้องมีการติดตามและติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่  มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่  ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒            
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดังนี้     
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

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

(๒)  

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

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

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

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

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

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

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

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

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

(๑๐)  

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

(๑๐)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

๓.๕ กลยุทธ ์
 
 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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๒  การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทาง
การพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  
๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท า

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend 
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มี
ผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อ
น ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่
ได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถ
อธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ 
(Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ 
(Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
ปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคๆ มาใช้เพ่ือวัดค่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นท่ี
นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ 
ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้
การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไป
ตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผล
การปฏิบัติราชการตามที่บรรลุ

๑๐  
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วัตถุประสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณ
มาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียง
กับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ 
(Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้าน
ต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่น
โดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ 
(Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพ้ินที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้าน
ต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแน
นเต็ม 

คะแน
นที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่ง
ไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(๕)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 

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

(๕) ๕ 

๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) ๕ 

๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

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

(๕)  

๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็

เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย  เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และ
สามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  
เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 
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(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
 

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสีห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ยุทธศาสตร ์อปท.  
ในเขตจังหวัด  
อบจ. 

๒๕๖๑ ๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

๑. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

          

๒. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและบริการ
สาธารณะ 

          

๓.  ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

          

๔.  ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาด้านสังคม
และความมั่นคง 
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สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 
ล าดับ

ที ่
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (.......... 

โครงการ) 
คิดเป็นร้อย

ละของ
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

คิดเป็นร้อย
ละของ
แผนการ

ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของ

ข้อบัญญัติ+ 
เงินสะสม 

๑ บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น   

  

   

๒ ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

  

๓ จากเงินสะสม   
๔ จัดท าแผนการ

ด าเนินงาน 
- ข้อบัญญัติ = .......... 
+  
- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถด าเนินการได้ 
- ข้อบัญญัติ = ......... 
+ 
- เงินสะสม = .......... 

  

 
      (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
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๔  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมอนาคต 
(๑)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

  (๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดข้ึนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัย
แล้ง  วาตะภัย  น้ าท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิต
และทรัพย์สิน  แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  
หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

  (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อ
ชีวิตประชาชน  และสัตว์ต่างๆ ในต าบล  ซ่ึงได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดขึ้นกับ
เด็กๆ    โรคพิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพ้ืนที่
ระงับการเกิดโรคระบาด  การท าลาย  การรักษา   

  (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคน
รายได้น้อย มีหนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้
น้อย  ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพ่ือมีรายได้   

  (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพ้ืนที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่
พบรายงานว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพ่ือเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา  การ
รณรงค์ป้องกัน  การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็น
บ่อ เกิดปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  
จัดท าแผนงาน โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชน
ยังมีปัญหาที่จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม  
การเกษตร  เศรษฐกิจ  การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – 
บริโภค  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวน
มาก  ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
   (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ  ดังนี้  ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับ
ความส าคัญโดยประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้า
แผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
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   (๒.๓)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่
ดี  ประชาชนมีความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่ งแวดล้อมที่ยังมีการเผา
หญ้า  ตอข้าวในช่วงเวลาเก็บเกี่ยว  การเลี้ยงสัตว์ วัว  ควาย   ที่ส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ  เส้นทางคมนาคมยังไม่
ครบ  ผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา  
 
  
 


