แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

คำนำ
ด้วยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ .ศ. 2 5 4 2 หมวด 2 มาตรา 1 6 (1 ) ประกอบกั บ ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัด ทำแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่วนท้ อ งถิ่น พ.ศ. 2548 และที่
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ด้วยหนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
2931 ลงวันที่ 14 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง แผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น หมายถึงแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่ว นราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
แจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนามากำหนดแนว
ทางการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลใน
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อให้การดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี และพร้อมที่จะนาไปสูก่ ารปฏิบัติและสามารถใช้ ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามนโยบายรัฐบาล และคณะผู้บริหารหวังที่จะทำให้เกิดการพัฒนา
ในท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561
- 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลจอเบาะ ที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

สารบัญ
เรื่อง

หนา

สวนที่ ๑ สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน

๑–๗

สวนที่ ๒ สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ. ๒๕๕๗ -๒๕๖๐)

8 – 13

สวนที่ ๓ ยุทธศาสตรองคปกครองสวนทองถิ่น

14 – 51

สวนที่ ๔ การนำแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปสูการปฏิบัติ

51–๑29

สวนที่ ๕ การติดตามและประเมินผลสรุปผล

๑31–๑41

ภาคผนวก
๑. ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖5) ขององคการบริหารสวนตำบลจอเบาะ
***********************************

ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
๑. ด้านกายภาพ
๑.๑ ที่ตงั้ ของหมู่หรือตำบล
องค์การบริหารตำบลจอเบาะตั้งอยู่ หมู่ที่ ๕ บ้านโคะ ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ตั้งอยู่ทาง
ทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ข องอำเภอยี่ ง อห่ า งจากที่ ว่ า การอำเภอประมาณ 6 กิ โ ลเมตร ตำบลจอเบาะมี เนื้ อ ที่
โดยประมาณ 49.303 ตารางกิโลเมตร หรือ 30,814 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดกับพื้นที่ตำบลต่าง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับพื้นที่ ตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันออก
ติดกับพื้นที่ ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
ทิศใต้
ติดกับพื้นที่ ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันตก
ติดกับพื้นที่ ตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
1.2 ลักษณณะภูมิประเทศ
ตำบลจอเบาะมีสภาพทั่วไป เป็นที่ราบลุ่มและที่ราบสูง โดยมีลักษณะดังนี้
1. พื้ นที่ ราบสูง อยู่ท างตอนกลางและเชิ งเขาตะวั นตก เหมาะแก่ก ารปลู กยางพาราและไม้ ผ ล พื้ นที่
ประมาณ 40 %
2. พื้นที่ราบลุ่ม อยู่ทางตะวันออกและทิศเหนือ เหมาะแก่การทำนา มีพื้นที่ประมาณ 25 %
3. พื้นที่ภูเขา อยู่ทางตะวันตกและทิศใต้บางส่วน มีพื้นที่ประมาณ 35 %
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะอากาศเป็นแบบมรสุมเขตร้อน แบ่งฤดูกาลออกเป็น 2 ฤดู ได้แก่
1. ฤดูฝน แบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงทีร่ ับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดเอาความชื้นจากทะเลอันดา
มัน และมหาสมุทรอินเดียเข้ามา ทำให้มีฝนตกชุกในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมอีกช่วงหนึ่ง คือช่วงที่รับลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดเอาความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามา ทําให้มีฝนตกชุกในเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือน
มกราคม
2. ฤดูร้อน อยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน เนื่องจากได้รับลมตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลม
ร้อนที่พัดมาจากทะเลจีนใต้ ทําให้อากาศโดยทั่วไปร้อนและชื้น
1.4 ลักษณะของดิน
ลักษณะดินในพื้นที่เป็นดินร่วน พื้นราบเหมาะแก่การทำการเกษตรและทำสวน
๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ำ
แหล่งน้ำของตำบลจอเบาะประกอบด้วยสายน้ำเล็กๆไหลมาจากภูเขาซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ
ประกอบด้วยคลองและหนองน้ำ ดังนี้
1. คลองจอเบาะ เป็นสายน้ำเล็กๆตัดผ่านพื้นที่บ้านจอเบาะ หมู่ที่1ในช่วงฤดูแล้งน้ำจะ แห้ง ไม่เพียงพอ
แก่การทำการเกษตร
2. คลองบูเกะบูงอ เป็นสายน้ำเล็กๆตัดผ่านพื้นทีบ่ ้านต้นตาล หมู่ที่2 ในช่วงฤดูแล้งน้ำจะ แห้ง ไม่เพียงพอ
แก่การทำการเกษตร
3. คลองบ้านแยะ เป็นสายน้ำเล็กๆ ตัดผ่านพื้นทีบ่ ้านแยะหมู่ที่ 3 ในช่วงฤดูแล้งน้ำจะแห้งไม่เพียงพอแก่
การทำการเกษตร
4. หนองน้ำลุโบะบูกู เป็นหนองน้ำธรรมชาติ แต่มีน้ำไม่เพียงพอที่จะน้ำมาใช้ในการเกษตร
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
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๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้
พื้นที่ที่เป็นป่าธรรมชาติ มีเนื้อที่ประมาณ 2,284 ไร่ มีป่าสงวนแห่งชาติ 2 แห่ง คือ
1. ป่าสงวนแห่งชาติบูเกะบูงอ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 มีเนื้อที่ 0.5 ตารางกิโลเมตร
2. ป่าสงวนแห่งชาติบูโด ( รือเสาะ บาเจาะ ยี่งอ ) ตั้งอยู่หมู่ที่ 3,4,6,7,9 มีเนื้อที่ 8 ตารางกิโลเมตร
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง
๒.๑ เขตการปกครอง
หมู่
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

หมู่บ้าน/
ชุมชน
จอเบาะ
ต้นตาล
แยะ
พงปือเราะ
โคะ
นากอ
ลูโบะปาเระ
ตะลาฆอสะโต
ยือเลาะ
รวม

ปี 2561

ปี 2562

ครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

ครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

150
217
218
197
209
222
197
253
173
1836

308
481
495
470
511
458
567
546
417
4,253

333
497
511
535
534
490
564
624
409
4,497

641
978
1,006
1,005
1,045
948
1,131
1,170
826
8,750

153
217
223
200
212
225
208
256
175
1,870

317
480
504
477
515
457
578
545
428
4,301

339
493
511
538
546
501
567
627
413
4,535

656
973
1,015
1,015
1,061
958
1,145
1,172
841
8,836

๒.๒ การเลือกตั้ง
การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มีจำนวน 9 หมู่บ้าน หากมีการเลือกตั้งใน
ครั้งหน้า จะมีผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน 1 คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้านละ 2 คน ๙ หมู่บ้าน รวมเป็น 18 คน
๓. ประชากร
๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
ปี 2562
ครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

153
217
223
200
212
225
208
256
175
1,870

317
480
504
477
515
457
578
545
428
4,301

339
493
511
538
546
501
567
627
413
4,535

656
973
1,015
1,015
1,061
958
1,145
1,172
841
8,836
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๓.๒ ช่วงอายุและจำนวนประชากร

4. สภาพทางสังคม
๔.๑ การศึกษา
1. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 1
แห่ง
2. โรงเรียนประถมศึกษา
5
แห่ง
3. ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน 6
แห่ง
4. ในพื้นที่มีการศึกษานอกระบบ (กศน.บ้านนากอ) ๑ แห่ง
๔.๒ สาธารณสุข
๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 1 แห่ง
4.3 อาชญากรรม
๔.๔ ยาเสพติด
ปัญหายาเสพติดมีพื้นที่เฝ้าระวัง
๔.๕ การสังคมสงเคราะห์
5. ระบบบริการพื้นฐาน
๕.๑ การคมนาคมขนส่ง
เส้นทางคมนาคมของตำบลจอเบาะ ประกอบด้วยทางหลวงแผ่นดินสาย นราธิวาส – รือเสาะ ทำให้การ
สัญจรไปมาและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเป็นไปอย่างคล่องตัวและสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ในตำบลจอ
เบาะมีการตัดถนนลาดยางผ่านตลอดทุกหมู่บ้าน ทำให้การติดต่อสะดวกยิ่งขึ้น เส้นทางสำคัญที่ติดต่อกับตัวอำเภอ
และถนนคอนกรีต มี 4 เส้นทาง สำหรับเส้นทางคมนาคมสายต่าง ๆ มีดังนี้
- ทางหลวงท้องถิ่น ยี่งอ – รือเสาะ ระยะทาง 40 กิโลเมตร
- ถนนลาดยางตะลาฆอสะโต – ปาลอบาตะ ระยะทาง 7.170 กิโลเมตร สร้างโดยกรมโยธาธิการ
- ถนนลาดยางต้นตาล – กาบุ๊ ระยะทาง 4.075 กิโลเมตร สร้างโดยกรมโยธาธิการ
- ถนนลาดยางจีจา – จอเบาะ ระยะทาง 1 กิโลเมตร
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างมัสยิด ระยะทาง 110 เมตร สร้างโดย อบต.จอเบาะ
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอเลาะ-บ้านแยนะ ระยะทาง 200 เมตร สร้างโดย อบต.จอเบาะ
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
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- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาแปด ระยะทาง 500 เมตร สร้างโดย อบต.จอเบาะ
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบาลาเซาะห์ ระยะทาง 400 เมตร สร้างโดย อบต.จอเบาะ
5.2 การไฟฟ้า
- มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
5.3 การประปา
-มีระบบประปาภูเขา จำนวน 9 หมู่บ้าน
๕.๔ โทรศัพท์
-ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่
5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์อำเภอยี่งอ ตั้งอยู่ถนนรามโกมุท อำเภอยี่งอ จังหวัด
นราธิวาส ห่างจากตำบลจอเบาะ ประมาณ ๗ กิโลเมตร
6. ระบบเศรษฐกิจ
๖.๑ การเกษตร
ประชากรมีอาชีพทางการเกษตรเป็นอาชีพหลัก ซึ่งมีเนื้อที่ถือครอง 27,242 ไร่ ใช้สำหรับเพาะปลูกทาง
การเกษตรเช่น ยางพารา ข้าว ไม้ผล ลองกอง และทุเรียน เป็นต้น
ยางพารา
มีเนื้อที่ปลูก 12,972 ไร่ หรือ 47.62 %
นาข้าว
มีเนื้อที่ปลูก 5,477 ไร่ หรือ 20.10 %
ไม้ผล
มีเนื้อที่ปลูก 2,400 ไร่ หรือ 8.81 %
พืชอื่นๆ
มีเนื้อที่ปลูก 6,393 ไร่ หรือ 23.47 %
6.2 การประมง
ตำบลจอเบาะ มีการประมง คือ เลี้ยงปลาในกระชัง ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 ตำบลจอเบาะ
๖.๓ การปศุสัตว์
โคเนื้อ
แพะเนื้อ
กระบือ
หมู่ที่ (พื้นเมือง)
ผู้
เมีย
ผู้
เมีย ผู้ เมีย
1
27 117 6
20 2 5
2
26 47 10 28 3 7
3
47 143 9
33 2 10
4
17 52 15 20 2 6
5
10 43 27 45 2 8
6
14 56 11 32 3 5
7
10 50 20 32 3 9
8
10 32 23 43 5 9
9
6
29 14 23 2 6
รวม 167 569 135 276 24 29

สุกร
ผู้
-

ไก่

เป็ด

สัตว์อื่น

เมีย ผู้
เมีย
ผู้
เมีย
ผู้
เมีย
57 100 10 32 60 112
48 231 34 45 80 142
32
90
25 65 87 176
20
40
11 67 56 155
63 112 32 87 48 165
60 322 44 49 23 122
45
44
26 87 43 176
23
80
38 32 65 187
19
70
32 44 38 195
- 367 1,008 252 508 500 1,430
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6.4 การบริการ
- หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
โรงสี
5
แห่ง
ร้านขายของชำและอาหาร
32
แห่ง
ร้านซ่อมรถหรือเครื่องยนต์
8
แห่ง
ร้านเชื่อมทำเหล็ก
2
แห่ง
ร้านซื้อขายยางแผ่น
11
แห่ง
6.5 การท่องเที่ยว
- น้ำตกซาเบ็ง ตั้งอยู่หมู่ ๔ ตำบลจอเบาะ
๖.๖ อุตสาหกรรม
- ตำบลจอเบาะ ไม่มีอุตสาหกรรมในพื้นที่
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
๑. กลุ่มอาชีพสตรี
๑
กลุ่ม
๒. กลุ่มจักสานกระเป๋า ๑
กลุ่ม
๓. กลุ่มทำขนม
๑
กลุ่ม
๖.๘ แรงงาน
ประชากรมีอาชีพทางการเกษตรเป็นอาชีพหลัก ประมาณร้อยละ ๘๐ ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม
ใช้สำหรับเพาะปลูกพืชทางการเกษตรเช่น ยางพารา ข้าว ไม้ผล ลองกอง และทุเรียน ที่เหลือประกอบอาชีพ
ส่วนตัวและรับจ้าง
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.๑ การนับถือศาสนา
ประชากร 100 % นับถือศาสนาอิสลาม มีมัสยิด จำนวน 9 แห่ง
1. มัสยิดนูรุลอัลอิสลามียะห์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 บ้นจอเบาะ
2. มัสยิดยามีอาตุ้ลอามารุลอิสลาม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 บ้านต้นตาล
3. มัสยิดไซยคุลอิสลาม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 บ้านแยะ
4. มัสยิดอัลหูดา ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 บ้านพงบือเราะ
5. มัสยิดอัลอูลูมีดีนียะห์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 บ้านนากอ
6. มัสยิดดารุลนาอีน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 บ้านลุโบะปาเระ
7. มัสยิดอาสราส ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 บ้านตะลาฆอสะโต
8. มัสยิดซอฮาบีอุมาอินนูค๊อตต๊อบ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 บ้านยือเลาะ
7.2 ประเพณีและงานประจําปี
งานกวนอาซูรอและงานเมาลิค
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7.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น คือ
จักสานตะกร้าย่านลิเภา
ภาษาถิ่น คือ
ภาษามลายู
7.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
น้ำตะไคร้เพื่อสุขภาพ ของกลุ่มอาชีพบ้านพงบือเราะ
9. ทรัพยากรธรรมชาติ
๙.๑ น้ำ
แหล่งน้ำธรรมชาติ
- ลำน้ำ ลำห้วย 6 สาย
- บึง หนองน้ำ และอื่นๆ 3 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- ฝาย 2 แห่ง คือ ฝายพงปือเราะ หมู่ที่ 4 และฝายโต๊ะแก หมู่ที่ 6
- บ่อน้ำตื้น 895 แห่ง
9.2 ป่าไม้
พื้นที่ที่เป็นป่าไม้ธรรมชาติ มีเนื้อที่ประมาณ 2,284 ไร่ มีป่าสงวนแห่งชาติ 2 แห่ง คือ
1. ป่าสงวนแห่งชาติบูเกะบูงอ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 มีเนื้อที่ 0.5 ตารางกิโลเมตร
2. ป่าสงวนแห่งชาติบูโด ( รือเสาะ บาเจาะ ยี่งอ ) ตั้งอยู่หมู่ที่ 3,4,6,7,9 มีเนื้อที่ 8 ตารางกิโลเมตร
๙.๓ ภูเขา
1. ภูเขาบูเกะบูงอ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
2. เทือกเขาบูโด ( รือเสาะ บาเจาะ ยี่งอ )
9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
เพียงพอและเหมาะแก่การทำการเกษตร
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ส่วนที่ ๒

สรุปผลการพัฒนาท้องถิน่ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2557 – 2560 )
1. สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560

1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตังงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ
จากข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอ
เบาะ หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Electronic Local Administrative Accounting System ( e-LAAS ) สรุป การ
ตั้งงบประมาณ และ ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ รายละเอียด ดังนี้
- ประมาณการรายรับ
ประมาณการ ปี 2559

ประมาณการ ปี 2560

ประมาณการ ปี 2561

ประมาณการ ปี 2562

หมวดภาษีอากร

65,000.00

65,000.00

65,000.00

75,380.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

91,200.00

117,200.00

121,450.00

117,000.00

200,000.00

200,000.00

100,000.00

99,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60,000.00

35,000.00

23,000.00

35,500.00

รายได้จัดเก็บ

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
รวมรายได้จัดเก็บ

0.00

0.00

0.00

0.00

416,200.00

417,200.00

309,450.00

325,880

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

17,241,500.00

19,094,500.00

18,954,610.00

19,791,000.000

17,241,500.00

19,094,500.00

18,954,610.00

19,791,000.000

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม

14,700,000.00

28,336,000.00

28,572,400.00

29,330,000.00

14,700,000.00

28,336,000.00

28,572,400.00

29,330,000.00

32,357,700.00

47,847,700.00

47,836,460.00

49,447,880.00

- ประมาณการรายจ่าย
หมวดรายจ่าย
จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดำเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
รวมจ่ายจากงบประมาณ
รวม

ประมาณการ ปี 2559

ประมาณการ ปี 2560

ประมาณการ ปี 2561

ประมาณการ ปี 2562

772,577.00

11,095,188.00

12,636,150.00

12,895,129.00

12,640,624.00
11,517,570.00
2,882,900.00
20,940.00
4,502,200.00
32,336,811.00
32,336,811.00

13,949,240.00
11,986,852.00
6,605,100.00
21,000.00
4,188,860.00
47,846,240.00
47,846,240.00

14,577,540.00
11,661,716.00
5,169,700.00
20,760.00
3,770,500.00
47,836,366.00
47,836,366.00

14,897,160.00
12,330,414.00
5,587,180.00
760.00
3,731,000.00
49,441,643.00
49,441,643.00
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1.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
1.2.1 เชิงปริมาณ
1. จำนวนโครงการและงบประมารตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)
โดยสรุปดังนี้
องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) เมือวันที่
๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) รวม
284 โครงการ งบประมาณ 211,991,880.- บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
จำนวนโครงการ
ที่ปรากฏอยู่ในแผน

จำนวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี

65
60
21
34
28

7
23
2
0
5

28
48

8
4

รวม

284

58

ยุทธศาสตร์

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.
2557 มีโครงการทีบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๕๘ โครงการงบประมาณตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ จำนวนเงิน 6,882,312.80.- บาท
สรุป จำนวนโครงการทีก่ ำหนดไว้ในแผนสามปี เฉพาะปี ๒๕๕๗ กำหนดไว้ ๒๘๔ โครงการ ปฏิบัตไิ ด้จริง
๕๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๔๒
2. จำนวนโครงการและงบประมารตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) โดย
สรุปดังนี้
องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) เมือวันที่
๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) รวม
319 โครงการ งบประมาณ 436,232,880.- บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
จำนวนโครงการ
ที่ปรากฏอยู่ในแผน

จำนวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

78

6

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์ที่ 7

59

23

31
39
27
29
56

5
3
3
11
12

319

63

ยุทธศาสตร์
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
ด้านการบริหารจัดการที่ดี

รวม

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
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ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.
2558 มีโครงการทีบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 63 โครงการงบประมาณตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ จำนวนเงิน 17,268,415.- บาท
สรุป จำนวนโครงการทีก่ ำหนดไว้ในแผนสามปี เฉพาะปี ๒๕๕8 กำหนดไว้ 319 โครงการ ปฏิบัตไิ ด้จริง
63 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 19.74
3. จำนวนโครงการและงบประมารตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)
โดยสรุปดังนี้
องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) เมือวันที่
๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) รวม
320 โครงการ งบประมาณ 451,772,630.- บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
จำนวนโครงการ
ที่ปรากฏอยู่ในแผน

จำนวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

122
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ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์ที่ 7

61

26

20
18
21
22
21

4
3
3
11
14

285

69

ยุทธศาสตร์
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
ด้านการบริหารจัดการที่ดี

รวม

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.
2558 มีโครงการทีบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 69 โครงการงบประมาณตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ จำนวนเงิน 12,485,080.- บาท
สรุป จำนวนโครงการทีก่ ำหนดไว้ในแผนสามปี เฉพาะปี ๒๕๕9 กำหนดไว้ 285 โครงการ ปฏิบัตไิ ด้จริง
69 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 24.21
1.2.2 เชิงคุณภาพ
องค์การบริหารสวนตําบลจอเบาะได้ดําเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดต่อประชาชน
โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงาน
ขององค์การบริหารสวนตําบลในภาพรวม ซึ่งองค์การบริหารสวนตําบลจอเบาะได้ดําเนินการประเมินความพึง
พอใจสรุปไดดังนี้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมขององค์ การบริหารส่วนตําบล
ในการพั ฒ นาและสงเสริมการบริหารกิ จการบานเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์ และประเด็นการพัฒ นา
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ พบวาประชาชนมี ความพึ งพอใจในระดั บพอใจคิด เป็ นร้อยละพอใจมาก
๖๔.๕๒ เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจถึงร้อยละ ๖๐.๓๗ ความ

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
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พอใจของประชาชนมากกวาปี ที่ผ่านมาเล็กน้อยที่ ๔.๑๕ ซึ่งประเมินได้ ว่าควรจะมีบริหารจัดการดำเนินงานให้
ประชาชนเกิดความพึงพอใจมากกวานี้ ความพึงพอใจน่าจะอยู่ที่รอยละ ๘๐
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๒๘
ระดับพอใจ
- พอใจสูงสุด ร้อยละ ๕๖.๙๗
- พอใจต่ำสุด ร้อยละ ๕๒.๑๙
ระดับพอใจ (ตามประเด็นการพัฒนา)
- พอใจสูงสุด ร้อยละ ๕๔.๑๔
- พอใจต่ำสุด ร้อยละ ๕๑.๑๙
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ
ระดับพอใจ
- พอใจสูงสุด ร้อยละ ๗๑.๙๓
- พอใจต่ำสุด ร้อยละ ๖๕.๖๗
ระดับพอใจ
- พอใจสูงสุด ร้อยละ 34.47
- พอใจต่ำสุด ร้อยละ ๖๕.๕๓
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คาดว่าจะสามารถทําให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจมาก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป
2. ผลที่ได้รับจาการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 – 2560
2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่สำคัญ
๑. การประเมินผลการนาแผนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติในเชิงปริมาณ ส่วนใหญ่ในแผนพัฒนา
ตำบลในปีที่ผ่านมาได้จัดทำแผนงานตามโครงการและกิจกรรมทางด้านการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น
๒. การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ จากการสอบถามความพึงพอใจของประชาชนใน
พื้นที่มีความพึงพอใจปานกลาง
2.2 ผลกระทบ
ภัยธรรมชาติ เนื่องจากพื้นทีต่ ำบลจอเบาะตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดภัยธรรมชาติ ทำให้ประสบกับ
ปัญหาจาก อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทาให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ
ตลอดจนการดารงชีพของประชาชนในพื้นที่
3. สรุปปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560
ปัญหาอุปสรรค
1. การปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ ยังไม่สามารถดำเนินการ ได้
อย่างคล่องตัว เนื่องจากติดขัดในเรื่องข้อระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ
2. การจัดสรรงบประมาณและระยะการเบิกจ่ายไม่เหมาะสมกับเวลาดำเนินการ
3. ภาระหน้าที่เพิ่มมากขึน้ ตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอน
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
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4. งบประมาณจัดสรรไม่เพียงพอต่อสภาพปัญหาของพื้นที่
5. ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำทางการเกษตร
แนวทางแก้ไข
1. การสำรวจข้อมูลการดาเนินงานจากชุมชน สถานศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการแก้ไขปัญหา
2. การเสนอข้อมูลการประชาคมทีต่ รงตามความต้องการของชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
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ส่วนที่ ๓

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
วิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 6 ด้าน
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ.2560 – 2574 ) ประกอบด้วย
๑๐ ยุทธศาสตร์
1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
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2. การเสริมความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
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3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
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4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
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5. ด้านความมั่นคง

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
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6. การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
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7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
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8. ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
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9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
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10. การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส )
วิสัยทัศน์
“ เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล การศึกษานานาชาติ การค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน
และโลกมุสลิม บนพื้นฐาน แห่งคุณภาพชีวติ ที่ดี และดินแดนแห่งสันติสุข ”
กรอบการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด
1) การเสริมความมั่นคง
โดยสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับประชาชนทุกชุมชน ทุกกลุ่ม ด้วยมาตรการทุกวิธีการ
การบูรณาการงานด้านการข่าว เสริมสร้างขีดความสามารถองค์กรต่างๆ เพื่อให้มีศักยภาพในการเฝ้าระวังป้องกัน
และรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
2) เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล
โดยพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐานการส่งออกในระดับสากล พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการผลิต
3) เป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนและการท่องเที่ยว
โดยพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐานการส่งออกในระดับสากล พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าส่งออกการ
พัฒนาและรักษาไว้ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รวมทั้งพัฒนาผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในด้านการท่องเที่ยว
4) การเป็นศูนย์กลางการศึกษานานาชาติ
โดยพัฒนาอิสลามศึกษา ระดับอุดมศึกษาไปสู่นานาชาติ
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ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา
จากผลการพัฒนาในปีทผี่ ่านมาพบว่า งบประมาณมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการพัฒนามากที่สุด เนื่องจาก
ขอบข่ายปริมาณความต้องการของประชาชนมีมากแต่ท้องถิ่นมีงบประมาณเพื่อการพัฒนาน้อยทำให้เป็น
ปัญหาและอุปสรรค คาดการณ์ว่าในอนาคตแนวโน้มน่าจะดีขึ้นเนื่องจากรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณ เงิน
อุดหนุน และเงินอื่นให้ท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ตามพระราชบัญญัตกิ ำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543
การพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์เป็นการพัฒนาทีม่ ีลักษณะที่ต่อเนื่อง และเชื่อมโยงกับการพัฒนาในหลาย
ปีที่ผ่านมา เพื่อให้การพัฒนาในทุกๆ ด้านของ องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ มีประสิทธิภาพ มีความ
ยั่งยืน และสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาทุกระดับ และเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่ตำบลจอเบาะ และตอบสนอง นโยบายรัฐบาล องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะได้วางแผนพัฒนา
ตำบลไว้อย่างเป็นระบบโดยนึกถึงสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน ศักยภาพของตำบล
นโยบายและแนวทางที่ผู้บริหารได้วางไว้
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนราธิวาส 4 ปี (พ.ศ. 255๙-256๒)
วิสัยทัศน์จังหวัดนราธิวาส
“เศรษฐกิจก้าวหน้า นราน่าอยู่ สู่สันติสุข”
พันธกิจ (Mission)
1 สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคการผลิตทุกสาขา เพิ่มรายได้จากการค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การ
ท่องเที่ยว และการกีฬาเพื่อสนับสนุนการท่องเทีย่ วและสร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
2 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเพื่อนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต
3 สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินแก่ประชาชนและต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่
เป้าประสงค์ (Goal)
1 เป้าประสงค์รวม : เศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่องยั่งยืน ประชาชนมีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต
เชื่อมั่นในอำนาจรัฐ และมีคุณภาพชีวิตทีด่ ี
2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด มูลค่าสินค้าและบริการการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น
2) ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพและมีคุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้น
3) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติ ทรัพย์สิน และเชื่อมั่นในอำนาจรัฐ
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)/กลยุทธ์
1) พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคม
2) พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3) เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่
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ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
1. พัฒนาภาคการผลิต การค้า
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การ จังหวัด มูลค่าสินค้าและ
ท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อ
บริการการค้าชายแดน
เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน
เพิ่มขึน้

กลยุทธ์
1.1 พัฒนาด่านชายแดน โครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง
อำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และ
บริการ
1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาคเกษตรและเพิ่มศักยภาพ
แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร กลุ่มผูผ้ ลิตสินค้าชุมชน
และผู้ประกอบการ อาทิ วิสาหกิจชุมชน OTOP และ SMEs
ให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการทั้งการผลิต แปร
รูป การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และเชื่อมโยงช่องทาง
การตลาดรองรับการค้าชายแดนและประชาคมอาเซียน
1.3 ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวให้มี
มาตรฐานสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และ
เสริมสร้างกิจกรรมกีฬาเพื่อเชื่อมสัมพันธ์และ
สนับสนุนการท่องเที่ยวกับประชาคมอาเซียน
1.4 เสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาทักษะ
ฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มโอกาสและขีดความสามารถ
การทำงาน
1.5 ยกระดับการพัฒนาพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ
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ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก ประชาชนมีรายได้เพียงพอ 2.1 ส่งเสริมให้มีการขยายผลและประยุกต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต่อการดำรงชีพและมี
แนวทางตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
คุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้น
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษา
ตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและ
สอดคล้องกับวิถีชุมชน
2.3 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดี สามารถ
พึ่งตนเองได้
2.4 ส่งเสริมอาชีพบนพืน้ ฐานขององค์รู้ด้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของวัฒนธรรม
ประเพณีพื้นถิ่น
2.5 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ด้านภัยพิบัติและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ ที่อย่างยั่งยืน
2.6 สร้างภูมิคุ้มกันให้กบั เยาวชน สตรี และ
ผู้ด้อยโอกาส และสนับสนุนให้สถาบันครอบครัว
เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน
2.7 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มี
ประสิทธิภาพ
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3. เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่

ประชาชนมีความปลอดภัย 3.1 พัฒนากำลังภาคประชาชน และองค์กร
ในชีวิต ทรัพย์สิน และ
ภาครัฐ (ชคต. ชคบ. ชรบ. และ อรม.) ให้มี
เชื่อมั่นในอำนาจรัฐ
ศักยภาพในการคุ้มครองและรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน/ชุมชนของตนเอง จากสถานการณ์การก่อ
เหตุรุนแรงในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 ส่งเสริมการอำนวยความเป็นธรรมและสร้าง
ภูมิคุ้มกันแก่คนกลุ่มเสี่ยง โดยการสร้างพื้นทีค่ วาม
ปลอดภัย เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อแสวงหา
ทางออกจากความขัดแย้ง และเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาพื้นที่
3.3 พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มี
ความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการปฏิบัติ
หน้าที่ในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.4 ส่งเสริมการใช้กระบวนการชุมชนเข้มแข็งเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.5 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ในทุกมิติเพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ทดี่ ีของจังหวัดทั้งในและต่างประเทศ

2. แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒.๑ วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
ชุมชนน่าอยู่ มุ่งมั่นพัฒนา สร้างสรรค์สังคม ควบคู่คุณธรรม
พันธกิจ
1. จัดให้มีการก่อร้างเส้นทางคมนาคม
2. จัดให้มีไฟฟ้าใช้ทกุ หลังคาเรือน
3. ปรับปรุงแหล่งน้ำให้สามารถอุปโภคบริโภคได้
4. ส่งเสริมการมีงานทำให้กับประชาชน
5. แก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน
6. จัดให้การส่งเสริมการศึกษาของประชาชน
7. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
8. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9. บริการประชาชนให้เป็นที่ประทับใจ
10. ให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
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๒.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ กำหนดไว้จำนวน 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ
2. สร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค
3. จัดทำผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังตำบล
4. พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร
5. จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น
2. ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผดู้ ้อยโอกาสทางสังคม
3. ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
4. ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
5. ส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
6. ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข
๗. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
1. ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย
2. พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในท้องถิ่น
3. เสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
4. ส่งเสริมให้ผู้นำศาสนาเข้ามามีบทบาทและศักยภาพในการแก้ปัญหาความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
1. ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิน่ และเมืองชายแดน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
2. ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น
3. ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
5. ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. อนุรกั ษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจติ สำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง
4. จัดทำระบบกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสีย
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
2. ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น และปูชนียบุคคล
3. เสริมสร้างและทำนุบำรุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรกั ษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น
5. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี
1. พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร
2. พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน
3. พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
4. ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีตอ่ การปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน
6. พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดำเนินงานขององค์กร เพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ กำหนดไว้ดังนี้
1. บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ำ : เส้นทางการ
คมนาคม การสัญจรของประชาชนในพื้นที่ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และการสัญจรไปมาหาสู่
ติดกันจะต้องสามารถใช้ได้ในทุกฤดูกาล
2. พัฒนาระบบจราจร : ราษฎรในพื้นที่สามารถสัญจรได้อย่างปลอดภัย
3. จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง : ปัจจุบันไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตประจำวันของราษฎรที่จะใช้ในการ
ประกอบวิชาชีพและดำรงชีวิต
4. ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ำอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร : การทีจะทำให้การเกษตร
ประสบความสำเร็จนั้น จะต้อ งมีแหล่งน้ำเพี ยงพอในการทำการเกษตร ซึ่งไม่เฉพาะเรื่องดั งกล่าวที่
ราษฎรประสบปัญหาแต่ยังมีเรื่องแหล่งน้ำที่จะนำไปใช้ในการบริโภค ดังนั้นทางองค์การบริหารส่วน
ตำบลจะต้องมีการดำเนินการ
5. พั ฒ นาและส่งเสริมอาชี พ เกษตรกรรม : ถือ เป็ นนโยบายหลัก ของการส่ งเสริม การจัด สรร
งบประมาณดำเนินการ เนื่องจาก 85 % ของราษฎรของตำบลจอเบาะ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เป็นอาชีพหลักที่สร้างรายได้หลักแก่ราษฎร ดังนั้นการให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม
จึงเป็นหัวใจในการพัฒนาท้องถิ่น ณ เวลานี้
6. พัฒ นาและส่งเสริมการท่ องเที่ยวเชิงอนุรัก ษ์ : ทรัพ ยากรธรรมชาติเป็นหน้าที่ขององค์ก ร
ปกครองท้องถิ่นจะต้องดูแลรักษาไว้หากมีในพื้นที่ การดูแลมีหลายวิธีการ แต่จะให้ได้ผลทางปฏิบัติ ต้อง
ให้ร าษฎรเจ้ าของพื้ น ที่ ด ำรงชี พ เช่ น สามารถหารายได้ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ ได้ โดยไม่ ท ำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้นการพัฒนาพื้นที่การเกษตรและเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดีในพื้นที่
ตำบลจอเบาะ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จึงเป็นแนวทางที่องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ ได้
จัดทำและดำเนินการ
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7. สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติแ ละระบบนิเวศวิทยา : การ
ให้ที่เกิดให้เกิดประโยชน์ คือ ให้เกิดจิตสำนึก นึกได้ว่าอะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำ ดังนั้น การสร้าง
จิตสำนึกบางครั้งต้องก่อกกระบวนการนำให้เกิด จากนั้นก็จะมีการปฏิบัติการที่เป็นเชิงรุก มุ่งเน้นตาม
ปฏิบัติที่ต่อเนื่อง เพื่อให้เห็นและเกิดการยอมรับในที่สุด
8. สร้างจิตสำนึกและการเรียนรู้กำจัดขยะ : สภาพแวดล้อมรอบตัวในปัจจุบันจะเห็นว่าเต็มไป
ด้วยขยะ ทั้งนี้การให้ความรู้และชี้ให้เห็นถึงประโยชน์-โทษจากขยะในชีวติ ประจำวันที่แต่ละคนสร้างขึ้น
นั้นยังมีน้อย บุคคลโดยทัว่ ไปไม่เห็นถึงความสำคัญในเรื่องขยะ ฉะนั้น การป้องกันปัญหาขยะล้นเมืองใน
อนาคต จึงเป็นงานเร่งด่วนที่ต้องการทำอย่างต่อเนื่อง โดยการอบรม ประชาสัมพันธ์ และจัดทำ
โครงการที่เป็นรูปธรรมทีท่ ุกคนมีส่วนร่วมตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่
9. ปรับปรุงงานบริการราษฎรให้รวดเร็วขึ้น : องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหน่วยงานที่อยู่
ใกล้ชิดราษฎร ในการทำงานพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์ของราษฎร งานบริการหลักที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลบริการแก่ราษฎร คือจัดเก็บภาษี ออกใบอนุญาต (หนังสือรับรอง) ฉะนั้นต้องมีการ
ปรับปรุงการบริการที่ให้ราษฎรได้รับคือ รวดเร็ว สะดวก และพึ่งพอใจ ดังนั้น กระบวนการออก อบต.
เคลื่อนที่ตามหมู่บ้าน ลดขั้นตอนการทำงาน และไม่พักเที่ยง จึงเกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วนตำบลจอ
เบาะ
10. ดูแลและส่งเสริมงานโภชนาการในเด็กอายุ 0-12 ปี : เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า เด็กคือ
อนาคตของชาติ คำกล่าวนี้เป็นเพียงคำกล่าวในหลายสิบคำกล่าวที่แสดงให้เห็ นถึงความสำคัญของเด็ก
โครงการอาหารเสริมนม โครงการอาหารกลางวัน ที่รัฐได้ถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นดูแลอยู่
นี้ เป็นการเน้นย้ำว่าการพัฒ นาคุ ณ ภาพชีวิตของเด็ กนั้นมี ความสำคัญ และจำเป็นเร่งด่วนเพี ยงใดที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ จึงได้
วางแนวทางพัฒนาในเรื่องดังกล่าวนี้ โดยพัฒนาตั้งแต่ 0-12 ปี เพราะถือว่าช่วงอายุนี้มีความสำคัญใน
การพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์ โดยให้ความสำคัญตั้งแต่พ่อแม่ เป็น
อันดับแรก จากนั้นถึงมาส่งเสริมและพัฒนาการในด้านต่างๆ ของเด็ก
11. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ราษฎร : ราษฎรทุกช่วงอายุในสภาพโดยรวมแล้วมี
ปัญหาไม่เหมือนกัน ความต้องการ สภาพแวดล้อม องค์ประกอบหลักก็จะแตกต่างจากกันโดยสิ้นเชิง
ดังนั้น การกำหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในแต่ละช่ว งอายุย่อมมีความละเอียดอ่อน
แตกต่ า งกั น การกำหนดแนวทางพั ฒ นาที่ ห ลากหลายเป็ น ทางเลื อ กหลายทางที่ ท้ อ งถิ่ น สามารถ
ดำเนินการได้ในการดูแลคุณภาพชีวิต ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาคนและสังคม ด้านสาธารณสุข ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการศึกษา เป็นต้น
12. สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม : ประเพณีท้องถิ่น
วัฒนธรรมท้องถิ่น และศาสนา เป็นงานที่ต้องมีการสนับสนุนให้มีการดำเนินการของกิจกรรมอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ เป็ น การสื บ ทอด ดู แลรั ก ษาไว้ ให้ ลู ก -หลาน ได้ ป ฏิ บั ติ ต่ อ ในอนาคต เพราะประเพณี
วัฒนธรรม และศาสนา เป็นสิ่งที่ บ่งบอกถึงความเจริญด้านจิตใจที่ได้พัฒนาสืบต่อมาถึงปัจจุบัน และ
สืบไปในอนาคต

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

33

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ กำหนดไว้ดังนี้
1. บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ำ: เส้นทางการ
คมนาคม การสัญจรของประชาชนในพื้นที่ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และการสัญจรไปมาหาสู่
ติดกันจะต้องสามารถใช้ได้ในทุกฤดูกาล
2. พัฒนาระบบจราจร : ราษฎรในพื้นที่สามารถสัญจรได้อย่างปลอดภัย
3. จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง : ปัจจุบันไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตประจำวันของราษฎรที่จะใช้ในการ
ประกอบวิชาชีพและดำรงชีวิต
4. ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ำอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร : การทีจะทำให้การเกษตร
ประสบความสำเร็จนั้น จะต้อ งมีแหล่งน้ำเพี ยงพอในการทำการเกษตร ซึ่งไม่เฉพาะเรื่องดั งกล่าวที่
ราษฎรประสบปัญหาแต่ยังมีเรื่องแหล่งน้ำที่จะนำไปใช้ในการบริโภค ดังนั้นทางองค์การบริหารส่วน
ตำบลจะต้องมีการดำเนินการ
5. พั ฒ นาและส่งเสริมอาชี พ เกษตรกรรม : ถือ เป็ นนโยบายหลัก ของการส่ งเสริม การจัด สรร
งบประมาณดำเนินการ เนื่องจาก 85 % ของราษฎรของตำบลจอเบาะ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เป็นอาชีพหลักที่สร้างรายได้หลักแก่ราษฎร ดังนั้นการให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม
จึงเป็นหัวใจในการพัฒนาท้องถิ่น ณ เวลานี้
6. พัฒ นาและส่งเสริมการท่ องเที่ยวเชิงอนุรัก ษ์ : ทรัพ ยากรธรรมชาติเป็นหน้าที่ขององค์ก ร
ปกครองท้องถิ่นจะต้องดูแลรักษาไว้หากมีในพื้นที่ การดูแลมีหลายวิธีการ แต่จะให้ได้ผลทางปฏิบัติ ต้อง
ให้ร าษฎรเจ้ าของพื้ น ที่ ด ำรงชี พ เช่ น สามารถหารายได้ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ ได้ โดยไม่ ท ำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้นการพัฒนาพื้นที่การเกษตรและเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดีในพื้นที่
ตำบลจอเบาะ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จึงเป็นแนวทางที่องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ ได้
จัดทำและดำเนินการ
7. สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศวิทยา : การ
ให้ที่เกิดให้เกิดประโยชน์ คือ ให้เกิดจิตสำนึก นึกได้ว่าอะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำ ดังนั้น การสร้าง
จิตสำนึกบางครั้งต้องก่อกกระบวนการนำให้เกิด จากนั้นก็จะมีการปฏิบัติการที่เป็นเชิงรุก มุ่งเน้นตาม
ปฏิบัติที่ต่อเนื่อง เพื่อให้เห็นและเกิดการยอมรับในที่สุด
8. สร้างจิตสำนึกและการเรียนรู้กำจัดขยะ : สภาพแวดล้อมรอบตัวในปัจจุบันจะเห็นว่าเต็มไป
ด้วยขยะ ทั้งนี้การให้ความรู้และชี้ให้เห็นถึงประโยชน์-โทษจากขยะในชีวติ ประจำวันที่แต่ละคนสร้างขึ้น
นั้นยังมีน้อย บุคคลโดยทัว่ ไปไม่เห็นถึงความสำคัญในเรื่องขยะ ฉะนั้น การป้องกันปัญหาขยะล้นเมืองใน
อนาคต จึงเป็นงานเร่งด่วนที่ต้องการทำอย่างต่อเนื่อง โดยการอบรม ประชาสัมพันธ์ และจัดทำ
โครงการที่เป็นรูปธรรมทีท่ ุกคนมีส่วนร่วมตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่
9. ปรับปรุงงานบริการราษฎรให้รวดเร็วขึ้น : องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหน่วยงานที่อยู่
ใกล้ชิดราษฎร ในการทำงานพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์ของราษฎร งานบริการหลักที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลบริการแก่ราษฎร คือจัดเก็บภาษี ออกใบอนุญาต (หนังสือรับรอง) ฉะนั้นต้องมีการ
ปรับปรุงการบริการที่ให้ราษฎรได้รับคือ รวดเร็ว สะดวก และพึ่งพอใจ ดังนั้น กระบวนการออก อบต.
เคลื่อนที่ตามหมู่บ้าน ลดขั้นตอนการทำงาน และไม่พักเที่ยง จึงเกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วนตำบลจอ
เบาะ
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10. ดูแลและส่งเสริมงานโภชนาการในเด็กอายุ 0-12 ปี : เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า เด็กคือ
อนาคตของชาติ คำกล่าวนี้เป็นเพียงคำกล่าวในหลายสิบคำกล่าวที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเด็ก
โครงการอาหารเสริมนม โครงการอาหารกลางวัน ที่รัฐได้ถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นดูแลอยู่
นี้ เป็นการเน้นย้ำว่าการพัฒ นาคุ ณ ภาพชีวิตของเด็ กนั้นมี ความสำคัญ และจำเป็นเร่งด่วนเพี ยงใดที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ จึงได้
วางแนวทางพัฒนาในเรื่องดังกล่าวนี้ โดยพัฒนาตั้งแต่ 0-12 ปี เพราะถือว่าช่วงอายุนี้มีความสำคัญใน
การพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์ โดยให้ความสำคัญตั้งแต่พ่อแม่ เป็น
อันดับแรก จากนั้นถึงมาส่งเสริมและพัฒนาการในด้านต่างๆ ของเด็ก
11. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ราษฎร : ราษฎรทุกช่วงอายุในสภาพโดยรวมแล้วมี
ปัญหาไม่เหมือนกัน ความต้องการ สภาพแวดล้อม องค์ประกอบหลักก็จะแตกต่างจากกันโดยสิ้นเชิง
ดังนั้น การกำหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในแต่ละช่วงอายุย่อมมีความละเอียดอ่อน
แตกต่ า งกั น การกำหนดแนวทางพั ฒ นาที่ ห ลากหลายเป็ น ทางเลื อ กหลายทางที่ ท้ อ งถิ่ น สามารถ
ดำเนินการได้ในการดูแลคุณภาพชีวิต ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาคนและสังคม ด้านสาธารณสุข ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการศึกษา เป็นต้น
12. สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม : ประเพณีท้องถิ่น
วัฒนธรรมท้องถิ่น และศาสนา เป็นงานที่ต้องมีการสนับสนุนให้มีการดำเนินการของกิจกรรมอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ เป็ น การสื บ ทอด ดู แลรั ก ษาไว้ ให้ ลู ก -หลาน ได้ ป ฏิ บั ติ ต่ อ ในอนาคต เพราะประเพณี
วัฒนธรรม และศาสนา เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเจริญด้านจิตใจที่ได้พัฒนาสืบต่อมาถึงปัจจุบัน และ
สืบไปในอนาคต
2.3 เป้าประสงค์
1. ระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ มีอย่างเพียงพอ และได้มาตรฐาน
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง
3. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน และมีความสงบเรียบร้อยในชุมชน
4. การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยวได้รับการส่งเสริมเพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
5. ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิดความสมดุลอีกทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักใน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๖. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน
จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ คงอยูส่ ืบไป
7. การบริหารงานที่ดี มีประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
2.4 ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ตัวชี้วัด

1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
1) ร้อยละของประชากรที่ได้รับความสะดวกจากการก่อสร้าง ซ่อมแซม
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ผังเมือง และปรับปรุงจากโครงสร้างพื้นฐานที่เพิ่มขึ้น
และผังตำบลที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 2) ร้อยละของครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น
3) ร้อยละของครัวเรือนที่มีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค เพิ่มขึ้น
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาด
การค้า การลงทุน และผู้ประกอบการ
ในท้องถิ่น พัฒนาระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนและการท่องเที่ยวให้เข้มแข็ง
และแข่งขันได้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
3. ประชาชนได้รับการพัฒนาและ
ส่งเสริมให้มีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น
โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดำริ
4. มุ่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ
ส่งเสริมการศึกษา ทำนุบำรุงศาสนา
อนุรักษ์ฟื้นฟูจารีตประเพณีวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
3. ประชาชนได้รับการพัฒนาและ
ส่งเสริมให้มีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น
โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดำริ
4. มุ่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ
ส่งเสริมการศึกษา ทำนุบำรุงศาสนา
อนุรักษ์ฟื้นฟูจารีตประเพณีวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
5. พัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้ดีขึ้นโดยส่งเสริมด้าน
สุขภาพ การสาธารณสุข การสังคม
สงเคราะห์ ป้องกัน และบำบัด
ผู้ติดยาเสพติด
6. ประชาชน มีส่วนร่วมในการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน ฟื้นฟู และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด
1) จำนวนสถานที่สาธารณะที่จัดให้มีหรือได้รับการพัฒนาให้เป็นสถานที่
จำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น
2) จำนวนประชากรที่เป็นสมาชิกของกลุ่มอาชีพที่ได้รับการส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ชุมชนจนเข้มแข็งเพิ่มขึ้น
3) จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาส่งเสริมเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
1) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของประชากรในวัยแรงงาน (18-60ปี) ที่มีงานทำ
และมีรายได้
2) จำนวน ครัวเรือนที่มสี มาชิกในครอบครัวได้รบั การถ่ายทอดความรู้
ด้านเศรษฐกิจพอเพียงเพิม่ ขึ้น
1) จำนวนเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือผ่านการอบรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูจารีตประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.จำนวนเด็กที่ผา่ นการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคบังคับ
1) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของประชากรในวัยแรงงาน (18-60ปี) ที่มีงานทำ
และมีรายได้
2) จำนวน ครัวเรือนที่มสี มาชิกในครอบครัวได้รบั การถ่ายทอดความรู้
ด้านเศรษฐกิจพอเพียงเพิม่ ขึ้น
1) จำนวนเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือผ่านการอบรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูจารีตประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.จำนวนเด็กที่ผา่ นการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคบังคับ
1) อัตราการเกิดโรคติดต่อของประชากรในพื้นทีล่ ดลง
2) ร้อยละของประชากรที่ด้อยโอกาส(คนพิการ คนชรา ผู้ป่วยเอดส์) ที่
ได้รับการสงเคราะห์เพิ่มขึ้น
3) จำนวนของผู้ติดยาเสพติดลดลง
1) ร้อยละ ของสมาชิกในครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านการเฝ้าระวัง
ป้องกัน ฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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อย่างสมดุลและยั่งยืน
7. การบริหารจัดการขององค์กร
ดำเนินการตามหลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน

8 ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วม
ในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
รักษาความสงบเรียบร้อย เสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง และสันติสุขในชุมชน
และเมือง

2.6 ค่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย

1) ร้อยละของประชาชนที่มารับบริการมีความพึงพอใจในระดับ ดี มี
มากขึ้น
2) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม-สัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถเพิ่มขึ้น (ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง/ผู้บริหาร/สมาชิก)
3) จำนวนช่องทางเพื่อการรับข้อมูลข่าวสารภายในองค์กรสู่ประชาชน
4) ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการประชาชนตามกระบวนงาน
บริการทีก่ ำหนดลดลง
1) ร้อยละของประชาชนที่เป็นสมาชิก ชรบ. อสม. อพปร. หรือกลุ่ม
กิจกรรมเพื่อสังคม ที่เข้าร่วมกิจกรรมในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย/
รักษาความสงบเรียบร้อย/เสริมสร้างความเข้มแข็งและสันติสุขในชุมชน
และเมืองเพิ่มขึ้น
2. องค์การบริหารส่วนตำบลมีส่วนสนับสนุนงบประมาณ/บุคลากรใน
กิจกรรมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย/รักษาความสงบเรียบร้อย/
เสริมสร้างความเข้มแข็งและสันติสุขในชุมชนและเมืองเพิ่มขึ้น
เป้าหมาย
1. ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบ
ระบายน้ำ
2. ก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค
3. จัดทำผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังตำบล
4. พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร
5. จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทัว่ ถึง
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนใน
ท้องถิ่น
2. ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผดู้ ้อยโอกาสทาง
สังคม
3. ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
4. ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
5. ส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
6. ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการ
สาธารณสุข
๑. ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปก
ครองระบบประชาธิปไตย
๒. พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอด
ถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

37

๓. เสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในท้องถิ่น
๔. ส่งเสริมให้ผู้นำศาสนาเข้ามามีบทบาทและศักยภาพในการแก้ปัญหาความ
มั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน 1. ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น และเมืองชายแดน
การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม 2. ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น
และการท่องเที่ยว
3. ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
5. ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย
1. อนุรกั ษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจติ สำนึกในการร่วมกัน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง
4. จัดทำระบบกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสีย
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม 1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น และปูชนียบุคคล
3. เสริมสร้างทำนุบำรุงศาสนา
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรกั ษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานใน
ท้องถิ่น
5. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน
และประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหาร
1. พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรใน
จัดการที่ดี
องค์กร
2. พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่ในการ
ปฏิบัติงาน
3. พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัด
การบ้านเมืองที่ดี
4. ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีตอ่ การปฏิบัติงานเพื่อการบริการ
ประชาชน
6. พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดำเนิน
งานขององค์กร
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2.6 กลยุทธ์
1. จัดให้มีการก่อสร้างเส้นทางคมนาคม
2. จัดให้มีไฟฟ้าใช้ทกุ หลังคาเรือน
3. ปรับปรุงแหล่งน้ำให้สามารถอุปโภคบริโภคได้
4. ส่งเสริมการมีงานทำให้กับประชาชน
5. แก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน
6. จัดให้การส่งเสริมการศึกษาของประชาชน
7. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
8. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9. บริการประชาชนให้เป็นที่ประทับใจ
10. ให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positiong)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ กำหนดไว้จำนวน 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ
2. สร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค
3. จัดทำผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังตำบล
4. พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร
5. จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น
2. ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผดู้ ้อยโอกาสทางสังคม
3. ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
4. ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
5. ส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
6. ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข
๗. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
1. ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย
2. พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในท้องถิ่น
3. เสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
4. ส่งเสริมให้ผู้นำศาสนาเข้ามามีบทบาทและศักยภาพในการแก้ปัญหาความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
1. ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิน่ และเมืองชายแดน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
2. ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น
3. ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
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4. พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
5. ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. อนุรกั ษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจติ สำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง
4. จัดทำระบบกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสีย
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
2. ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น และปูชนียบุคคล
3. เสริมสร้างและทำนุบำรุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรกั ษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น
5. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1. พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร
2. พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน
3. พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
4. ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีตอ่ การปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน
6. พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดำเนินงานขององค์กร เพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
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๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาส

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัดนราธิวาส

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อบต.จอเบาะ

แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยว และการกีฬา เพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน
และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน
และการท่องเที่ยว

1.1 ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม
สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ
1.2 ก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค
1.3 จัดทำผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังบล
1.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร
1.5 จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง

โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.5 ส่งเสริมด้านการ
ออกกำลังกาย การกีฬา
และนันทนาการ

โครงการด้านการกีฬา

4.1 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น และเมือง
ชายแดน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
4.2 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น
4.4 พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

โครงการด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุนและการท่องเที่ยว

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาส

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัดนราธิวาส

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อบต.จอเบาะ

แนวทางการพัฒนา

ผลผลิต/โครงการ

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการวางแผน การส่งเสริม การ
ลงทุน และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประแพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 7
ด้านการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการวางแผน การส่งเสริม การ
ลงทุน และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณ๊
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 7
ด้านการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้าง
อาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น
2.2 ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และ
สวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
2.3 ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและ
ตามอัธยาศัยโดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา
2.6 ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค
ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข
2.7 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนเพื่อรับรองการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

โครงการ
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4.3 ส่งเสริมให้
ประชาชนยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
4.5 ส่งเสริม
โครงการตามแนว
พระราชดำริ

โครงการ
ตามแนว
พระราชดำริตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

5.1 อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนใน
ชุมชนมีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและ
เมือง
5.4 จัดทำระบบกำจัดขยะและสิ่ง
ปฏิกูลตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสีย
5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้
พลังงานทดแทน
โครงการ
ด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติงแวดล้อม

6.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้ นฟู สืบทอดจารีต
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
6..2 ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่ น
และปูชนียบุคคล
6.3 เสริมสร้างทำนุบำรุง
ศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่
6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์
โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น
6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและ
ประชาชน

โครงการ
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.1 พัฒนาความรู้ความสามารถและ
คุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรใน
องค์กร 7.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหา
เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่
ในการปฏิบัติงาน 7.3 พัฒนา
ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กร
ตามหลักธรรมาภิบาล 7.4 ปรับปรุง
และสร้างระบบการให้บริการที่
ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
7.5 ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อ
การปฏิบัติงานเพื่อการบริการ
ประชาชน7.6 พัฒนาส่งเสริมระบบ
การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การ
ดำเนินงานขององค์กร เพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน
โครงการ
ด้านการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาส

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัดนราธิวาส

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อบต.จอเบาะ

แนวทางการพัฒนา

ผลผลิต/โครงการ

3. การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่พิเศษ

ยุทธศาสตร์ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมการ
ลงทุน และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมการ
ลงทุน และการท่องเที่ยว

2.4 ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพ
ติด

โครงการด้านแก้ไขและป้องกันยาเสพติด

3.1 ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน เกี่ยวกับการเมือง
การปกครองระบบ ประชาธิปไตย
3.2 พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
3.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความ
สงบเรียบร้อยในท้องถิ่น

โครงการด้านการจัดระเบียบชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองท้องถิน่
การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น (SWOT))
ประชาชนตำบลจอเบาะ ในช่วงทศวรรษที่ผา่ นมาเริ่มตระหนักและมีการตื่นตัวในการเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาด้านต่างๆมากขึ้น โดยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกระจายรายการเรียนรู้ วิชาชีพ ในรูปแบบ
ต่างๆ ทั้งจากหน่วยงานของรัฐ และการจัดกระบวนการเรียนเองของชุมชน องค์กรทางศาสนา ตลอดจนการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นตนเองมากขึ้น ส่วนในด้านสาธารณสุขพบว่า
ศักยภาพด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนยังด้อยอยู่ ทั้งนี้อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าศักยภาพของคนในแง่ที่เป็น
พื้นฐานการพัฒนายังไม่สงู เท่าที่ควร ซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาต่อไป

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค
จุดแข็ง
1. ประชาชนมีความสามัคคีในหมู่คณะ มีการรวมกลุ่มค่อนข้างเหนียวแน่น
2. ประชาชนรักถิ่นฐาน มีการอพยพย้ายถิ่นน้อย
3. มีศาสนา และวัฒนธรรมที่แข็งแกร่ง ซึ่งหล่อหลอมให้ครอบครัว และชุมชนมีความสามัคคีและเอื้อ
อาทรต่อกัน
4. ทรัพยากรธรรมชาติมีหลากหลายและอุดมสมบูรณ์
5. การเกษตรเป็นหลักฐานทางเศรษฐกิจที่สามารถรับรองวิกฤตเศรษฐกิจ
6. มีสภาพถูมิอากาศและเป็นพื้นที่เหมาะสมต่อการทำเกษตรที่หลากหลาย
7. มีระบบเศรษฐกิจชนบทที่สามารถยังชีพได้โดยพึ่งพิงธรรมชาติ
8. มีกองทุนเศรษฐกิจชุมชนให้กู้ยืม
จุดอ่อน
1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาน้อย
2 .ประชาชนบางส่วนด้อยคุณภาพและขาดโอกาสการเรียนรู้
3. ปัญหาสังคม เช่นปัญหายาเสพติด ปัญหาเอดส์ และปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินทวี
ความรุนแรงเป็นลำดับ
4. การศึกษาในบางระดับยังด้อยคุณภาพและปริมาณ รวมทั้งขาดบุคลากรที่มีคุณภาพ และอุปกรณ์
การศึกษาที่ทันสมัย
5. ชาวไทยมุสลิมบางส่วนยังไม่สามารถสื่อสารด้านภาษาไทยได้ดี
6. ผู้สูงอายุ เด็กกำพร้า และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม มีจำนวนมากขึ้น และการจัดสวัสดิการ การ
สงเคราะห์ ช่วยเหลือบุคคลดังกล่าวยังไม่ครอบคลุม
7. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ และขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตนเองอย่างเป็นระบบ
9. ด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไม่เอื้อต่อการลงทุนในพื้นที่
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โอกาส
1. ภาครัฐได้ส่งเสริมการพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและการประกอบอาชีพของประชาชน
2. พื้นที่เหมาะสมในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะยางพารา ลองกอง เงาะ ทุเรียน ฯลฯ
ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
3. กฎหมายใหม่ๆ เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นมีสิทธิและบทบาทในการมีส่วนร่วมในการจัดการบริการขัน้
พื้นฐาน ด้านสังคม
4. ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ สารสนเทศทำให้โอกาสในการเรียนรู้และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
มีมากขึ้น
5. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย พ.ศ.2540 เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
การเมืองอย่างกว้างขวาง
อุปสรรค
1.
2.
3.
4.
5
6.
7.

กระบวนการพัฒนายังขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและเอกชน
การศึกษาของประชาชนยังไม่สูงนัก และประชาชนยังนิยมใช้ภาษาถิ่นมรการดำเนินชีวิต
ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในการเฝ้าระวังดูแลสุขภาพ
ปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่
ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ
ขาดแคลนเทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัย
ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
จากผลการพัฒนาในปีที่ผ่านมาพบว่า งบประมาณมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการพัฒนามากที่สุด เนื่องจาก
ขอบข่ายปริมาณความต้องการของประชาชนมีมากแต่ท้องถิ่นมีงบประมาณเพื่อการพัฒนาน้อยทำให้เป็นปัญหา
และอุปสรรค คาดการณ์ว่าในอนาคตแนวโน้มน่าจะดีขึ้นเนื่องจากรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุน และ
เงินอื่ น ให้ท้ อ งถิ่นเพิ่ม มากขึ้น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้ แก่ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543
การพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์เป็นการพัฒนาที่มีลักษณะที่ต่อเนื่อง และเชื่ อมโยงกับการพัฒนาในหลาย
ปีที่ผ่านมา เพื่อให้การพัฒนาในทุกๆ ด้านของ องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ มีประสิทธิภาพ มีความยั่งยืน
และสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาทุกระดับ และเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลจอ
เบาะ และตอบสนอง นโยบายรัฐบาล องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะได้วางแผนพัฒนาตำบลไว้อย่างเป็นระบบ
โดยนึกถึงสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน ศักยภาพของตำบล นโยบายและแนวทางที่ผู้บริหารได้วาง
ไว้
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แบบ ยท.01

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ พ.ศ.2561-2565
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แบบ ยท.02

3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (Straregic Map)
วิสัยทัศน์

ชุมชนน่าอยู่

มุ่งมั่นพัฒนา

สร้างสรรค์สังคม

ควบคู่คุณธรรม

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อบต.จอเบาะ
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค
ก า ร ผ ลิ ต ก า ร ค้ า
ชายแดน การท่องเที่ยว
แ ล ะ ก า ร กี ฬ า เพื่ อ
เชื่ อ มโย งป ระชาคม
อาเซียน
ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค
ก า ร ผ ลิ ต ก า ร ค้ า
ชายแดน การท่องเที่ยว
แ ล ะ ก า ร กี ฬ า เพื่ อ
เชื่ อ มโย งป ระชาคม
อาเซียน

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ ที่๑
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

ระบบโครงสร้างพื้น
ฐาน สาธารณูปโภค
และ
สาธารณูปการ มี
อย่างเพียงพอและ
ได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒
ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ ที่
๒ ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ ที่ 3

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์

ยุ ท ธศาสตร์ ที่

ป ร ะ ช า ช น มี ค ว า ม

ตัวชี้วดั ผลผลิต/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย
2561

2562

2563

2564

เกณฑ์ในเชิง
ปริมาณ/คุณภาพ

100%

100%

100%

100%

เกณฑ์ในเชิง
ปริมาณ/คุณภาพ

80%

80%

80%

80%

ความก้าวหน้าของเป้าหมาย

กลยุทธ์

- จํานวนปริมาณเส้นทาง
คมนาคมที่เพิ่มขึ้น
- จํ า นวนปริมาณถนนสะพาน
ทางเท้ า ท่ อ ระบายน้ ำ ฯลฯ
ได้รับการบํารุงรักษา
- ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ฯลฯ
จํานวนกิจกรรมที่ส่งเสริม
สนับ สนุน ด้านความปลอดภัย
และคุ ณ ภาพชี วิต การพั ฒ นา
ก า ร ศึ ก ษ า ส่ ง เส ริ ม ก า ร
สาธารณสุ ข สนั บ สนุ น และ
ส่ งเสริม การป้ อ งกั นและแก้ ไข
ปั ญ หายาเสพติ ด ส่ งเสริม การ
อนุรักษ์ประเพณี
ศิ ล ป ะ วั ฒ น ธ รร ม ท้ อ งถิ่ น
ส่ งเสริม การทํ า นุ บ ำรุงศาสนา
แ ล ะ ส ถ า บั น เส ริ ม ส ร้ า ง
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ส่ ง เสริ ม
ด้า นการกีฬ าและนัน ทนาการ
ส นั บ ส นุ น ส วั ส ดิ ก า ร เด็ ก
เยาวชน สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส

จั ด ให้ มี ก ารก่ อ สร้า งเส้ น ทาง
คมนาคม มีไฟฟ้าใช้ทุกหลังคา
เรื อ น ปรั บ ปรุ ง แหล่ งน้ ำ ให้
สามารถอุปโภคบริโภคได้

ส่ ง เสริ ม การมี ง านทำให้ กั บ
ประชาชน

ความก้าวหน้าของเป้าหมาย

กลยุทธ์

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วดั ผลผลิต/
โครงการ

2561

2562

2563

2564

เกณฑ์ในเชิง

80%

80%

80%

80%

-ประชาชนมีความปลอดภัยขึ้น

จัดให้มีการก่อสร้างเส้นทาง

ผลผลิต/
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
สนับสนุน

ก่อสร้าง
ปรับปรุง
เส้นทาง
คมนาคม

- แผนงานเคหะ
และชุมชน

-

1.โครงการ
ส่งเสริม
สนับสนุน
ด้าน
การศึกษา
สาธารณสุข
ศาสนา
วัฒนธรรม
ฯลฯ

- แผนงานสร้าง
ความเข็มแข็ง
ของชุมชน
- แผนงาน
การเกษตร

-

ผลผลิต/
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
สนับสนุน

ก่อสร้าง

- บริหารงาน

-
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เสริมสร้างสันติสุขใน
พื้นที่

ยุ ท ธศาสตร์ พั ฒ นา
คุ ณ ภ าพ ชี วิ ต ตาม
ห ลั ก ป รั ช ญ าข อ ง
เศรษฐกิจพอเพียง

ยุ ท ธศาสตร์ พั ฒ นา
คุ ณ ภ าพ ชี วิ ต ตาม
ห ลั ก ป รั ช ญ าข อ ง
เศรษฐกิจพอเพียง

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์

ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔
ด้านการวางแผน
การส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชย
กรรม และการ
ท่องเที่ยว

3 ด้ า นการจั ด
ระเบียบชุมชน/
สั ง คมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย
ยุ ท ธศาสตร์ ที่
๔ ด้ า น ก า ร
วางแผน ก าร
ส่ ง เส ริ ม ก า ร
ลงทุน
พาณิ ชยกรรม
แ ล ะก าร
ท่องเที่ยว

ปลอดภั ย ในชีวิ ตและ
ทรัพย์สิน และมีความ
สงบเรียบร้อยในชุมชน

ปริมาณ/คุณภาพ

ก า รว า งแ ผ น ก า ร
ส่ งเส ริ ม ก า รล งทุ น
พาณิชยกรรมและการ
ท่ อ งเที่ ย วได้ รั บ การ
ส่ ง เสริ ม เพื่ อ เตรี ย ม
ค ว า ม พ ร้ อ ม เข้ า สู่
ประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน

เกณฑ์ในเชิง
ปริมาณ/คุณภาพ

100%

100%

100%

100%

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕
ด้านการบริหาร
จัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ยุ ท ธศาสตร์ ที่
๕ ด้ า น ก า ร
บริ ห ารจั ด การ
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม

ทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ มเกิ ด
ค ว า ม ส ม ดุ ล อี ก ทั้ ง
ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความตระหนักใน
สถาบั น ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์

เกณฑ์ในเชิง
ปริมาณ/คุณภาพ

100%

100%

100%

100%

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์

ยุ ท ธศาสตร์ ที่

พั ฒ น า คุ ณ ธ ร ร ม

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ ที่ ๖

- ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ฯลฯ

คมนาคม มีไฟฟ้าใช้ทุกหลังคา
เรือน ปรับปรุง แหล่งน้ำให้
สามารถอุปโภคบริโภคได้

ปรับปรุง
เส้นทาง
คมนาคม

ทั่วไป

- จํานวนกิจกรรมที่ส่งเสริม
สนับสนุนการปลูกป่า อนุรกั ษ์
และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบมีสว่ นรวม
สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ
การกําจัดขยะมูลฝอย สิง่
ปฏิกูลและน้ำเสียรวม การ
จัดตั้งและดูแลระบบบําบัดน้ำ
เสียรวม
- ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
- จํานวนที่ส่งเสริมเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยว
- ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ฯลฯ

การวางแผน การส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรม และการ
ท่องเที่ยว

1.โครงการ
ส่งเสริม
สนับสนุน
การปลูกป่า
อนุรักษ์และ
พัฒนา
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
ฯลฯ

- แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
- แผนงาน
สาธารณสุข

-

พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์
ฟื้นฟูสถานที่ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติให้เอื้อต่อการเป็น
แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว ก า ร
ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละส่ งเสริ ม
การท่ อ งเที่ ย ว สนั บ สนุ น ให้
เครือข่ายภาคประชาชนเขามา
มีส่วนรวมในการระชาสัมพันธ์
และส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว
พั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วให้ มี
ความสะอาดสะดวก ปลอดภัย
เพื่ อ สร้า งความเชื่ อ มั่ น ให้ กั บ
นักท่องเที่ยว

1.โครงการ
ส่งเสริม
เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว

- แผนงานสร้าง
ความเข็มแข็ง
ของชุมชน
- แผนงาน
สาธารณสุข

-

ความก้าวหน้าของเป้าหมาย

กลยุทธ์

ผลผลิต/
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
สนับสนุน

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วดั ผลผลิต/
โครงการ

2561

2562

2563

2564

เกณฑ์ในเชิง

80%

80%

80%

80%

-ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณี

การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอด

โครงการ

- แผนงาน

-

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
49

เสริมสร้างสันติสขุ ใน
พื้นที่

ด้ า น ศิ ล ป ะ
วัฒนธรรม
จารี ต ป ระเพ ณี
และภู มิ ปั ญ ญ า
ท้องถิ่น

๖ ด้ า น ศิ ล ป ะ
วัฒนธรรม
จารีต ประเพณี
และภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์
เสริมสร้างสันติสุขใน
พื้นที่

ยุทธศาสตร์ ที่ ๗
ด้ า นการบริ ห าร
จั ด การที่ ดี ตาม
หลักธรรมาภิบาล

ยุ ท ธศาสตร์ ที่
๗ ด้ า น ก า ร
บริหารจัดการที่
ดี ตามหลัก
ธรรมาภิบาล

จริย ธรรม ทำนุ บ ำรุ ง
ศาสนาอนุ รัก ษ์ ฟื้ น ฟู
สืบสานจารีตประเพณี
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม
พื้ น บ้ า น ภู มิ ปั ญ ญ า
ท้ อ ง ถิ่ น อ นุ รั ก ษ์
โบ ร า ณ ส ถ า น
โบ ราณ วั ต ถุ คงอยู่
สืบไป
การบริห ารงานที่ดี มี
ป ระ สิ ท ธิ ภ า พ เกิ ด
ความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้

ปริมาณ/คุณภาพ

เกณฑ์ในเชิง
ปริมาณ/คุณภาพ

80%

80%

80%

80%

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม ทำนุบำรุง
ศาสนาและสถาบัน
- ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ฯลฯ

จารีต ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น

ส่งเสริม
สนับสนุน
ด้าน
การศึกษา
สาธารณสุข
ศาสนา
วัฒนธรรม
ฯลฯ

การศึกษา
- แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

- ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
- ร้อยละบุคลาการได้รับ
การพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
- ร้อยละของกิจกรรมที่
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การดําเนินงาน ฯลฯ

ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาเพิ่ ม ขี ด
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใน ก า ร
ป ฏิ บั ติ งาน ข อ งบุ ค ล าก ร
ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
บุ ค ลากรเสริ ม สร้ า งธรรมาภิ
บาลในการปฏิบัติงาน ควบคุม
กํากับดูแลเพื่อผลสัมฤทธิ์ของ
งาน บริห ารและควบคุมด้ า น
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
รณ ร งค์ ให้ เย า ว ช น แ ล ะ
ป ร ะ ช า ช น ตื่ น ตั ว ถึ ง
ความสําคัญของระบอบ
ประชาธิปไตย และการมีส่วน
ร่ว มทางการเมือ ง การมี ส่ ว น
ร่ว ม ในการปกครองท้ อ งถิ่ น
โดยยึ ด มั่ น ในการปกครอง
ระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พ ระมห ากษั ตริ ย์ ทรงเป็ น
ประมุข

1.โครงการ
การพัฒนา
เพิ่ม
ประสิทธิ
ภาพบุคลา
การในการ
ปฏิบัติงาน
ฯลฯ
2.โครงการ/
กิจกรรมที่
ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วม
ของ
ประชาชน

- แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป
- แผนงานสังคม
สงเคราะห์

-
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ส่วนที่ ๔
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ไปสู่การปฏิบัติ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ที่
1

2

ยุทธศาสตร์

ด้าน

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านบริการชุมชน
และสังคม

ด้านงานส่งเสริมคุณภาพ
ชีวติ

ด้านบริการชุมชน
และสังคม

ด้านการจัดระเบียบ
ด้านบริการชุมชน
3 ชุมชน/สังคม และการ และสังคม
รักษาความสงบเรียบร้อย
ด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน
4
พาณิชยกรรม และการ
ท่องเที่ยว
ด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์
5
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ด้านการเศรษฐกิจ

ด้านบริการชุมชน
และสังคม

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม
ด้านบริการชุมชน
6 จารีตประเพณีและภูมิ
และสังคม
ปัญญาท้องถิ่น
ด้านการบริหารจัดการที่ดี
7
บริหารทั่วไป
ตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงาน
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานการเกษตร
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานสร้างความเข็มแข็ง
ของชุมชน
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน
แผนงานสร้างความเข็มแข็ง
ของชุมชน
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนเคหะและชุมชน
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข็มแข็ง
ของชุมชน
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานการศึกษา
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
บริหารงานทั่วไป

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง
สำนักปลัด
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
สำนักปลัด

หน่วยงาน
สนับสนุน
สำนักปลัด
กองช่าง
สำนักปลัด

สำนักปลัด

กองการศึกษา

กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองช่าง

สำนักปลัด

กองช่าง
สำนักปลัด

กองคลัง

กองการศึกษา
กองการศึกษา

สำนักปลัด

สำนักปลัด
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่นการทองเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564

1 กอสรางถนน คสล. สาย เพื่อสัญจรไปมาได ถนน คสล. กวาง 4 ม. ยาว
สนามฟุตบอล ม.1
สะดวก
110 ม. หนา 0.15 ม.
ผิวจราจร 440 ตร.ม.

350,000

2 กอสรางถนน คสล. สาย เพื่อสัญจรไปมาได ถนน คสล. กวาง 4 ม. ยาว
บานจอเบาะ-กูเล็ง ม.1 สะดวก
975 ม. หนา 0.15 ม.
ผิวจราจร 3,900 ตร.ม.

780,000

3 ซอมแซมถนนหินคลุก
สายบานจอเบาะ-กูเล็ง

เพื่อสัญจรไปมาได ถนนหินคลุก กวาง 4 ม.
สะดวก
ยาว 975 ม. หนา 0.10
ม. ผิวจราจร 3,900 ตร.ม

4 กอสรางถนนทางเทา
เพื่อสัญจรไปมาได ขนาดกวาง 1.00 ม. ยาว
คสล. สายในหมูบาน ม.1 สะดวก
250 ม. หนา 0.15 ม. ผิว
จราจร 250 ตร.ม.

780,000

500,000

240,000

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

๑.รอยละระยะทางของ
ถนนที่ไดมาตรฐาน๒.รอย
ละของประชาชนเดินทาง
สะดวก ๓.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง
975,000 ๑.รอยละระยะทางของ
ถนนที่ไดมาตรฐาน๒.รอย
ละของประชาชนเดินทาง
สะดวก ๓.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง

๑.ทําใหประชาชนเดินทาง
สะดวก๒.ทําใหลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองชาง

๑.ทําใหประชาชนเดินทาง
สะดวก๒.ทําใหลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองชาง

๑.รอยละระยะทางของ
ถนนที่ไดมาตรฐาน๒.รอย
ละของประชาชนเดินทาง
สะดวก ๓.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง
๑.รอยละระยะทางของ
ถนนที่ไดมาตรฐาน๒.รอย
ละของประชาชนเดินทาง
สะดวก ๓.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง

๑.ทําใหประชาชนเดินทาง
สะดวก๒.ทําใหลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองชาง

๑.ทําใหประชาชนเดินทาง
สะดวก๒.ทําใหลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองชาง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่นการทองเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

5 ปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพื่อสัญจรไปมาได กวาง 4 ม. ลูกรังหนา
บานจอเบาะ – กูเล็ง ม.1 สะดวก
0.20 ม. หินคลุกหนา
0.10 ม.ยาว 975 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
3,900 ตร.ม

1,200,000

๑.รอยละระยะทางของ
ถนนที่ไดมาตรฐาน๒.รอย
ละของประชาชนเดินทาง
สะดวก ๓.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง

๑.ทําใหประชาชนเดินทาง
สะดวก๒.ทําใหลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองชาง

6 บุกเบิกถนน สายบือแน
ตา – กูโบร ม.๑

เพื่อสัญจรไปมาได กวาง 3.00 ม. ยาว
สะดวก
1,000 ม. ดินถมหนา
0.30 ม. และหินคลุกหนา
0.10 ม. หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 3,000 ตร.ม.

1,300,000

๑.รอยละระยะทางของ
ถนนที่ไดมาตรฐาน๒.รอย
ละของประชาชนเดินทาง
สะดวก ๓.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง

๑.ทําใหประชาชนเดินทาง
สะดวก๒.ทําใหลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองชาง

7 บุกเบิกถนน สายบือแน
ตา – สะปอม ม.๑

เพื่อสัญจรไปมาได กวาง 3.00 ม. ยาว
สะดวก
2,300 ม. ดินถมหนา
0.30 ม. และหินคลุกหนา
0.10 ม. หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 6,900 ตร.ม.

1,750,000 1,350,000 ๑.รอยละระยะทางของ
ถนนที่ไดมาตรฐาน๒.รอย
ละของประชาชนเดินทาง
สะดวก ๓.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง

๑.ทําใหประชาชนเดินทาง
สะดวก๒.ทําใหลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองชาง

8 บุกเบิกถนน สายจอ
เบาะ-กูเล็ง ม.๑

เพื่อสัญจรไปมาได กวาง 4.00 ม. ยาว 150
สะดวก
ม. ดินถมหนา 0.50 ม.
และหินคลุกหนา 0.10 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
3,000 ตร.ม.

๑.รอยละระยะทางของ
ถนนที่ไดมาตรฐาน๒.รอย
ละของประชาชนเดินทาง
สะดวก ๓.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง

๑.ทําใหประชาชนเดินทาง
สะดวก๒.ทําใหลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองชาง

300,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่นการทองเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

9 กอสรางถนนพาราซอยด เพื่อสัญจรไปมาได
ซีเมนต สายบานจอเบาะ สะดวก
– บานกูเล็ง
หมูที่ ๑

10 โครงการกอสรางถนน
พาราซอยดซีเมนต
สายบือแนตา – กูโบร
หมูที่ 1

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

กวาง 4.00 ม. ยาว
1,000 ม. หนา
0.0๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 4,000 ตร.ม.

เพื่อสัญจรไปมาได กวาง 3.00 ม. ยาว
สะดวก
1,000 ม. หนา 0.05 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
3,000 ตร.ม.

11 กอสรางถนน คสล. สาย เพื่อสัญจรไปมาได ถนน คสล. กวาง 4 ม. ยาว
กูโบร-ลูโบะปลือติง ม.2 สะดวก
2,200 ม. หนา 0.15 ม.
ผิวจราจร 8,800 ตร.ม.
12 กอสรางถนน คสล.ซอย เพื่อสัญจรไปมาได กวาง 2.00 ม. ยาว 100
กําปงนิบง – มัสยิดตะลู สะดวก
ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
โฆ ม.๒
พื้นที่ไมนอ ยกวา 200 ตร.ม.

6,500,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

1,000,000 ๑.รอยละระยะทางของ
ถนนที่ไดมาตรฐาน๒.รอย
ละของประชาชนเดินทาง
สะดวก ๓.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง

๑.ทําใหประชาชนเดินทาง
สะดวก๒.ทําใหลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองชาง

750,000 ๑.รอยละระยะทางของ
ถนนที่ไดมาตรฐาน๒.รอย
ละของประชาชนเดินทาง
สะดวก ๓.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง

๑.ทําใหประชาชนเดินทาง
สะดวก๒.ทําใหลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองชาง

1,300,000 1,300,000 2,100,000 ๑.รอยละระยะทางของ
ถนนที่ไดมาตรฐาน๒.รอย
ละของประชาชนเดินทาง
สะดวก ๓.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง
๑.รอยละระยะทางของ
130,000
ถนนที่ไดมาตรฐาน๒.รอย
ละของประชาชนเดินทาง
สะดวก ๓.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง

๑.ทําใหประชาชนเดินทาง
สะดวก๒.ทําใหลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองชาง

๑.ทําใหประชาชนเดินทาง
สะดวก๒.ทําใหลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองชาง

56

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่นการทองเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564

13 กอสรางถนน คสล.ซอย เพื่อสัญจรไปมาได กวาง 2.00 ม. ยาว 100
กําปงนิบง – มัสยิดตะลู สะดวก
ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
โฆ ม.๒
พื้นที่ไมนอ ยกวา 200 ตร.ม.

130,000

14 กอสรางถนน คสล. สาย เพื่อสัญจรไปมาได กวาง 2.00 ม. ยาว 100
บาลิฮีเล ม.2
สะดวก
ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 200
ตารางเมตร

130,000

15 บุกเบิกถนน สายบา
เละฮีเล-กูโบร ม.๒

เพื่อสัญจรไปมาได ถนนหินคลุก กวาง 4 ม.
สะดวก
ยาว 970 ม. หนา 0.20
ม. ผิวจราจร 970 เมตร

16 ปรับปรุงซอมแซม/เสริม เพื่อสัญจรไปมาได
ผิวลาดยางพาราแอส
สะดวก
ฟลทติกคอนกรีต สายกู
โบร – ลูโบะปลือติง ม.๒

กวาง 4.00 ม. ยาว
3,000 ม. หนา 0.04 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
12,000 ตร.ม.

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

๑.รอยละระยะทางของ
ถนนที่ไดมาตรฐาน๒.รอย
ละของประชาชนเดินทาง
สะดวก ๓.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง
๑.รอยละระยะทางของ
ถนนที่ไดมาตรฐาน๒.รอย
ละของประชาชนเดินทาง
สะดวก ๓.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง

๑.ทําใหประชาชนเดินทาง
สะดวก๒.ทําใหลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองชาง

๑.ทําใหประชาชนเดินทาง
สะดวก๒.ทําใหลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองชาง

200,000 ๑.รอยละระยะทางของ
ถนนที่ไดมาตรฐาน๒.รอย
ละของประชาชนเดินทาง
สะดวก ๓.รอยละที่
บัตอิเยละระยะทางของ
หตุลดลง
1,300,000 1,300,000 1,300,000 อุ๑.ร
ถนนที่ไดมาตรฐาน๒.รอย
ละของประชาชนเดินทาง
สะดวก ๓.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง

๑.ทําใหประชาชนเดินทาง
สะดวก๒.ทําใหลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองชาง

๑.ทําใหประชาชนเดินทาง
สะดวก๒.ทําใหลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองชาง

200,000

100,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่นการทองเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564

17 กอสรางถนน คสล.สายกู เพื่อสัญจรไปมาได กวาง 3.00 ม. ยาว 200
โบรเกา ม.๓
สะดวก
ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 600
ตารางเมตร

390,000

18 กอสรางถนน คสล.
สายกือนัย ม.๓

600,000

เพื่อสัญจรไปมาได กวาง 3.00 ม. ยาว 300
สะดวก
ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 900
ตารางเมตร

19 บุกเบิกถนนพรอมหิน
เพื่อสัญจรไปมาได กวาง 3.00 ม. ยาว 200
คลุก สายบานกายาเปาะ สะดวก
ม. หินคลุกหนา 0.10 ม.
วอ- พงตียา ม.๓
ผิวจราจร 800 ตร.ม.

195,000

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

๑.รอยละระยะทางของ
ถนนที่ไดมาตรฐาน๒.รอย
ละของประชาชนเดินทาง
สะดวก ๓.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง
๑.รอยละระยะทางของ
ถนนที่ไดมาตรฐาน๒.รอย
ละของประชาชนเดินทาง
สะดวก ๓.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง

๑.ทําใหประชาชนเดินทาง
สะดวก๒.ทําใหลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองชาง

๑.ทําใหประชาชนเดินทาง
สะดวก๒.ทําใหลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองชาง

๑.รอยละระยะทางของ
ถนนที่ไดมาตรฐาน๒.รอย
ละของประชาชนเดินทาง
สะดวก ๓.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง

๑.ทําใหประชาชนเดินทาง
สะดวก๒.ทําใหลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองชาง
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20 กอสรางถนน คสล. สาย เพื่อสัญจรไปมาได ถนน คสล. กวาง 4 ม. ยาว
พงปอเราะ-ซาเบ็ง ม.4 สะดวก
250 ม. หนา 0.15 ม.
ผิวจราจร 1,000 ตร.ม.

650,000

๑.รอยละระยะทางของ
ถนนที่ไดมาตรฐาน๒.รอย
ละของประชาชนเดินทาง
สะดวก ๓.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง

๑.ทําใหประชาชนเดินทาง
สะดวก๒.ทําใหลดการเกิด
อุบัติเหตุ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

กองชาง

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่นการทองเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

21 กอสรางถนน คสล. สาย เพื่อสัญจรไปมาได ถนน คสล. กวาง 4 ม. ยาว
นาแปะ-กําปงบูโระ ม.4 สะดวก
200 ม. หนา 0.15 ม.
ผิวจราจร 800 ตร.ม.

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564

400,000

150,000

22 กอสรางถนน คสล. สาย เพื่อสัญจรไปมาได ถนน คสล. กวาง 4 ม. ยาว
มัสยิดบือแนยาแล ม.4 สะดวก
150 ม. หนา 0.15 ม.
ผิวจราจร 600 ตร.ม.

390,000

23 บุกเบิกถนน สายนาแปะ- เพื่อสัญจรไปมาได ถนนหินคลุก กวาง 4 ม.
บานนากอ ม.4
สะดวก
ยาว 300 ม. หนา 0.15
ม. ผิวจราจร 1,200 ตร.ม.

370,000

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)
๑.รอยละระยะทางของ
ถนนที่ไดมาตรฐาน๒.รอย
ละของประชาชนเดินทาง
สะดวก ๓.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง
๑.รอยละระยะทางของ
ถนนที่ไดมาตรฐาน๒.รอย
ละของประชาชนเดินทาง
สะดวก ๓.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง
๑.รอยละระยะทางของ
ถนนที่ไดมาตรฐาน๒.รอย
ละของประชาชนเดินทาง
สะดวก ๓.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

๑.ทําใหประชาชนเดินทาง
สะดวก๒.ทําใหลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองชาง

๑.ทําใหประชาชนเดินทาง
สะดวก๒.ทําใหลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองชาง

๑.ทําใหประชาชนเดินทาง
สะดวก๒.ทําใหลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองชาง

59

24 ปรับปรุงซอมแซม/เสริม เพื่อสัญจรไปมาได
ผิวลาดยางพาราแอส
สะดวก
ฟลทติกคอนกรีต สาย
บานพงปอเราะ – ซาเบ็ง
ม.4

กวาง 4.00 ม. ยาว
1,800 ม. หนา 0.04 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
7,200 ตร.ม.

1,740,000 1,340,000

๑.รอยละระยะทางของ
ถนนที่ไดมาตรฐาน๒.รอย
ละของประชาชนเดินทาง
สะดวก ๓.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง

๑.ทําใหประชาชนเดินทาง
สะดวก๒.ทําใหลดการเกิด
อุบัติเหตุ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

กองชาง

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่นการทองเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

25 ปรับปรุงซอมแซม/เสริม เพื่อสัญจรไปมาได
ผิวลาดยางพาราแอส
สะดวก
ฟลทติกคอนกรีต สาย
บานพงปอเราะ – นากอ
ม.๔

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

กวาง 4.00 ม. ยาว
1,080 ม. หนา 0.04 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
4,320 ตร.ม.

26 กอสรางถนน คสล. สาย เพื่อสัญจรไปมาได ถนน คสล. กวาง 4 ม. ยาว
บาเละฮีเล ม.5
สะดวก
400 ม. หนา 0.15 ม.
ผิวจราจร 1,600 ตร.ม.

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564
1,880,000

800,000

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

๑.รอยละระยะทางของ
ถนนที่ไดมาตรฐาน๒.รอย
ละของประชาชนเดินทาง
สะดวก ๓.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง

๑.ทําใหประชาชนเดินทาง
สะดวก๒.ทําใหลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองชาง

๑.รอยละระยะทางของ
ถนนที่ไดมาตรฐาน๒.รอย
ละของประชาชนเดินทาง
สะดวก ๓.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง

๑.ทําใหประชาชนเดินทาง
สะดวก๒.ทําใหลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองชาง

60

27 กอสรางถนน คสล.
สายบือแนมาแจ-บา
เละฮีเล ม.5

เพื่อสัญจรไปมาได ถนน กวาง 4 ม. ยาว
สะดวก
1,000 ม. หนา 0.15 ม.
ผิวจราจร 4,000 ตร.ม.

28 กอสรางถนน คสล. สาย เพื่อสัญจรไปมาได ถนน คสล. กวาง 4 ม. ยาว
บานมะหมอนวด-มัสยิด สะดวก
100 ม. หนา 0.15 ม.
ม.5
ผิวจราจร 400 ตร.ม.

2,600,000

๑.รอยละระยะทางของ
ถนนที่ไดมาตรฐาน๒.รอย
ละของประชาชนเดินทาง
สะดวก ๓.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง
๑.รอยละระยะทางของ
ถนนที่ไดมาตรฐาน๒.รอย
ละของประชาชนเดินทาง
สะดวก ๓.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง

200,000

๑.ทําใหประชาชนเดินทาง
สะดวก๒.ทําใหลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองชาง

ประชาชนมีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่นการทองเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564

29 กอสรางถนน คสล.สายกู เพื่อสัญจรไปมาได ถนน คสล. กวาง 2 ม. ยาว
โบร-บานแบโอะ ม.5
สะดวก
400 ม. หนา 0.15 ม.
ผิวจราจร 800 ตร.ม.

260,000

260,000

30 กอสรางถนน คสล. สาย เพื่อสัญจรไปมาได ถนน คสล. กวาง 2 ม. ยาว
บานแบยา-บานรอกีเยาะ สะดวก
300 ม. หนา 0.15 ม.
ม.5
ผิวจราจร 600 ตร.ม.

400,000

400,000

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)
๑.รอยละระยะทางของ
ถนนที่ไดมาตรฐาน๒.รอย
ละของประชาชนเดินทาง
สะดวก ๓.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง
๑.รอยละระยะทางของ
ถนนที่ไดมาตรฐาน๒.รอย
ละของประชาชนเดินทาง
สะดวก ๓.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนทุกครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

กองชาง

ประชาชนทุกครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

กองชาง

61

31 บุกเบิกถนน สายบาน
โคะ-บานจอเบาะ ม.5

เพื่อสัญจรไปมาได ถนน คสล. กวาง 4 ม. ยาว
สะดวก
1,300 ม. หนา 0.15 ม.
ผิวจราจร 5,200 ตร.ม.

32 ปรับปรุงซอมแซม/เสริม เพื่อสัญจรไปมาได
ผิวลาดยางพาราแอส
สะดวก
ฟลทติกคอนกรีต สาย
บานโคะ – บานพงปอ
เราะ หมูที่ 5

กวาง 5.00 ม. ยาว
1,100 ม. หนา 0.04 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
5,500 ตร.ม.

800,000

2,500,000

800,000 ๑.รอยละระยะทางของ
ถนนที่ไดมาตรฐาน๒.รอย
ละของประชาชนเดินทาง
สะดวก ๓.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง
๑.รอยละระยะทางของ
ถนนที่ไดมาตรฐาน๒.รอย
ละของประชาชนเดินทาง
สะดวก ๓.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง

๑.ทําใหประชาชนเดินทาง
สะดวก๒.ทําใหลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองชาง

๑.ทําใหประชาชนเดินทาง
สะดวก๒.ทําใหลดการเกิด
อุบัติเหตุ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่นการทองเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

33 ปรับปรุงซอมแซม/เสริม เพื่อสัญจรไปมาได
ผิวลาดยางพาราแอส
สะดวก
ฟลทติกคอนกรีต สาย
บานตนตาล – บานพง
ปอเราะ ม.5

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กวาง 6.00 ม. ยาว
1,200 ม. หนา 0.04 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
7,200 ตร.ม.

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

1,040,000 1,040,000 1,040,000 ๑.รอยละระยะทางของ
ถนนที่ไดมาตรฐาน๒.รอย
ละของประชาชนเดินทาง
สะดวก ๓.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
๑.ทําใหประชาชนเดินทาง
สะดวก๒.ทําใหลดการเกิด
อุบัติเหตุ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองชาง

62

34 ปรับปรุงซอมแซม/เสริม เพื่อสัญจรไปมาได กวาง 4.00 ม. ยาว 217
ผิวลาดยางพาราแอส
สะดวก
ม. หนา 0.04 ม. หรือมี
ฟลทติกคอนกรีต ซอย
พื้นที่ไมนอ ยกวา 868 ตร.ม.
ปอเนาะ ม.5
35 ปรับปรุงซอมแซม/เสริม เพื่อสัญจรไปมาได
ผิวลาดยางพาราแอส
สะดวก
ฟลทติกคอนกรีต สายทา
เนาะ – บือแนมาแจ ม.๕

390,000

กวาง 4.00 ม. ยาว 565
ม. หนา 0.04 ม. หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 2,260
ตร.ม.

36 กอสรางถนน คสล. สาย เพื่อสัญจรไปมาได ถนน คสล. กวาง 3 ม. ยาว
รอบกูโบรจืองา ม.6
สะดวก
297 ม. หนา 0.15 ม.
ผิวจราจร 891 ตร.ม.

1,100,000

590,000

๑.รอยละระยะทางของ
ถนนที่ไดมาตรฐาน๒.รอย
ละของประชาชนเดินทาง
สะดวก ๓.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง

๑.ทําใหประชาชนเดินทาง
สะดวก๒.ทําใหลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองชาง

๑.รอยละระยะทางของ
ถนนที่ไดมาตรฐาน๒.รอย
ละของประชาชนเดินทาง
สะดวก ๓.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง

๑.ทําใหประชาชนเดินทาง
สะดวก๒.ทําใหลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองชาง

๑.รอยละระยะทางของ
ถนนที่ไดมาตรฐาน๒.รอย
ละของประชาชนเดินทาง
สะดวก ๓.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง

๑.ทําใหประชาชนเดินทาง
สะดวก๒.ทําใหลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่นการทองเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
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37 ซอมแซมถนนหินคลุก
สายโตะแก – ซาเบ็ง
ม.6

เพื่อสัญจรไปมาได กวาง 4.00 ม. ยาว
สะดวก
1,500 ม. ดินถมหนา
0.15 ม. และหินคลุกหนา
0.10 ม. หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 6,000 ตร.ม.

38 ปรับปรุงซอมแซม/เสริม เพื่อสัญจรไปมาได
ผิวลาดยางพาราแอส
สะดวก
ฟลทติกคอนกรีต สาย
บานนากอ – อางเก็บน้ํา
ม.๖

กวาง 5.00 ม. ยาว
2,000 ม. หนา 0.04 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
1,000 ตร.ม.

39 กอสรางถนน คสล. สาย เพื่อสัญจรไปมาได กวาง 4.00 ม. ยาว 50
บาโงปอละ – บอขยะ สะดวก
ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
ม.๗
พื้นที่ไมนอยกวา 200
ตารางเมตร

520,000

4,500,000

260,000 ๑.รอยละระยะทางของ
ถนนที่ไดมาตรฐาน๒.รอย
ละของประชาชนเดินทาง
สะดวก ๓.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง

๑.ทําใหประชาชนเดินทาง
สะดวก๒.ทําใหลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองชาง

๑.รอยละระยะทางของ
ถนนที่ไดมาตรฐาน๒.รอย
ละของประชาชนเดินทาง
สะดวก ๓.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง

๑.ทําใหประชาชนเดินทาง
สะดวก๒.ทําใหลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองชาง

๑.รอยละระยะทางของ
ถนนที่ไดมาตรฐาน๒.รอย
ละของประชาชนเดินทาง
สะดวก ๓.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง

๑.ทําใหประชาชนเดินทาง
สะดวก๒.ทําใหลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองชาง

1,750,000

130,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่นการทองเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

หนวยงานที่
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

40 บุกเบิกถนน
สายกูโบร – บาเละฮูลู
หมูที่ 7

เพื่อสัญจรไปมาได กวาง 4.00 ม. ยาว 350
สะดวก
ม. ดินถมหนา 0.30 ม.
และหินคลุกหนา 0.10 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
1,400 ตร.ม.

450,000

41 บุกเบิกถนน สายบา
เละฮีเล-บานนากอ ม.7

เพื่อสัญจรไปมาได ถนนหินคลุก กวาง 5 ม.
สะดวก
ยาว 3,000 ม. หนา 0.10
ม.ผิวจราจร 1,500 ตร.ม.

650,000

42 ปรับปรุงซอมแซม/เสริม เพื่อสัญจรไปมาได
ผิวลาดยางพาราแอส
สะดวก
ฟลทติกคอนกรีต สาย
ตะลาฆอสะโต– ลูโบะปา
เระ หมูที่ 7

กวาง 4.00 ม. ยาว
1,330 ม. หนา 0.04 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
5,320 ตารางเมตร

2564

650,000

(KPI)

2565

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

รับผิดชอบ

๑.รอยละระยะทางของ
ถนนที่ไดมาตรฐาน๒.รอย
ละของประชาชนเดินทาง
สะดวก ๓.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง

๑.ทําใหประชาชนเดินทาง
สะดวก๒.ทําใหลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองชาง

650,000 ๑.รอยละระยะทางของ
ถนนที่ไดมาตรฐาน๒.รอย
ละของประชาชนเดินทาง
สะดวก ๓.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง

๑.ทําใหประชาชนเดินทาง
สะดวก๒.ทําใหลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองชาง

๑.รอยละระยะทางของ
ถนนที่ไดมาตรฐาน๒.รอย
ละของประชาชนเดินทาง
สะดวก ๓.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง

๑.ทําใหประชาชนเดินทาง
สะดวก๒.ทําใหลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองชาง

2,500,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่นการทองเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

43 ปรับปรุงซอมแซม/เสริม เพื่อสัญจรไปมาได
ผิวลาดยางพาราแอส
สะดวก
ฟลทติกคอนกรีต สายบา
โงปอละ – ลูโบะปาเระ
ม.7

กวาง 4.00 ม. ยาว
1,760 ม. หนา 0.04 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
7,040 ตร.ม.

1,800,000 1,370,000 ๑.รอยละระยะทางของ
ถนนที่ไดมาตรฐาน๒.รอย
ละของประชาชนเดินทาง
สะดวก ๓.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง

๑.ทําใหประชาชนเดินทาง
สะดวก๒.ทําใหลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองชาง

44 ปรับปรุงซอมแซม/เสริม เพื่อสัญจรไปมาได
ผิวลาดยางพาราแอส
สะดวก
ฟลทติกคอนกรีต สายบา
โงปอละ – บอขยะ ม.7

กวาง 4.00 ม. ยาว
1,330 ม. หนา 0.04 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
5,320 ตร.ม.

1,260,000 1,140,000 ๑.รอยละระยะทางของ
ถนนที่ไดมาตรฐาน๒.รอย
ละของประชาชนเดินทาง
สะดวก ๓.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง

๑.ทําใหประชาชนเดินทาง
สะดวก๒.ทําใหลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองชาง

45 ปรับปรุงซอมแซม/เสริม เพื่อสัญจรไปมาได
ผิวลาดยางพาราแอส
สะดวก
ฟลทติกคอนกรีต สาย
บาเละฮีเล ม.7

กวาง 4.00 ม. ยาว 560
ม. หนา 0.04 ม. หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 2,240
ตร.ม.

1,008,000

๑.ทําใหประชาชนเดินทาง
สะดวก๒.ทําใหลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองชาง

๑.รอยละระยะทางของ
ถนนที่ไดมาตรฐาน๒.รอย
ละของประชาชนเดินทาง
สะดวก ๓.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่นการทองเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
66

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

46 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย
ลูโบะบูดู – ลูโบะกือทุง
ม.8

เพื่อสัญจรไปมาได กวาง 4.00 ม. ยาว
สะดวก
1,500 ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
6,000 ตร.ม.

47 บุกเบิกถนน
สายบาโงปอละ – ปะจู
โยะ ม.8

เพื่อสัญจรไปมาได กวาง 4.00 ม. ยาว
สะดวก
1,000 ม. ดินถมหนา
0.30 ม. และหินคลุกหนา
0.10 ม. หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 4,000 ตร.ม.

48 ซอมแซมถนนหินคลุก
รอบบอขยะ หมูที่ 8

เพื่อสัญจรไปมาได กวาง 4.00 ม. ยาว 360
สะดวก
ม. หนา 0.10 ม. หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 1,440
ตร.ม.

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565

1,300,000 1,300,000 1,300,000 ๑.รอยละระยะทางของ
ถนนที่ไดมาตรฐาน๒.รอย
ละของประชาชนเดินทาง
สะดวก ๓.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง
610,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

๑.ทําใหประชาชนเดินทาง
สะดวก๒.ทําใหลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองชาง

610,000 ๑.รอยละระยะทางของ
ถนนที่ไดมาตรฐาน๒.รอย
ละของประชาชนเดินทาง
สะดวก ๓.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง

๑.ทําใหประชาชนเดินทาง
สะดวก๒.ทําใหลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองชาง

๑.รอยละระยะทางของ
ถนนที่ไดมาตรฐาน๒.รอย
ละของประชาชนเดินทาง
สะดวก ๓.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง

๑.ทําใหประชาชนเดินทาง
สะดวก๒.ทําใหลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองชาง

200,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่นการทองเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564

49 ซอมแซมถนนหินคลุก เพื่อสัญจรไปมาได กวาง 4.00 ม. ยาว
สายแยกตะลาฆอสะโต – สะดวก
1,000 ม. หนา 0.10 ม.
ลูโบะกือทุง ม.๘
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
4,000 ตร.ม.
เพื่อสัญจรไปมาได กวาง 4.00 ม. ยาว
สะดวก
1,500 ม. หนา 0.04 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
6,000 ตร.ม.

1,800,000

51 กอสรางถนนลาดยาง
พาราแอสฟลทติกคอน
กรีต สายตะลาฆอสะโต
– ลูโบะกือทุง ม.8

เพื่อสัญจรไปมาได กวาง 4.00 ม. ยาว
สะดวก
1,000 ม. หนา 0.04 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
4,000 ตร.ม.

1,800,000

52 กอสรางถนน คสล. สาย เพื่อสัญจรไปมาได กวาง 4.00 ม. ยาว
แยกตะลาฆอสะโต – ลู สะดวก
1,000 ม. หนา 0.15 ม.
โบะกือทุง ม.๘
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
4,000 ตารางเมตร

2565

580,000

50 กอสรางถนนลาดยาง
พาราแอสฟลทติกคอน
กรีต สายลูโบะบูดู – ลู
โบะกือทุง หมูที่ 8

2,600,000

858,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

๑.รอยละระยะทางของ
ถนนที่ไดมาตรฐาน๒.รอย
ละของประชาชนเดินทาง
สะดวก ๓.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง

๑.ทําใหประชาชนเดินทาง
สะดวก๒.ทําใหลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองชาง

900,000 ๑.รอยละระยะทางของ
ถนนที่ไดมาตรฐาน๒.รอย
ละของประชาชนเดินทาง
สะดวก ๓.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง
๑.รอยละระยะทางของ
ถนนที่ไดมาตรฐาน๒.รอย
ละของประชาชนเดินทาง
สะดวก ๓.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง
858,000 ๑.รอยละระยะทางของ
ถนนที่ไดมาตรฐาน๒.รอย
ละของประชาชนเดินทาง
สะดวก ๓.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง

๑.ทําใหประชาชนเดินทาง
สะดวก๒.ทําใหลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองชาง

๑.ทําใหประชาชนเดินทาง
สะดวก๒.ทําใหลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองชาง

๑.ทําใหประชาชนเดินทาง
สะดวก๒.ทําใหลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่นการทองเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564

53 กอสรางถนน คสล.
สายบือแนลอรอง ม.9

เพื่อสัญจรไปมาได กวาง 3.00 ม. ยาว 350
สะดวก
ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 1,050
ตารางเมตร

54 บุกเบิกถนน สายบือแน
ลอรอง – ซาเบ็ง ม.๙

เพื่อสัญจรไปมาได กวาง 4.00 ม. ยาว
สะดวก
1,000 ม. ดินถมหนา
0.30 ม. และหินคลุกหนา
0.10 ม. หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 4,000 ตร.ม.

370,000

55 บุกเบิกถนน สายบือแน
ลอรอง – บาเละยาโตะ
หมูที่ ๙

เพื่อสัญจรไปมาได กวาง 3.00 ม. ยาว 300
สะดวก
ม. ดินถมหนา 0.30 ม.
และหินคลุกหนา 0.10
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
900 ตารางเมตร

274,500

2565

700,000

370,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

๑.รอยละระยะทางของ
ถนนที่ไดมาตรฐาน๒.รอย
ละของประชาชนเดินทาง
สะดวก ๓.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง

๑.ทําใหประชาชนเดินทาง
สะดวก๒.ทําใหลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองชาง

488,000 ๑.รอยละระยะทางของ
ถนนที่ไดมาตรฐาน๒.รอย
ละของประชาชนเดินทาง
สะดวก ๓.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง

๑.ทําใหประชาชนเดินทาง
สะดวก๒.ทําใหลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองชาง

๑.รอยละระยะทางของ
ถนนที่ไดมาตรฐาน๒.รอย
ละของประชาชนเดินทาง
สะดวก ๓.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง

๑.ทําใหประชาชนเดินทาง
สะดวก๒.ทําใหลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่นการทองเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

56 บุกเบิกถนนพรอมหิน
เพื่อสัญจรไปมาได ถนน คสล. กวาง 3 ม. ยาว
คลุกสายยือเลาะ-ซาเบ็ง สะดวก
๑๐๐๐ ม. หนา 0.15 ม.
ม.9
ผิวจราจร 3,000 ตร.ม.

57 บุกเบิกถนนพรอมหิน
คลุกสายบาเละกอตอบือแนยือแร ม.9

เพื่อสัญจรไปมาได ถนนหินคลุก กวาง 3 ม.
สะดวก
ยาว 200 ม.หนา 0.10 ม.
ผิวจราจร 600 ตร.ม.

58 กอสรางทางเทา สาย
บานบูดี ม.9

เพื่อสัญจรไปมาได กวาง 1.50 ม. ยาว 120
สะดวก
ม. หนา 0.15 ม. ผิวจราจร
180 ตร.ม.

59 กอสรางทางเทา (สาย เพื่อสัญจรไปมาได กวาง 1.50 ม. ยาว 200
บานเปาะเตะแมะซง) ม.9 สะดวก
ม. หนา 0.15 ม. ผิวจราจร
300 ตร.ม.

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564
230,000

230,000

180,000

100,000

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

190,000 ๑.รอยละระยะทางของ
ถนนที่ไดมาตรฐาน๒.รอย
ละของประชาชนเดินทาง
สะดวก ๓.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง
๑.รอยละระยะทางของ
ถนนที่ไดมาตรฐาน๒.รอย
ละของประชาชนเดินทาง
สะดวก ๓.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง
ตามแบบที่อบต.กําหนด

195,000 ตามแบบที่อบต.กําหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5 )

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

๑.ทําใหประชาชนเดินทาง
สะดวก๒.ทําใหลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองชาง

๑.ทําใหประชาชนเดินทาง
สะดวก๒.ทําใหลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองชาง

ทุกครัวเรือนมีเสนทางสัญจร
สะดวกรวดเร็ว

กองชาง

ทุกครัวเรือนมีเสนทางสัญจร
สะดวกรวดเร็ว

กองชาง

แบบ ผ.๐2
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สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่นการทองเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

60 วางทอระบายน้ําพรอม
ฝาปดสายจอเบาะ ม.1

เพื่อใหมีระบบการ คูระบายน้ํา คสล. กวาง
ระบายน้ําจาก
0.80 ม. ลึก 1.00 ม. ยาว
บานเรือน
272 ม

650,000

890,000

460,000 รอยละของระยะทางที่
ดําเนินการ

ทุกครัวเรือนจะมีพื้นและ
บริเวณในการระบายน้ําทิ้ง

กองชาง

61 กอสรางคูระบายน้ํา
พรอมฝาปด สายกูโบร
ม.2

เพื่อใหมีระบบการ คูระบายน้ํา คสล. กวาง
ระบายน้ําจาก
0.60 ม. ลึก 1.00 ม. ยาว
บานเรือน
500 ม

480,000

580,000

190,000 รอยละของระยะทางที่
ดําเนินการ

ทุกครัวเรือนจะมีพื้นและ
บริเวณในการระบายน้ําทิ้ง

กองชาง

62 กอสรางคูระบายน้ํา
พรอมฝาปด สายสาม
แยกบาเละฮีเละ ม.2

เพื่อใหมีระบบการ คูระบายน้ํา คสล. กวาง
ระบายน้ําจาก
0.60 ม. ลึก 1.00 ม. ยาว
บานเรือน
500 ม.

480,000

490,000

280,000 รอยละของระยะทางที่
ดําเนินการ

ทุกครัวเรือนจะมีพื้นและ
บริเวณในการระบายน้ําทิ้ง

กองชาง

63 กอสรางคูระบายน้ํา
เพื่อใหมีระบบการ คูระบายน้ํา คสล. กวาง
พรอมฝาปด สายตรงขาม ระบายน้ําจาก
0.60 ม. ลึก 1.00 ม. ยาว
โรงเรียนบานตนตาล ม.2 บานเรือน
500 ม

480,000

490,000

280,000 รอยละของระยะทางที่
ดําเนินการ

ทุกครัวเรือนจะมีพื้นและ
บริเวณในการระบายน้ําทิ้ง

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.๐2
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แบบ ผ.๐2

แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่นการทองเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

64 กอสรางคูระบายน้ํา
เพื่อใหมีการ
(คสล.) ติดบานกูพานี – ระบายน้ําจาก
ลุงฮารนย ม.2
บานเรือน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564

ปากคูกวาง 2.00 ม. ยาว
60 ม. ความสูง 1.50 ม.
พรอมงานลงดินลูกรังและ
หินใหญตามรายละเอียดที่
อบต.จอเบาะกําหนด

168,000

65 วางทอระบายน้ํา คสล. เพื่อใหมีระบบการ ขนาดทอ ø 0.60 ม.
สายตนตาล – กาบุ ม.๒ ระบายน้ํา
จํานวน 60 ทอน ตาม
จากบานเรือนลงสู รายละเอียดที่ อบต.กําหนด
คูคลอง

280,000

66 วางทอระบายน้ํา สาย เพื่อใหมีระบบการ ทอระบายน้ํา คสล. กวาง
บานสะมะแอ ม.2 บาน ระบายน้ําจาก
0.50 ม. ยาว 150 ม.
ตนตาล
บานเรือนลงสูคู ขนาด ø 0.60 x 1.00 ม.
คลอง

375,000

420,000

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

รอยละของระยะทางที่
ดําเนินการ

ทุกครัวเรือนจะมีพื้นที่และ
บริเวณในการระบายน้ําทิ้ง

กองชาง

ตามแบบที่อบต.กําหนด

ทุกครัวเรือนมีระบบการ
ระบายน้ําทิ้ง

กองชาง

ตามแบบที่อบต.กําหนด

ทุกครัวเรือนมีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

กองชาง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่นการทองเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

67 กอสรางคูระบายน้ํา
เพื่อใหมีระบบการ
พรอมฝาปด สายบานกะ ระบายน้ําจาก
จิ-เสาะเดาะ ม.3
บานเรือนลงสูคู
คลอง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
คูระบายน้ํา คสล. กวาง 1.00
ม. ลึก 1.00 ม. ยาว 700 ม.
ทอ คสล. ø 0.60 x 1.00
ม. จํานวน 700 ทอ

68 กอสรางกําแพงกั้นตลิ่ง
(บริเวณคลองมัสยิดไซ
ดุลอิสลาม) ม.3

เพื่อปองกันการ ขนาดความสูง 3 ม. ยาว
พังทลายของตลิ่ง 300 ม.

69 กอสรางและปรับปรุง
ประปาภูเขา ม.3

เพื่อใหประชาชน จัดสรางและปรับปรุง
ในพื้นที่มี
ประปาภูเขา
น้ําประปาเพื่อ
อุปโภคและบริโภค

70 กอสรางคูระบายน้ํา
เพื่อใหมีระบบการ
พรอมฝาปด สายบานยา ระบายน้ําจาก
มิง-นาแปะ ม.4
บานเรือนลงสูคู
คลอง

คูระบายน้ํา คสล. กวาง
1.00 ม. ลึก 1.00 ม. ยาว
200 ม. ทอ คสล. ø
0.60 x 1.00 ม.

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564

2565

560,000

50,000

790,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

รอยละของระยะทางที่
ดําเนินการ

ทุกครัวเรือนจะมีพื้นและ
บริเวณในการระบายน้ําทิ้ง

กองชาง

ตามแบบที่อบต.กําหนด

มีกําแพงกั้นตลิ่งปองกันน้ําทวม

กองชาง

100,000

ตามแบบที่อบต.กําหนด

ประชาชนมีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

กองชาง

200,000

รอยละของระยะทางที่
ดําเนินการ

ทุกครัวเรือนจะมีพื้นและ
บริเวณในการระบายน้ําทิ้ง

กองชาง

290,000

200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

73

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่นการทองเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

71 กอสรางคูระบายน้ํา
พรอมฝาปด สายบาน
อดีตกํานัน ม.4

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหมีระบบการ คูระบายน้ํา คสล. กวาง 1.00
ม. ลึก 1.00 ม. ยาว 300 ม.
ระบายน้ําจาก
ทอ คสล. ø 0.60 x 1.00
บานเรือน

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

120,000

120,000

รอยละของระยะทางที่
ดําเนินการ

ทุกครัวเรือนจะมีพื้นและ
บริเวณในการระบายน้ําทิ้ง

กองชาง

คูระบายน้ํากวาง 4.00 ม.
72 โครงการขุดลอกคู
เพื่อใหมีการ
ยาว 1,000 ม. สูง 2.50 ม.
ระบายน้ํา สานนาแปะ – ระบายน้ําจาก
อนามัย ม.4
บานเรือนไดสะดวก ตามรายละเอียดที่ อบต.

530,000

650,000

1,320,000 ตามแบบที่อบต.กําหนด

ทุกครัวเรือนจะมีพื้นและ
บริเวณในการระบายน้ําทิ้ง

กองชาง

73 ฝายกั้นน้ํา ม.4 บานพง
ปอเราะ

เพื่อใหประชาชน ฝายกั้นน้ํา จํานวน 1 แหง
ในพื้นที่มี
กวาง 6 ม. ยาว 9 ม.ความ
น้ําประปาเพื่อ
สูง 3.50 ม.
อุปโภคและบริโภค
ได

400,000

40,000

ตามแบบที่อบต.กําหนด

ประชาชนในพื้นที่สามารถใช
น้ําเพื่อการอุปโภคและบริโภค
ไดตลอดฤดูกาล

กองชาง

74 กอสรางกําแพงตลิ่ง ม.4 เพื่อปองกันการ กวาง 4 ม. ยาว 8 ม.ความ
พังทลายของตลิ่ง สูง 3.50 ม.

28,125

28,125

ตามแบบที่อบต.กําหนด

กําแพงกั้นตลิ่งปองกันน้ําทวม

กองชาง

ม.

กําหนด

40,000

74

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่นการทองเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564

2565

75 กอสรางกําแพงกันตลิ่ง เพื่อปองกันการ กําแพงกันตลิ่งยาว 30
(คสล.) อางเก็บน้ําพงปอ พังทลายของตลิ่ง เมตร สูง 2.50 เมตร ตาม
เราะ ม.๔ ต.จอเบาะ
รายละเอียดที่ อบต.กําหนด

50,000

50,000

50,000

76 วางทอ คสล. ม. 4 บาน เพื่อเพิ่มทางเทา
พงปอเราะ
และสามารถ
ระบายน้ําไดดี

175,000

ที่

โครงการ

77 กอสรางและปรับปรุง
ประปาภูเขา ม.4 บาน
พงปอเราะ

วัตถุประสงค

ทอระบายน้ํา คสล. กวาง ø
0.60 x 1.00 ม. ยาว
150 ม.

เพื่อใหประชาชน จัดสรางและปรับปรุง
ในพื้นที่มี
ประปาภูเขา
น้ําประปาเพื่อ
อุปโภคและบริโภค

78 กอสรางคูระบายน้ํา
เพื่อใหมีระบบการ คูระบายน้ํา คสล. กวาง 1.00
ลึก 1.00 ม. ยาว 300 ม
พรอมฝาปด สายมัสยิด- ระบายน้ําจาก
ท
อ คสล. ø 0.60 x 1.00 ม.
บือแนมาแจ ม.5
บานเรือน

2561

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ตามแบบที่อบต.กําหนด

กําแพงกั้นตลิ่งปองกันน้ําทวม

กองชาง

175,000

175,000 ตามแบบที่อบต.กําหนด

ทุกครัวเรือนมีทางเทาในการ
เดินทางอยางปลอดภัย

กองชาง

50,000

50,000

50,000

ตามแบบที่อบต.กําหนด

ประชาชนมีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

กองชาง

120,000

120,000

120,000 รอยละของระยะทางที่
ดําเนินการ

ทุกครัวเรือนจะมีพื้นและ
บริเวณในการระบายน้ําทิ้ง

กองชาง

จํานวน 300 ทอ

75

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่นการทองเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

79 กอสรางคูระบายน้ํา
เพื่อใหมีระบบการ คูระบายน้ํา คสล. กวาง 0.60
ม. ลึก 1.00 ม. ยาว 300 ม.
พรอมฝาปด ซอยระหวาง ระบายน้ําจาก
ทอ คสล. ø 0.60 x 1.00
ร.ร.กับตาดีกา ม.6
บานเรือน

120,000

120,000

120,000 รอยละของระยะทางที่
ดําเนินการ

ทุกครัวเรือนจะมีพื้นและ
บริเวณในการระบายน้ําทิ้ง

กองชาง

80 กอสรางคูระบายน้ํา
พรอมฝาปด สามแยก
สายโตะแก - บานซง
แปแว ม.6

เพื่อใหมีระบบการ คูระบายน้ํา คสล.กวาง 1.00
ลึก 1.00 ม. ยาว 500 ม.
ระบายน้ําจาก
ทอ คสล. ø 0.60 x 1.00 ม.
บานเรือน

200,000

200,000

200,000 รอยละของระยะทางที่
ดําเนินการ

ทุกครัวเรือนจะมีพื้นและ
บริเวณในการระบายน้ําทิ้ง

กองชาง

81 วางทอระบายน้ํา สาย
บริเวณมัสยิด ม.6

เพื่อเพิ่มทางเทา
และสามารถ
ระบายน้ําไดดี

ทอระบายน้ํา คสล. กวาง
1.00 ม.ยาว 108 ม. ทอ
คสล. ø 0.60 x 1.00 ม.
จํานวน 108 ทอ

43,200

43,200

43,200

ตามแบบที่อบต.กําหนด

ครัวเรือนมีทางเทาในการ
เดินทางอยางปลอดภัย

กองชาง

82 ฝายกั้นน้ํา ม.6 บานนา เพื่อใหประชาชน ฝายกั้นน้ํา จํานวน 1 แหง
กอ ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ. ในพืน้ ที่มี
กวาง 4 ม. ยาว 8 ม.
นราธิวาส
น้ําประปาเพื่อ
ความสูง 3.50 ม.
อุปโภคและบริโภค
ได

15,000

15,000

14,000

ตามแบบที่อบต.กําหนด

ประชาชนในพื้นที่สามารถใช
น้ําเพื่อการอุปโภคและบริโภค
ไดตลอดฤดูกาล

กองชาง

ม. จํานวน 300 ทอ

76

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่นการทองเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564

2565
50,000

83 กอสรางและปรับปรุง
ประปาภูเขา ม.6 บาน
นากอ

เพื่อใหประชาชน จัดสรางและปรับปรุง
ในพื้นที่มี
ประปาภูเขา
น้ําประปาเพื่อ
อุปโภคและบริโภค

50,000

50,000

84 ซอมแซมสะพาน สาย
เขื่อนกั้นน้ํา อางเก็บน้ํา
ม.6

เพื่อสัญจรไปมาได กวาง 4.00 ม. ยาว 100
สะดวก
ม. ตามรายละเอียดที่
อบต.กําหนด

100,000

112,000

85 วางทอระบายน้ํา สายลุ เพื่อใหมีระบบการ คูระบายน้ํา คสล. กวาง 1.00
ม. ลึก 1.00 ม. ยาว 280 ม.
โบะปาเระ – โรงเรียนลุ ระบายน้ําจาก
โบะปาเระ ม.7
บานเรือนลงสูคลอง ทอ คสล. ø 0.60 x 1.00

700,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ตามแบบที่อบต.กําหนด

ประชาชนมีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

กองชาง

100,000

ตามแบบที่อบต.กําหนด

ทุกครัวเรือนมีเสนทางสัญจร
สะดวกรวดเร็ว

กองชาง

112,000

112,000 รอยละของระยะทางที่
ดําเนินการ

ทุกครัวเรือนจะมีพื้นและ
บริเวณในการระบายน้ําทิ้ง

กองชาง

ม. จํานวน 280 ทอน

77

86 กอสรางคูระบายน้ําพรอม เพื่อใหมีทางเทา ขนาดกวาง 1.00 ม. ยาว
ทางเทา คสล.สายบานมะ สําหรับสัญจรไป 600 ม. ความลึก 1.80 ม.
แอ-บานอํารัน ม.7
มาสะดวก และ
ระบบการระบาย
น้ํา

240,000

240,000

240,000 ตามแบบที่อบต.กําหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๔ )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ทุกครัวเรือนมีเสนทางสัญจร
สะดวกรวดเร็ว

กองชาง

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่นการทองเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

87 กอสรางคูระบายน้ํา
สายบานนิฮารง-ทุงนา
ม.7

เพื่อใหมีระบบการ ขนาดกวาง 1.00 ม. ยาว
ระบายน้ําจาก
600 ม. ความลึก 1.80 ม.
บานเรือน

240,000

240,000

240,000 ตามแบบที่อบต.กําหนด

ทุกครัวเรือนมีเสนทางสัญจร
สะดวกรวดเร็ว

กองชาง

88 กอสรางคูระบายน้ํา
สายบานนิฮารง-ทุงนา
ม.7

เพื่อใหมีระบบการ ขนาดกวาง 1.00 ม. ยาว
ระบายน้ําจาก
600 ม. ความลึก 2 ม.
บานเรือน

240,000

240,000

240,000 ตามแบบที่อบต.กําหนด

ทุกครัวเรือนมีเสนทางสัญจร
สะดวกรวดเร็ว

กองชาง

89 กอสรางคูระบาย สาย
บานดอเฮง-ทุงนา ม.7

เพื่อใหมีระบบการ ขนาดกวาง 1.00 ม. ยาว
ระบายน้ําจาก
600 ม. ความลึก 2 ม.
บานเรือน

240,000

240,000

240,000 ตามแบบที่อบต.กําหนด

ทุกครัวเรือนมีเสนทางสัญจร
สะดวกรวดเร็ว

กองชาง

78

90 วางทอระบายน้ํา สาย เพื่อใหมีระบบการ ทอระบายน้ํา คสล. กวาง ø
0.50 ม. ยาว 200 ม. ความ
บาลาเซาะห-บานแบฮะ ระบายน้ําจาก
ลึก 1.50 ม.. ø 0.80 x
ม.7
บานเรือน

80,000

80,000

80,000

ตามแบบที่อบต.กําหนด

ครัวเรือนมีทางเทาในการ
เดินทางอยางปลอดภัย

กองชาง

1.00 ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่นการทองเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

91 กอสรางสะพาน เนินเขา เพื่อใหประชาชน
ปากู ม.7
สามารถสัญจรได

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564

สะพาน คสล. กวาง 2 ม.
ยาว 5 ม.

92 กอสรางคูระบายน้ํา
เพื่อใหมีระบบการ คูระบายน้ํา คสล. กวาง ø
พรอมฝาปด สายบานเจะ ระบายน้ําจาก
0.60 ม. ลึก 1.00 ม.
เมาะ-บานนิปา ม.8
บานเรือน
ยาว 200 ม.

80,000

80,000

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

150,000 ตามแบบที่อบต.กําหนด

ทุกครัวเรือนมีเสนทางสัญจร
สะดวกรวดเร็ว

กองชาง

80,000

ทุกครัวเรือนจะมีพื้นและ
บริเวณในการระบายน้ําทิ้ง

กองชาง

รอยละของระยะทางที่
ดําเนินการ

79

93 กอสรางคูระบายน้ํา
เพื่อใหมีระบบการ คูระบายน้ํา คสล. กวาง ø
พรอมฝาปด สาย
ระบายน้ําจาก
0.60 ม. ลึก 1.00 ม.
โรงเรียนบานลุโบะปา
บานเรือน
ยาว 1,500 ม.
เระ-บานผูใหญนิยะ ม.8

600,000

600,000

600,000 รอยละของระยะทางที่
ดําเนินการ

ทุกครัวเรือนจะมีพื้นและ
บริเวณในการระบายน้ําทิ้ง

94 คูระบายน้ํา สายหลังบาน เพื่อใหชุมชนมี
คูระบายน้ํากวาง ø 4.00
เจะนุ – บูแว หมูที่ ๘
พื้นที่ในการ
ม. ยาว 1,000 ม. สูง
รองรับปริมาณน้ํา 150 ม. ตามรายละเอียด
อบต.กําหนด

400,000

400,000

400,000 ตามแบบที่ อบต.กําหนด

มีแหลงน้ํารองรับในการอุปโภคบริโภคกองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

กองชาง

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่นการทองเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

95 กอสรางระบบ (บาดาล) เพื่อใหมีน้ําประปา กวาง 4 ม. ยาว 6 ม.
ประปา หนาโรงเรียน
ใชอปุ โภคและ
ความสูง 12 ม.
บานลูโบะปาเระ-บานอี บริโภคได
หมาม (บาโงปอละ) ม.8

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

1,100,000 1,100,000 1,300,000 ตามแบบที่ อบต.กําหนด
(แบบมาตราฐาน กร
มทรพัยากรน้ํา ภาค 8 จ.
สงขลา)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนในพื้นที่สามารถใช
น้ําเพื่อการอุปโภคและบริโภค
ไดตลอดฤดูกาล

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองชาง

80

96 กอสรางคูระบายน้ํา
พรอมฝาปด สายริมรั้ว
มัสยิด ม.9

เพื่อใหมีระบบการ คูระบายน้ํา คสล. กวาง ø
ระบายน้ําจาก
0.60 ม. ลึก 1.00 ม. ยาว
บานเรือน
200 ม.

80,000

80,000

80,000

รอยละของระยะทางที่
ดําเนินการ

ทุกครัวเรือนจะมีพื้นและ
บริเวณในการระบายน้ําทิ้ง

กองชาง

97 กอสรางคูระบายน้ํา
เพื่อใหมีระบบการ คูระบายน้ํา คสล. กวาง ø
พรอมฝาปด สายบานวอ ระบายน้ําจาก
1 ม. ลึก 1.00 ม. ยาว
ดาโอะ - สะพานบาน
บานเรือน
1,000 ม.
แยะ ม.9

500,000

500,000

500,000 รอยละของระยะทางที่
ดําเนินการ

ทุกครัวเรือนจะมีพื้นและ
บริเวณในการระบายน้ําทิ้ง

กองชาง

98 กอสรางคูระบายน้ํา
เพื่อใหมีระบบการ คูระบายน้ํา คสล. กวาง ø
พรอมฝาปด สายตาดีกา ระบายน้ําจาก
1 ม. ลึก 1.00 ม. ยาว
ม.9
บานเรือน
300 ม.

225,000

225,000

รอยละของระยะทางที่
ดําเนินการ

ทุกครัวเรือนจะมีพื้นและ
บริเวณในการระบายน้ําทิ้ง

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่นการทองเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

81

99 กอสรางที่กั้นน้ําพรอม
กั้นตลิ่ง (ทํานบ) ม.9

เพื่อใหชุมชนมี
ขนาดความกวาง 6 ม. ลึก
พื้นที่ในการ
2 ม. ยาว500 ม.
รองรับปริมาณน้ํา

100 กอสรางสะพาน สายบาน เพื่อใหประชาชน
เจะฆูยา ม.9
สามารถสัญจรได

1,500,000

3,000,000 ตามแบบที่อบต.กําหนด

สะพาน คสล. กวาง 2 ม.
ยาว 5 ม.

100,000

50,000

ตามแบบที่อบต.กําหนด

101 สรางสะพาน สายจา
เราะบาเละยาโตะ ม.9

เพื่อใหชุมชนมี
ขนาดความกวาง 6 ม. สูง
พื้นที่ในการ
2 ม. ยาว 300 ม.
รองรับปริมาณน้ํา

650,000

890,000

2,960,000 ตามแบบที่อบต.กําหนด

102 กอสรางสะพาน สาย
บานวอดาโอะ ม.9

เพื่อใหประชาชน
สามารถสัญจรได

130,000

สะพาน คสล. กวาง 4 ม.
ยาว 4 ม.

ตามแบบที่อบต.กําหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

มีแหลงน้ํารองรับในการ
อุปโภคบริโภค

กองชาง

ทุกครัวเรือนมีเสนทางสัญจร
สะดวกรวดเร็ว

กองชาง

มีแหลงน้ํารองรับในการ
อุปโภคบริโภค

กองชาง

ทุกครัวเรือนมีเสนทางสัญจร
สะดวกรวดเร็ว

กองชาง

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่นการทองเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

หนวยงานที่
82

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

2562

(KPI)

2563

2564

ขนาดความกวาง 1.50 ม.
ยาว 1,000 ม.ความลึก
0.60 ม.

500,000

500,000

500,000 ตามแบบที่อบต.กําหนด

104 ปรับปรุง-ซอมแซม
ระบบทอประปาใน
ตําบลจอเบาะ

เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงและซอมแซม 1-9
ในพื้นที่มี
น้ําประปาเพื่อ
อุปโภคและบริโภค
ได

200,000

200,000

105 กอสรางถังเก็บน้ํา

เพื่อใหประชาชน จัดสรางถังเก็บน้ําใน
ในพื้นที่มีสถานที่ หมูบ านที่เดือนดอน
กักเก็บน้ําเพื่อ
อุปโภคและบริโภค
ไดทุกหลังคาเรือน

65,000

65,000

103 กอสรางรั้วพรอมคู
เพื่อใหสถานที่มี
ระบายน้ํา สนามฟุตบอล ระยะขอบเขต
อบต.จอเบาะ
และปลอดภัย

2561

2565

65,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

รับผิดชอบ

ทําใหมีระยะขอบเขตและมี
ความปลอดภัย

กองชาง

ตามแบบที่ อบต.กําหนด

ประชาชนในพื้นที่สามารถใช
น้ําเพื่อการอุปโภคและบริโภค
ไดตลอดฤดูกาล

กองชาง

ตามแบบที่ อบต.กําหนด

ประชาชนมีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่นการทองเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

หนวยงานที่
83

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

2562

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

รับผิดชอบ

2563

2564

2565

106 โครงการกอสรางถนน/ เพื่อใหไดระบบ จํานวน 9 จุด ตาม
ปรับปรุงและพัฒนาการ การบริหารจัดการ รายละเอียดที่ อบต.จอ
บริหารจัดการน้ํา ระบบ น้ําที่ดี
เบาะ กําหนด
ธนาคารน้ําใตดิน
(Ground – Water
Bank)

35,000

35,000

35,000

ไดระบบการบริหารจัดการน้ําทีประชาชนได
่ดีมีมาตรฐานใชน้ําที่สะอาด
ผานกระบวนการทีไดมาตรฐาน

กองชาง

107 กอสรางอาคารศูนย
อเนกประสงคปาชุมชน
บานตนตาล

อาคาร 1 หลัง กวาง 6.00
ม. ยาว 12.00 ม. หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 72 ตรม.

60,000

60,000

60,000

ตามแบบที่ อบต.กําหนด

มีอาคารอเนกประสงคเพื่อจัด
กิจกรรมตางๆ

กองชาง

108 กอสรางอาคารศูนยการ เพื่อเปนศูนยการ
ผลิตและแสดงผลิตภัณฑ ผลิตและแสดง
ปาชุมชนบานตนตาล
ผลิตภัณฑ

อาคาร 1 หลัง กวาง 4.00
ม. ยาว 6.00 ม. หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 24 ตรม.

57,600

57,600

ตามแบบที่ อบต.กําหนด

ปาชุมชนบานตนตาลมีศูนย
การผลิตและแสดงผลิตภัณฑ

กองชาง

109 กอสรางศาลาลานพักจุด เพื่อเปนจุดชมวิว
ชมวิวปาชุมชนบานตน
ตาล

ศาลา 3 หลัง กวาง 3.00
ม. ยาว 3.00 ม. หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 9 ตร.ม.

50,000

50,000

ตามแบบที่ อบต.กําหนด

มีจุดชมวิว

กองชาง

เพื่อจัดกิจกรรม
ตางๆ

2561

50,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่นการทองเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

หนวยงานที่
84

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

110 กอสรางหองน้ําปาชุมชน เพื่อบริการใหกับ
บานตนตาล
ประชาชน

ที่

โครงการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

รับผิดชอบ

2564

2565

จํานน 4 หอง กวาง 2.00
ม. ยาว 3.00 ม. หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 6 ตรม.

25,000

25,000

25,000

ตามแบบที่ อบต.กําหนด

มีหองน้ําบริการประชาชน

กองชาง

111 จัดทําปายสื่อความหมาย เพื่อใหมีปายแสดง ทางไปปาชุมชนบานตนตาล
เสนทาง

50,000

50,000

50,000

รอยละความสําเร็จในการ
จัดทําปาย

สามารที่จะรูเสนทางในเขตปา
ชุมชนบานตนตาล

กองชาง

112 จัดทําซุมสื่อความหมาย เพื่อสื่อ
ธรรมชาติพรอมปรับภูมิ ความหมายและ
ทัศน
ปรับภุมิทัศน

350,000

35,000

300,000 ตามแบบที่อบต.กําหนด

ปาชุมชนบานตนตาลมีภูมิ
ทัศนที่สวยงาม

กองชาง

100,000

100,000

100,000 รอยละความสําเร็จในการ
จัดทําปายบอกชื่อ

ประชาชนในตําบลสามารถที่
จะรับรูเขตหมูบานและตําบล

กองชาง

150,000

100,000 ตามแบบที่อบต.กําหนด

ประชาชนในพื้นที่มีความ
เปนอยูที่ดีขึ้น

กองชาง

113 จัดทําปายซอยในเขต
เพื่อใหมีปายแสดง ซอยในตําบลจอเบาะ
ตําบลจอเบาะ (เพิ่มเติม) ซอยตางๆในเขต
ตําบล
114 วางและปรับปรุงผังเมือง เพื่อวางผังเมืองให ปรับปรุงผังเมืองทั้งระบบ
รวม
ถูกตอง
ในตําบลจอเบาะ

2562

(KPI)

2563

จํานวน 1 ซุม

2561

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่นการทองเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
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1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

115 ปรับปรุงตีเสนแบงแนว
ถนน

เพื่อเปนการบอก ตีเสนจราจรทุกหมูบาน
เสนทางจราจร
และความปลอดภัย

100,000

60,000

35,000

ตามแบบที่อบต.กําหนด

ประชาชนมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

116 ทําเครื่องหมายบังคับ
การจราจร

เพื่อใหประชาชน
ในเขตตําบล
สามารถสัญจรได
อยางปลอดภัย

ติดตั้งปายบังคับจราจร ขีด
เสนบังคับจราจร

100,000

60,000

35,000

ตามแบบที่อบต.กําหนด

ประชาชนมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

117 เพิ่มแสงสวางบริเวณถนน เพื่อเพิ่มความ
ในตําบลจอเบาะ
ปลอดภัยใหกับ
ประชาชน

เพิ่มแสงสวางบริเวณถนน
ในตําบลจอเบาะ

150,000

150,000

100,000 ตามแบบที่อบต.กําหนด

ประชาชนไดใชไฟฟาในการ
ดํารงชีวิตประจําวันและ
ประกอบอาชีพตลอดจนถึง
ความปลอดภัยในเวลากลางคืน

กองชาง

118 จัดซื้อที่ดิน (หนาอาคาร ที่ดิน 1 แปลง
ศพด.อัลฮูดา)
ม.5

ขนาดพื้นที่ 2 ไร

700,000

ที่ดิน 1 แปลง

กองชาง

ที่ดิน 1 แปลง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่นการทองเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

119 ปรับปรุงรั้วอบต.จอเบาะ เพื่อใหสถานที่มี ยาว 65.00 ม. ความสูง
ระยะขอบเขต
1.80 ม. ตามรายละเอียดที่
และความ
อบต.จอเบาะกําหนด
ปลอดภัย เปน
ระเบียบ เรียบรอย
120 โครงการกอสรางโรงจอด เพื่อจัดระเบียบ
รถ อบต.จอเบาะ
การจอดรถใน
องคกรใหมีความ
ปลอดภัย

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564

191,250

121 ตอเติ่มอาคารสํานักงาน เพื่อขยาย
จํานวน 1 หลัง กวาง 5 ม.
อบต.จอเบาะ
สํานักงานใหมี
ยาว 14.40 ม.ความสูง
สภาพคลองใน
4.00 ม.
การทํางานมากขึ้น

900,000

122 คาบํารุงและซอมแซม
ทรัพยสิน

500,000

เพื่อบํารุงและ
อบต.จอเบาะและในพื้นที่
ซอมแซมทรัพยสิน ตําบลจอเบาะ
ใหดีขึ้น

2565

300,000

กวาง 9.00 ม. ยาว 8.50
ม. ความสูง 3.00 ม. ตาม
รายละเอียดที่ อบต.จอ
เบาะกําหนด

500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ตามแบบที่ อบต.กําหนด

ทําใหมีระยะขอบเขตและมี
ความปลอดภัย

กองชาง

ตามแบบที่ อบต.กําหนด

ทําใหการจอดรถเปนระเบียบ
เรียบรอย มีความปลอดภัย

กองชาง

ตามแบบที่ อบต.กําหนด

มีสาํ นักงานเพิ่มขึ้น

กองชาง

ทรัพยสนิ อยูในสภาพพที่ดี
สามารถใชงานได

กองชาง

500,000 ตามแบบที่ อบต.กําหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่นการทองเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

123 โครงการปรับปรุงการใช
พลังงานเพื่อความ
ปลอดภัยของประชาชน
ในพื้นที่ความมั่นคง
พรอมระบบ IOT ของ
องคการบริหารสวน
ตําบลจอเบาะ

วัตถุประสงค

เพื่อเพิ่มแสงสวาง จํานวนเสาโซลาเซลล 600
ในตําบล ลดปญหา ตน
เหตุการณความไม
สงบในพื้นที่

124 จัดทําซุมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อประดิษฐาน
รัชกาลที่ 10
พระบรมฉายา
ลักษณ/พระบรม
สาทิสลักษณ
สมเด็จพระ
เจาอยูหัว
รวม

124 โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564

2565

39,000,000

จํานวน 1 ซุม ขนาด 3.50
ม.สูง 6.00 ม.

100,000

-

22,280,000 45,920,000 30,043,425 40,163,175 33,095,200

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เสาโซลาเซลล 600 ตน
พรอมอุปกรณการติดตั้ง
ครบชุด

ประชานมีความปลอดภัยใน
การดําเนินชีวิต

กองชาง

ตามแบบที่ อบต.กําหนด

ซุมเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่
10 จํานวน 1 ซุม

กองชาง

-

-

-

แบบ ผ.๐2
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่นการทองเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.๒ แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1 ขุดสระน้ํา ตะโละเปาะแร เพื่อใหชุมชนมี
ม.๒
พื้นที่ในการ
รองรับปริมาณน้ํา
2 อนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา ม. เพื่อใหชุมชนมี
๒ สายตนตาล-พงปอเราะ พื้นที่ในการ
รองรับปริมาณน้ํา
3 อนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา ม. เพื่อใหชุมชนมี
3 ( จากทอเหลี่ยมพื้นที่ในการ
ปอเนาะบาบอแอ)
รองรับปริมาณน้ํา
4 อนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา ม. เพื่อใหชุมชนมี
8 (หลังบานผูใหญ)
พื้นที่ในการ
รองรับปริมาณน้ํา
5 อนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา ม. เพื่อใหชุมชนมี
๕ สายบือแนมาเจ-จอ พื้นที่ในการ
เบาะ
รองรับปริมาณน้ํา
6 อนุรักษฟนฟูแหลงน้ําพรอมสราง เพื่อใหชุมชนมี
กําแพงกั้นตลิ่ง ม.9 (สะพาน
พื้นที่ในการ
เปรม-บานดอแม
รองรับปริมาณน้ํา
รวม

6 โครงการ

-

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ขนาดความกวาง 4 ม. ลึก
2 ม. ยาว 500 ม.

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000 ตามแบบที่อบต.กําหนด

มีแหลงน้ํารองรับในการ
อุปโภคบริโภค

กองชาง

ขนาดความกวาง 6 ม. ลึก
2 ม. ยาว 300 ม.

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000 ตามแบบที่อบต.กําหนด

มีแหลงน้ํารองรับในการ
อุปโภคบริโภค

กองชาง

ขนาดความกวาง 6 ม. ลึก
2 ม. ยาว 500 ม.

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000 ตามแบบที่อบต.กําหนด

มีแหลงน้ํารองรับในการ
อุปโภคบริโภค

กองชาง

ขนาดความกวาง 6 ม. ลึก
2 ม. ยาว 1,500 ม.

750,000

750,000

750,000

750,000

750,000 ตามแบบที่อบต.กําหนด

มีแหลงน้ํารองรับในการ
อุปโภคบริโภค

กองชาง

ขนาดความกวาง 6 ม. ลึก
2 ม. ยาว 500 ม.

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000 ตามแบบที่อบต.กําหนด

มีแหลงน้ํารองรับในการ
อุปโภคบริโภค

กองชาง

ขนาดความกวาง 6 ม. ลึก
2 ม. ยาว 500 ม.

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000 ตามแบบที่อบต.กําหนด

มีแหลงน้ํารองรับในการ
อุปโภคบริโภค

กองชาง

-

2,900,000 2,900,000 2,900,000 2,900,000 2,900,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

-

-

-

แบบ ผ.๐2
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องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๑ แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชน
มีอาชีพเสริม

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564

2565

จํานวนกลุมเกษตร 1 กลุม

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

จํานวนของผูเขารับการ
อบรม

ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

เพื่อใหประชาชน
มีอาชีพเสริม

จํานวนกลุมเกษตร 1 กลุม

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

จํานวนของผูเขารับการ
อบรม

ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น

เกษตรอําเภอ

3 อบรมการผลิตปุยอินทรีย เพื่อใหประชาชน
มีความรูในการ
ผลิตปุยอินทรีย

อบรมประชาชน จํานวน
120 คน ใหเปนแกนนําใน
การผลิต จากประชาชน 9
หมูบาน
ผูพิการและผูดแู ลคนพิการ
จํานวน 9 หมูบาน

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

จํานวนของผูเขารับการ
อบรม

สํานักปลัด

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

จํานวนของผูเขารับการฝก
อาชีพ

ประชาชนที่ไดผานการ
ฝกอบรมจะมีความรูในการ
ผลิตปุยอินทรีย พรอมกับเปน
แกนนําของหมูบาน
ผูพิการและผูดแู ลคนพิการมี
ทักษะเพิ่มขึ้นและสามารถ
สรางรายไดใหกับครอบครัว

.-

.-

630,000

630,000

630,000 จํานวนผูเขารวมโครงการ

กลุมสตรีตําบลจอเบาะมี
ความรูและประสบการณ
ใหม ๆ สามารถนํามาพัฒนา
คุณภาพชีวิต

สํานักปลัด

180,000

180,000

810,000

810,000

810,000

ที่

โครงการ

1 สงเสริมปลูกพืชผักสวน
ครัวตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
2 สงเสริมการเกษตรทฤษฎี
ใหมตนแบบ

วัตถุประสงค

4 โครงการฝกอาชีพคน
เพื่อสงเสริมและ
พิการและผูดูแลคนพิการ พัฒนาอาชีพของ
คนพิการและ
ผูดูแลคนพิการ
5 โครงการทัศนศึกษาดู
งานของกลุมสตรี

รวม

5 โครงการ

เพื่อเพิ่มศักยภาพ กลุมสตรีตําบลจอเบาะ
ใหกับกลุมสตรีใน จํานวน 9 หมูบาน
การเรียนรูการ
บริหารจัดการ
-

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5 )

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สํานักปลัด

-

แบบ ผ.๐2
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สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห
ที่

โครงการ

1 ชวยเหลือผูปวยใน
พระราชานุเคราะห (พระ
บรมวงศานุวงศและ
ผูดอ ยโอกาสในสังคม)
2 โครงการสานฝนวันแหง
ครอบครัว

วัตถุประสงค

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564

2565

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

จํานวนผูไดรับการสงเคราะห

ประชาชนไดมีสวัสดิการเพิ่มขึ้น
ผูดอ ยโอกาสในพระราชานุ
เคราะห ไดรับการสนับสนุน
สงเคราะหชวยเหลือ

สํานักปลัด

สมาชิกครอบครัว (พอ แม ลูก)

-

-

60,000

60,000

60,000

จํานวนของผูเขารับการอบรม ชวยเหลือคนพิการภายในพื้นที่
ไดรับการสนับสนุนสงเคราะห
ทั้งหมด

สํานักปลัด

จํานวนผูยากจน เด็กเยาวชน
สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และ
ผูดอ ยโอกาส

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000 จํานวนผูไดรับการสงเคราะห

เด็กกําพราภายในพื้นที่ไดรับการ
สนับสนุนสงเคราะหทั้งหมด

สํานักปลัด

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 จํานวนผูไดรับการสงเคราะห

ผูดอยโอกาสภายในพื้นที่ไดรับ
การสนับสนุนสงเคราะหชวยเหลือ

สํานักปลัด

เพื่อชวยเหลือ
ผูดอ ยโอกาสในสังคม
ผูดอ ยโอกาสในสังคม

เพื่อสรางความรัก
ความสัมพันธ ความ
อบอุนใหเกิดขึ้นใน
วันแมแหงชาติ
3 สงเสริมคุณภาพชีวิตใหแก เพื่อคุณภาพชีวิต
ผูยาก เด็กเยาวชน สตรี
ใหแกผูยาก เด็ก
ผูสูงอายุ คนพิการ และ
เยาวชน สตรี
ผูดอ ยโอกาสใหกับ
ผูสูงอายุ คนพิการ
ประชาชนในตําบลจอเบาะ และผูดอยโอกาส
4 โครงการชวยเหลือ
ผูดอ ยโอกาส

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหการสนับสนุน จํานวนผูดอยโอกาสภายใน
สงเคราะห
ตําบลไดรับการสงเคราะห
ผูดอ ยโอกาสภายใน
พื้นที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.๐2
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แบบ ผ.๐2

แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 โครงการจัดตั้งศูนย
เพื่อชวยเหลือ
ประชาชนในพื้นที่
ปฏิบัติการรวมในการ
เยียวยาใหกับ
ชวยเหลือประชาชนของ ประชาชนในพื้นที่
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

6 อุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

รวม

6 โครงการ

เพื่อจายตาม
เพื่อจางพนักงานจางชั่วคราว
โครงการศูนย
ที่อยูสาํ นักงาน
ปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือ
ประชาชนของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-

-

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565

-

-

100,000

100,000

100,000 จํานวนผูไดรับความ
ชวยเหลือ

11,000

11,000

11,000

11,000

11,000

413,000

413,000

561,000

561,000

561,000

12 เดือน

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนที่เดือดรอนไดรับ
การชวยเหลือรวดเร็วและ
ประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

สํานักปลัด

-

-

92

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๓ แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

1 นํานักเรียน ศพด. ไป
ศึกษาแหลงความรูนอก
สถานที่
2 โครงการจัดหาสื่อการ
เรียนการสอนเชิญ
สัญลักษณของความเปน
ชาติ ศพด.อัลหูดา
3 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา(คา
เครื่องแบบนักเรียน)
4 จัดกิจกรรมวันสําคัญ
สําหรับ ศพด.อัลหูดา
5 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา(คาหนังสือ
เรียน ศพด.)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหเด็ก
เยาวชน
ประชาชนไดรับ
ความรูเพิ่มเติม
เพื่อเพิ่มทักษะ
ใหกับเด็ก ศพด.

สงเสริมและสนับสนุน เด็ก
เยาวชนในการศึกษาดูงาน
นอกสถานที่

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000 จํานวนของผูเขารับการ
อบรม

เยาวชน ประชาชนไดมีความรู กองการศึกษา
เพิ่มขึ้น

ศพด.อัลหูดา

-

10,000

10,000

10,000

10,000

จํานวนเด็ก

เด็กไดทักษะทางความคิด

เพื่อสรางความ
มั่นใจใหกับเด็ก
และผูปกครอง

ศพด.อัลหูดา

-

22,550

22,550

22,550

22,550

จํานวนเด็ก

เพิ่มโอกาสการศึกษาใหเด็กเล็ก กองการศึกษา

เพื่อใหเยาวชน
และผูปกครองได
ใกลชิด

เด็กนักเรียนและเยาวชนใน
ตําบล

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

จํานวนของผูเขารับการ
อบรม

นักเรียนและเยาวชนได
ใกลชิดมากขึ้น

เพื่อเสริมทักษะ
ใหกับเด็ก ศพด.

ศพด.อัลหูดา

-

15,000

15,000

15,000

15,000

จํานวนเด็ก

เพิ่มโอกาสการศึกษาใหเด็กเล็ก กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๓ แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

6 สงเสริมความรูดา นการ
ปองกันยาเสพติดใน
โรงเรียน
7 อาหารกลางวันศูนยเด็ก
เล็ก
8 เรียนพิเศษชวงปดภาค
เรียน

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564

2565

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

เพื่อใหนักเรียน
นักเรียนศูนยเด็กเล็กตําบล 250,000
ไดรับสารอาหารที่ จอเบาะ
ถูเพืก่อสุให
ขลัเกยาวชนใช
ษณะ
นักเรียนในเขตตําบลจอเบาะ 100,000
เวลาวางใหเปน
ประโยชน

250,000

250,000

250,000

250,000 12 เดือน

เด็กนักเรียนในเขตตําบลจอ
เบาะมีสุขภาพที่แข็งแรง

กองการศึกษา

100,000

100,000

100,000

100,000 จํานวนของผูเขารับการ
อบรม

เด็กเยาวชนมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

กองการศึกษา

เด็กนักเรียนในเขตตําบลจอ
เบาะมีสุขภาพที่แข็งแรง

กองการศึกษา

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหนักเรียนร จํานวน ๕ โรง
ภัยของยาเสพติด

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน ๕ โรง

9 สนับสนุนอาหารเสริม เพื่อใหนักเรียน
นักเรียนในเขตตําบลจอเบาะ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 12 เดือน
(นม)ใหกับโรงเรียน ศูนย ไดรบั อาหารเสริม
เด็กเล็ก และศูนย
ที่ถูกสุขลักษณะ
จริยธรรม

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สรางเกราะปองกันหางไกลยา กองการศึกษา
เสพติด

94

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๓ แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

10 สนับสนุนคาพาหนะนํา
เด็กนักเรียนใน ศดม.ไป
สถานพยาบาล
11 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา(คาอุปกรณ
ศพด.)
12 สงเสริมการเรียนการ
สอนกีรออาตี

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อจายคาพาหนะ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อเสริมทักษะ
ใหกับเด็ก ศพด.

ศพด.อัลหูดา

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความรู

ประชาชนตําบลจอเบาะ
500 คน

13 โครงการกิจกรรมพัฒนา เพื่อเสริมทักษะ
ผูเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหกับเด็ก ศพด.

ศพด.อัลหูดา

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564

2565

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

1 แหง

เด็กนักเรียนในเขตตําบลจอ
เบาะมีสุขภาพที่แข็งแรง

-

22,500

22,500

22,500

22,500

จํานวนเด็ก

เพิ่มโอกาสการศึกษาใหเด็กเล็ก กองการศึกษา

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 จํานวนของผูเขารับการ
อบรม

ประชาชนมีความรูควบคู
คุณธรรม

กองการศึกษา

-

32,250

32,250

32,250

32,250

ประชาชนมีความรูควบคู
คุณธรรม

กองการศึกษา

ตัวชี้วัด
(KPI)

จํานวนของผูเขารับการ
อบรม

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๓ แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

14 อุดหนุนโครงการนํา

เพื่อใหนักเรียนมี
ความรูและได
เรียนรู
ประสบการณ
เพื่อสนับสนุน

นักเรียน 5 โรง ไปศึกษา
แหลงความรูนอกสถานที่

15 อุดหนุนอาหารกลางวัน
ใหกับศูนยการศึกษา
พิเศษ
16 อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียน
17 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมพัฒนา
ศพด.อัลหูดาใหถูกตาม
หลักฮาลาล
รวม
17 โครงการ

อาหารกลางวัน
ศูนยการศึกษา
พิเพืเ่อศษใหนักเรียน
ไดรับสารอาหารที่
ถูกสุขลักษณะ
เพื่อความ
ปลอดภัยดาน
อาหารโภชนาการ
-

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

โรงเรียนทั้งในและนอก
ระบบภายในพื้นที่ตําบลจอ
เบาะ

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 จํานวนของผูเขารับการ
อบรม

นักเรียนมีความรูใหมๆและได กองการศึกษา
เพิ่มประสบการณ

ศูนยการศึกษาพิเศษ
ประจําจังหวัดนราธิวาส

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

เพิ่มโอกาสทางการศึกษา
สําหรับเด็กพิเศษ

กองการศึกษา

นักเรียนโรงเรียนสังกัด
สพฐ.ในเขตตําบลจอเบาะ

3,000,000

3,000,000

เด็กนักเรียนในเขตตําบลจอ
เบาะมีสุขภาพที่แข็งแรง

กองการศึกษา

180,000

-

ไดอาหารปลอดภัยใหกับเด็ก

กองการศึกษา

ศพด.อัลหูดา

-

1 แหง

3,000,000 3,000,000 3,000,000 11 เดือน

-

-

-

6,190,000 6,112,300 6,112,300 6,112,300 6,112,300

ความปลอดภัยของอาคาร

-

-

-
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

1 จัดการแขงขันกีฬา
ตอตานยาเสพติด

2 สงเสริมสนับสนุนศูนย
เยาวชนประจําหมูบาน
3 โครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด
4 วันตอตานยาเสพติด

5 พลังแผนดินตอตานยา
เสพติด

วัตถุประสงค
เพื่อเปนการ
สงเสริมการใช
เวลาวางใหเปน
ประโยชนและ
หลีกเลี่ยงปญหายา
เพื่อสนับสนุนให
เยาวชน
ประชาชนมี
สถานที่ในการจัด
เพื่อเปนการให
ความรูและปองกัน
ในการแกปญหายา
เสพติ
เพื่อจาดยคาจัด

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

จํานวนประชาชนเขารวม
โครงการ จํานวน 500 คน
จาก 9 หมูบาน

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000 จํานวนของผูเขารวม
โครงการ

ปญหายาเสพติดไดรับการ
แกไขอยางตอเนื่องและเปน
ระบบพรอมมีการลดลง

กองการศึกษา

เยาวชน ประชาชนไดมี
กิจกรรมในการทํารวมกัน
เพื่อหางไกลจากยาเสพติด

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

จํานวนของผูเขารับการ
อบรม

เยาวชน ประชาชนรวมทํา
กิจกรรมที่หางไกลจากยาเสพ
ติด

สํานักปลัด

รณรงค ประชาสัมพันธและ
จัดทําปาย และโรงเรียนใน
พื้นที่ตําบลจอเบาะ

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

ปละครั้ง

สํานักปลัด

เพื่อปองกันการระบาดของ
กิจกรรมวัน
ยาเสพติด
ตอตานยาเสพติด
เพื่อปองกันและ เยาวชนในตําบลจอเบาะ
แกไขปญหายา
จํานวน 100 คน
เสพติด

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

จํานวนของผูเขารับการ
อบรม

เยาวชนและประชาชนมี
ความรูถึงพิษภัยของยาเสเพ
ติดและสามารถปองกันตัวเอง
ให
เพื่อไกลจากยาเสพติ
รงณรงควันตอตดานยาเสพ

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

จํานวนของผูเขารับการ
อบรม

อําเภอยี่งอ

ติด
เยาวชนที่เขารวมโครงการมี
ภูมิคุมกันยาเสพติด

สํานักปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

6 ตาดีกาสัมพันธ

วัตถุประสงค

สงเสริมกิจกรรม
กีฬาและ
7 สนับสนุนกีฬานักเรียน นัเพืน่อทนาการ
เปนการ
ตานยาเสพติด(ซาเบ็ง
สงเสริมกีฬาใน
เกมส)
โรงเรียน
8 ซอมแซมศาลาริมทางทุง เพื่อใหมีสถานที่
นา บานนากอ ม 6
พักผอนหยอนใจ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

กีฬาทั้งตําบล

500,000

20,000

20,000

20,000

20,000

ปละ 1 ครั้ง

จํานวนโรงเรียน 5 แหงใน
เขตพื้นที่ตําบลจอเบาะ

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

5 โรง

ศาลาริมทุงนา 1 หลัง

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

ปละ 1 ครั้ง

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เยาวชนไดมีกิจกรรรม
ทางดานกีฬา
นักเรียนไดรูจักการเลนกีฬา
เพื่อสุขภาพ

กองการศึกษา

ประชาชนผอนคลายไดใน
ระดับหนึ่ง

กองชาง

กองการศึกษา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

9 อบรมกีฬาภาคฤดูรอน

วัตถุประสงค

เพื่อสนับสนุนเด็ก
เยาวชน ไดเขา
รวมฝกทักษะกีฬา
10 จัดกิจกรรมแขงขันกีฬา เพื่อสนับสนุน
ตําบล
เยาวชน
ประชาชนรวมกัน
11 แขงขันกีฬาระดับอําเภอ เพื่อสนับสนุน
และจังหวัด
เยาวชน
ประชาชนรวมกัน
เลนกีฬาในทุก
12 จัดงานวันเด็กแหงชาติ เพื่อใหเด็กไดรับ
ความรูและความ

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564

จัดฝกทักษะกีฬา ประเภท
ตางๆ

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

จํานวนของผูเขารวม
โครงการ

เขารวมการเลนกีฬาใน
ระดับตําบลจํานวน 1 ครั้ง

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

จํานวนของผูเขารวม
โครงการ

เขารวมการเลนกีฬาใน
ระดับอําเภอจํานวน 1 ครั้ง

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

จัดงานวันเด็ก จํานวน 1
ครั้ง

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 ปละ 1 ครั้ง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
เด็ก เยาวชน ไดมีการเพิ่ม
ทักษะดานกีฬา

เยาวชน ประชาชนรวมกัน
เลนกีฬาและรวมกลุมเพื่อทํา
กิจกรรมรวมกัน
จํานวนของผูเขารวมกิจกรรม เยาวชน ประชาชนรวมกัน
เลนกีฬาและรวมกลุมเพื่อทํา
กิจกรรมรวมกัน
เด็กๆมีความเพลิดเพลินและ
สนุกสนาน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

กองการศึกษา
กองการศึกษา

กองการศึกษา

99

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

13 อุดหนุนโครงการเปด
โลกทัศนกวางไกล
14 นักเรียนดี นักเรียนเกง
นักเรียนมีความสุข
15 อุดหนุนใหมัสยิดใน
ตําบลจอเบาะโครงการ
บรรยายธรรม
16 โครงการกีฬายุวชน

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อสงเสริมให
จํานวน 1 โรงเรียน
นักเรียนเปด
ประสบการณ
เพื่อสงเสริมให
จํานวน 1 โรงเรียน
นักเรียนเปนคนดี
คนเก
เพื่อใหงประชาชน จํานวน 9 มัสยิด
ไดรับความรู
เพื่อเปนการ
สงเสริมกีฬาใน
โรงเรียน

จํานวน 5 แหง ในเขต
ตําบลจอเบาะ

17 อบรมนักเรียน ศิลปะ
เพื่อใหรางกาย
จํานวน 1 โรงเรียน
การปองกันตัว ปญจะซิลัต ของนักเรียนมี
สุขภาพ อนามัยที่ดี

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564

2565

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

1 แหง

นักเรียนเปนคนดี คนเกง และ กองการศึกษา
มีความสุข

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

1 แหง

นักเรียนเปนคนดี คนเกง และ กองการศึกษา
มีความสุข

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 จํานวนของผูเขารับการ
อบรม

ประชาชนมีไดรับความรูทาง
ศาสนาเพิ่มขึ้น

ศูนยมัสยิด
ประจําตําบล

110,000

110,000

110,000

110,000

110,000 5 โรง

นักเรียนไดรูจักการเลนกีฬา
เพื่อสุขภาพ

กองการศึกษา

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

เด็กนักเรียนในเขตตําบลจอ
เบาะมีสุขภาพที่แข็งแรง

กองการศึกษา

ตัวชี้วัด
(KPI)

1 แหง

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

18 อบรมคายสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
19 อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอยี่งอ
กิจกรรมประเพณีของดี
เมืองนราของอําเภอ
ยี่งอ
20 อบรมกีฬาภาคฤดูรอน

วัตถุประสงค
เพื่อใชหลักธรรม
เปนสื่อและ
แรงจูงใจ
เพื่อใหประชาชน
มีสว นรวมในการ
จัดงาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

จํานวน 5 โรง

140,000

140,000

140,000

140,000

140,000 จํานวนผูเขารวมโครงการ

เพื่อใหเกิดความสามัคคีและ
เกิดการบูรณาการในการ
ทํางาน

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

จํานวนผูเขารวมโครงการ

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

จํานวนของผูเขารวม
โครงการ

เพื่อสนับสนุนเด็ก จัดฝกทักษะกีฬา ประเภท
เยาวชน ไดเขา
ตางๆ
รวมฝกทักษะกีฬา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

นักเรียนที่ผานการอบรมมี
คุณภาพทั้งทางดานรางกาย
และจิตใจ
เกิดความสามัคคีและเกิดการ
บูรณาการในการทํางาน

กองการศึกษา

เด็ก เยาวชน ไดมีการเพิ่ม
ทักษะดานกีฬา

กองการศึกษา

อําเภอยี่งอ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

21 ซอมแซมอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กอัลหูดา

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อปรับปรุง
อาคาร 1 หลัง
อาคารใหมีความ
คงทนขึ้น
22 โครงการกอสรางทางเดิน เพื่อปองกันฝน
จํานวนนักเรียนศูนยพัฒนา
เทาพรอมหลังคาปองกัน และแสงแดดใหกับ เด็กเล็ก
ฝนและแสงแดดศูนย
เด็กนักเรียน
พัฒนาเด็กเล็ก
23 โครงการคาจัดการเรียน เพื่อเสริมทักษะ เพื่อเสริมทักษะใหกับเด็ก
การสอนของ ศพด.อัลหู ใหกับเด็ก ศพด. ศพด.
ดา

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564

2565

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

-

-

250,000

-

-

200,000

200,000

200,000

200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

อาคาร 1 หลัง

อาคารมีความมั่งคงมากขึ้น

มีหลังคาเชื่อมระหวาง
อาคารเรียน

ปองกันฝนและแสงแดดใหกับ กองการศึกษา
นักเรียน

200,000 จํานวนเด็ก

กองการศึกษา

เพิ่มโอกาสการศึกษาใหกับเด็ก กองการศึกษา
เล็ก

102

24 จัดหายาสามัญประจําศูนย จัดหายาสามัญ
ประจําศูนย

1 ศูนย

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

สามารถดูแลรักษา อาการ
เจ็บปวย

1 แหง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

กองการศึกษา

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

25 โครงการปรับปรุงพื้นที่
เครื่องเลนสนามเด็ก
26 อุดหนุนใหกับโรงเรียน
บานนากอ
27 อุดหนุนใหกับโรงเรียน
บานจอเบาะ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อสงเสริม
1 ศูนย
พัฒนาการของเด็ก
ใหครบทุกดาน
เพื่อสงเสริม
โรงเรียนบานนากอ
ศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่น
เพื่อสงเสริมคาย โรงเรียนบานจอเบาะ
วิชาการ

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

-

-

120,000

-

ดําเนินการ1ศูนย

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เด็กไดรับการสงเสริม
พัฒนาการ

กองการศึกษา

1 โรงเรียน

นักเรียนที่ผานการมีคุณภาพ
ทั้งทางดานรางกายและจิตใจ

กองการศึกษา

1 โรงเรียน

นักเรียนที่ผานการมีคุณภาพ
ทั้งทางดานรางกายและจิตใจ

กองการศึกษา
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28 อุดหนุนใหกับโรงเรียน
บานจอเบาะ

เพื่อเปดโลกทัศน
กวางไกล

29 โครงการกีฬาศูนยพัฒนา เพื่อสงเสริม
เด็กเล็ก
พัฒนาการของเด็ก
ใหครบทุกดาน

โรงเรียนบานจอเบาะ

1 ศูนย

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

1 โรงเรียน

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ดําเนินการ1ศูนย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

นักเรียนที่ผานการมีคุณภาพ
ทั้งทางดานรางกายและจิตใจ

กองการศึกษา

เด็กไดรับการสงเสริม
พัฒนาการไดรอบดาน

กองการศึกษา

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

30 อุดหนุนใหกับโรงเรียน
บานลุโบะปาเระ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อพัฒนาและ โรงเรียนบานลุโบะปาเระ
สงเสริมกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนดาน
คุณธรรมจริยธรรม

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564

2565

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
1 โรงเรียน

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
นักเรียนที่ผานการมีคุณภาพ
ทั้งทางดานรางกายและจิตใจ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา
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31 อุดหนุนใหกับโรงเรียน
บานจอเบาะ

เพื่อศึกษาแหลง โรงเรียนบานจอเบาะ
เรียนรูนอกสถานที่

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

1 โรงเรียน

นักเรียนที่ผานการมีคุณภาพ
ทั้งทางดานรางกายและจิตใจ

กองการศึกษา

32 อุดหนุนใหกับโรงเรียน
บานจอเบาะ

เพื่อศึกษาแหลง โรงเรียนบานจอเบาะ
เรียนรูนอกสถานที่

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

1 โรงเรียน

นักเรียนที่ผานการมีคุณภาพ
ทั้งทางดานรางกายและจิตใจ

กองการศึกษา

33 อุดหนุนทองถิ่นจังหวัด
ตกแตงเรือบุพชาติเรือ
นําขบวนแหทางน้ําใน
งานแขงเรือหนาพระที่นั่ง

เพื่อจายใน
เพื่อใหเกิดความสามัคคีและ
โครงการของการ เกิดการบูรณาการในการ
แขงเรือหนาพระ ทํางาน
ที่นั่งในงานของดี
เมืองนรา

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

จํานวนผูเขารวมโครงการ

เกิดความสามัคคีและเกิดการ
บูรณาการในการทํางาน

สถจ.นธ.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

34 อุดหนุนใหกับทองถิ่น
จังหวัดนราธิวาส

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชน
มีสว นรวมงานดี
เมืองนราฯ

เพื่อใหเกิดความสามัคคีและ
เกิดการบูรณาการในการ
ทํางาน

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564

2565

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวนผูเขารวมโครงการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
เกิดความสามัคคีและเกิดการ
บูรณาการในการทํางาน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
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35 อุดหนุนใหกับที่ทําการ
ปกครองอําเภอยี่งอเพื่อ
จายในการจัดโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ
รวม

35 โครงการ

เพื่อเฉลิมฉลอง
วโรกาสที่
พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว
-

ประชาชนเกิดความ
ตระหนักในการรักชาติ
ศาสน กษัตริย

-

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

2,248,000 1,768,000 2,018,000 1,888,000 1,768,000

จํานวนผูเขารวมโครงการ

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

เกิดความตระหนักในการรัก
ชาติ ศาสน กษัตริย

อําเภอยี่งอ

-

-

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๕ แผนงานงบกลาง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
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1 สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ

เพื่อใหการ
สงเคราะหเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุ
2 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูติด เบี้ยยังชีพผูติดโรค
โรคเอดส
เอดส

จํานวนผูสูงอายุที่มีอายุ 60 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 จํานวนผูไดรับการสงเคราะห ผูสูงอายุที่ยากจนและมีอายุ
ปขึ้นไป
60 ปขึ้นไป ไดรับการ
สงเคราะห
จํานวนผูติดโรคเอดส
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000 จํานวนผูไดรับการสงเคราะห ผูติดโรคเอดส ไดรับการ
จํานวน 4 คนภายในตําบล
สงเคราะหชวยเหลือ
จอเบาะ

สํานักปลัด

สํานักปลัด

3 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู
พิการ

เบี้ยยังชีพผูพิการ คนพิการภายในตําบลจอ
เบาะ

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

จํานวนผูไดรับการสงเคราะห ผูพิการไดรับการสงเคราะห
ชวยเหลือ

สํานักปลัด

4 เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน
5 เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
6 สํารองจาย

เพื่อจายเปนเงิน
สมทบกองทุนฯ
เพื่อจายใหกับ
กองทุนฯบ
บรรเทาความ
เดือดรอน
ประชาชน

บริหารกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนฯ
บริหารกองทุนฯ

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

สมาชิกกองทุนฯ

กองทุนมีความเข็มแข็ง

สํานักปลัด

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

สมาชิกกองทุนฯ

กองทุนมีความเข็มแข็ง

เพื่อจายในกรณีจําเปนและ
ฉุกเฉินเรงดวน

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000 รอยละจํานวนประชาชนที่
ไดรับความเดือดรอน

กอง
สาธารณสุขฯ
สํานักปลัด

รวม

6 โครงการ

-

-

7,320,000 7,320,000 7,320,000 7,320,000 7,320,000

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

สามารถเหลือชวยเบื้องตนได

-

-

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๖ แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
107

ที่

โครงการ

1 อบรมความรูเรื่อง
โรคติดตอ

วัตถุประสงค

เพื่อใหประชาชน
มีความรูความ
เขาใจในการ
ปองกัน ควบคุม
โรคและดูแลผูปวย
2 อบรมปองกันโรค
เพื่อใหประชาชน
ไขเลือดออก
มีความรูความ
เขาใจในการ
ปองกัน และ
ควบคุมโรค
3 พนหมอกควัน
เพื่อปราบและ
กําจัดแมลงรวมทั้ง
ยุงลาย
4 โครงการฝกอบรมและ สรางความ
ขลิบหนังอวัยวะเพศชาย ตระหนัก ความ
เพื่อสุขภาพปลอดภัย
เขาใจ ในการดูแล
หางไกลโรค
สุขภาพและ
ปองกันโรค
โดยเฉพาะโรคติด
เชื้อทางเพศสัมพันธ

(ผลผลิตของโครงการ)

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

2561

2562

2563

2564

2565

อบรมประชาชน จํานวน
80 คน จาก 9 หมูบาน

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

จํานวนของผูเขารวม
โครงการ

ประชาชนมีความรูความ
เขาใจดานการปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอ

กอง
สาธารณสุข

อบรมประชาชน จํานวน
80 คน จาก 9 หมูบาน

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

1 เดือน

ประชาชนมีความรูความ
เขาใจดานการปองกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออก

กอง
สาธารณสุข

พนหมอกควันภายในตําบล
จอเบาะ

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

1 เดือน

ประชาชนไดรับการดูแลดาน
สุขภาพอนามัย

กอง
สาธารณสุข

อบรมและขลิบหนังอวัยวะ
เพศชายจํานวน 50 คน
จาก 9 หมูบาน

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

จํานวนของผูรวมโครงการ

ประชาชนมีความรูความเขาใจ
ในการดูแลสุขภาพและ
ปองกันโรค โดยเฉพาะโรคติด
เชื้อทางเพศสัมพันธ

กอง
สาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

รับผิดชอบ

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๖ แผนงานสาธารณสุข
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 โครงการอบรมการ
เพื่อใหประชาชน อบรมประชาชน จํานวน
ปองกันและแกไขปญหา มีความรู ในเรื่อง 100 คน จาก 9 หมูบาน
โรคขาดสารไอโอดีน
โรคขาดสาร
ไอโอดีน
6 โครงการอบรมการคัด เพื่อใหประชาชน อบรมประชาชน จํานวน
แยกขยะในชุมชน
มีความรู ความ
150 คน จาก 9 หมูบาน
เขาใจในการคัด
แยกขยะ
7 โครงการอบรมปองกัน เพื่อใหประชาชน อบรมประชาชน จํานวน
และแกปญหาโรคเอดส มีความรูใน
100 คน จาก 9 หมูบาน
ปองกันและ
แกปญหาโรคเอดส
8 โครงการอบรม
เพื่อใหอาสาสมัคร อบรม อถล. จํานวน 150
อาสาสมัครทองถิ่นรักษ ทองถิ่นรักษโลก มี คน จาก 9 หมูบาน
โลก เฝาระวัง ปองกัน จิตสํานึกในการ
และแกไขปญหา
อนุรักษ
สิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564

2565

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

50,000

50,000

50,000

50,000

40,000

40,000

40,000

50,000

50,000

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

จํานวนของผูรวมโครงการ

ประชาชนมีความรูใจในเรื่อง
โรคขาดสารไอโอดีน

กอง
สาธารณสุข

50,000

จํานวนของผูรวมโครงการ

ประชาชนมีความรูในเรื่อง
การคัดแยกขยะ

กอง
สาธารณสุข

40,000

40,000

จํานวนของผูรวมโครงการ

ประชาชนมีความรูในปองกัน
และแกปญหาโรคเอดส

กอง
สาธารณสุข

50,000

50,000

จํานวนของผูรวมโครงการ

อาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก มี
จิตสํานึกในการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

กอง
สาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
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๒.๖ แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

9 โครงการพัฒนาศักยภาพ สรางความ
อบรมผูประกอบการย
งานคุมครองผูบริโภคใน ตระหนัก ความ จํานวน 40 คน จาก 9
ชุมชน
เขาใจ ในการ
หมูบาน
คุมครองผูบริโภค
รวม

9 โครงการ

-

-

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564

2565

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

370,000

370,000

370,000

370,000

370,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวนของผูรวมโครงการ

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีความรูความเขาใจ
กอง
ในการในการคุมครองผูบริโภค สาธารณสุข

-

-

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางสันติสุขในพื้นที่
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย
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3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 สงเสริมใหความรู
เกี่ยวกับระบอบ
ประชาธิปไตย

เพื่อใหประชาชน จัดอบรม จํานวน 1 ครั้ง
มีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการ
เลื
2 ฝกอบรมอาสาสมัคร
เพือ่อกตั
เตรี้งยมพรอม จัดอบรมอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน และมีอาสาสมัคร ปองกันภัยฝายพลเรือน
(อปพร.) อบต.จอเบาะ ปองกันภัยและ
บรรเทาสาธารณ
3 ปองกันและลดอุบัติเหตุ เพื่อใปองกันและ ตั้งจุดใหบริการประชาชน
ชวงเทศกาลปใหม
ลดอุบัติเหตุชวง ในชวงเทศกาลปใหม
เทศกาลตางๆ
4 ชวยเหลือผูประสบสา
ธารณภัย
5 จัดหาชุดถังดับเพลิง
พรอมตู

เพื่อชวยบรรเทา ใหการชวยเหลือแก
ทุกขแกประชาชน ประชาชน
ที่ประสบสาธารณ
ภัเพืย่อปองกันและ จัดหาถังดับเพลิงเคมีพรอม
บรรเทาสาธารณ ตูติดตั้งตามชุมชน จํานวน
ภัยแกทรัพยสิน 9 แหง
ของประชาชน

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564

2565

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

300,000

300,000

300,000

300,000

10,000

10,000

10,000

600,000

600,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีกองรวมและไปใช
สิทธิเลือกตั้งมากขึ้น

สํานักปลัด

300,000 จํานวนของผูเขารับการ
อบรม

ทรัพยสินของประชาชนไดรับ
การคุมครองและปองกันจาก
สาธารณภัยได

สํานักปลัด

10,000

10,000

ทรัพยสินของประชาชนไดรับ
การคุมครองและปองกันจาก
สาธารณภัยได

สํานักปลัด

600,000

600,000

600,000 จํานวนของผูไดรับการ
สงเคราะห

ประชาชนที่ประสบสาธารณ
ภัยไดรับการชวยเหลือและดูแล

สํานักปลัด

100,000

100,000

100,000 9 ชุด

ทรัพยสินของประชาชนไดรับ
การคุมครองและปองกันจาก
สาธารณภัยได

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

จํานวนของผูเขารวม
โครงการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

มีการตั้งจุดใหบริการทุก
เทศกาล

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางสันติสุขในพื้นที่
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564

6 ปองกันและลดอุบัติเหตุ เพื่อใปองกันและ
ชวงเทศกาลสงกรานต ลดอุบัติเหตุชวง
เทศกาลตางๆ

ตั้งจุดใหบริการประชาชน
ในชวงเทศกาลสงกรานต

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

มีการตั้งจุดใหบริการทุก
เทศกาล

ทรัพยสินของประชาชนไดรับ
การคุมครองและปองกันจาก
สาธารณภัยได

สํานักปลัด

7 ฝกทบทวนของ
อาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน (อปพร.)

จัดอบรมอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000 จํานวนของผูเขารับการ
อบรม

ทรัพยสินของประชาชนไดรับ
การคุมครองและปองกันจาก
สาธารณภัยได

สํานักปลัด

-

150,000

150,000

150,000

150,000 ผูที่ผานการฝกอบรม อปพร. สมาชิก อปพร.ที่ผานการ
ฝกอบรม และเจาหนาที่ดาน
ดานงานปองกันไดจุดตาม
ระเบียบ

สํานักปลัด

1,360,000

1,510,000

1,510,000

1,510,000

1,510,000

ที่

โครงการ

8 วัสดุเครื่องแตงกาย

รวม

8 โครงการ

วัตถุประสงค

เพื่อเตรียมพรอม
และมีอาสาสมัคร
ปองกันภัยและ
บรรเทาสาธารณ
เพื่อใหกับผูที่ผาน
การฝกอบรม อป
พร./ผูปฏิบัติงาน
ดานงานปองกัน
-

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

สมาชิก อปพร./เจาหนาที่
ดานงานปองกัน

-

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

-

-

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่นการทองเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

112

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
4.1 แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1 โครงการสงเสริมอาชีพ
ราษฎร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565

เพื่อใหประชาชน
มีความรูความ
เขาใจในดาน
อาชีพที่สนใจ
2 เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง เพื่อใหมีการ
สงเสริมอาชีพแก
ประชาชนใน
ทองถิ่น
3 สงเสริมอาชีพกลุมตัดเย็บ เพื่อใหประชาชน
หันมาประกอบ
อาชีพกลุมตัดเย็บ

อบรมกลุมอาชีพตามความ
ตองการของประชาชน ผู
เขาอบรมครั้งละ 40 คน
จาก 9 หมูบาน
อบรมอาชีพใหแกประชาชน
เพื่อมีอาชีพที่มั่นคง

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000 จํานวนของผูเขารับการ
อบรม

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

ฝกอบรมอาชีพจํานวน 2
กลุมๆละ 40 คน จาก
ประชาชน 9 หมูบาน

100,000

100,000

100,000

100,000

4 สงเสริมสนับสนุนสินคา
ผลิตภัณฑชุมชน

ประชาชนสามารถนําสินคา
ผลิตภัณฑชุมชนของตนเอง
ออกมาจําหนาย

50,000

50,000

50,000

มีศูนยแสดงและจําหนาย
สินคาผลิตภัณฑชุมชน

50,000

50,000

50,000

5 จัดศูนยแสดงสินคา
ผลิตภัณฑชุมชน

เพื่อสนับสนุนกลุม
ประชาชนที่ผลิต
สินคาของประจํา
ตําบล
เพื่อใหกลุมผูผลิต
สินคาผลิตภัณฑ
ชุมชนมีสถานที่ที่
จะแสดงและ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนที่ผานการฝกอบรม
สามารถนําความรูไปใชในการ
ประกอบอาชีพและสราง
รายไดแกตนเองและครอบครัว
ประชาชนในชุมชนมีอาชีพที่
มั่นคงและมีเศรษฐกิจที่ดี

สํานักปลัด

100,000 จํานวนของผูเขารับการ
อบรม

ประชาชนไดรับความ
ชวยเหลือดานกลุมตัดเย็บ

สํานักปลัด

50,000

50,000

จํานวนของผูเขารับการ
อบรม

ประชาชนในตําบลสามารถที่
จะพัฒนาและจํานายสินคา
ผลิตภัณฑชุมชนของตําบล

สํานักปลัด

50,000

50,000

1 แหง

ประชาชนมีสถานที่แสดงและ
จําหนายสินคา

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

จํานวนของผูเขารับการ
อบรม

สํานักปลัด

แบบ ผ.๐2
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่นการทองเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
4.1 แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

6 พัฒนากลุมผลิตสินคา
ผลิตภัณฑชุมชน

เพื่อใหกลุมผูผลิต
สินคาผลิตภัณฑ
ชุมชนมีการ
พัฒนาสินคาของ
7 โครงการปองกันและ
เพื่อเปนการให
แกไขปญหายาเสพติด ความรูและปองกัน
ในการแกปญหายา
8 โครงการพัฒนาคุณภาพ เสพติ
เพื่อสงดเสริมอาชีพ
ชีวิตและสงเสริมอาชีพ หรือพัฒนา
ผูสูงอายุ
คุณภาพชีวิตของ
ผูสูงอายุดีขึ้นและ
มีรายไดเพิ่ม
รวม

8 โครงการ

-

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564

อบรมใหความรูและวิธีการ
ในการผลิตสินคาผลิตภัณฑ
ชุมชน

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

จํานวนของผูเขารับการ
อบรม

ประชาชนสามารถที่จะพัฒนา
สินคาของตนเอง

สํานักปลัด

รณรงค ประชาสัมพันธและ
จัดทําปาย และโรงเรียนใน
พื้นที่ตําบลจอเบาะ

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

ปละครั้ง

สํานักปลัด

-

-

60,000

60,000

60,000

จํานวนของผูสูงอายุเขารับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สงเสริมอาชีพผูสูงอายุ

เยาวชนและประชาชนมี
ความรูถึงพิษภัยของยาเสเพ
ติดและสามารถปองกันตัวเอง
ให
ผูสไูงกลจากยาเสพติ
อายุมีรายไดเพิ่มดขึ้น

430,000

430,000

490,000

490,000

490,000

-

-

-

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผูสูงอายุในตําบลจอเบาะ

-

2565

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สํานักปลัด

แบบ ผ.๐2
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องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่นการทองเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
4.๒ แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

1 เกษตรยังชีพ(ปลูกผัก
สวนครัวเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน)
2 เศรษฐกิจพอเพียง

3 โครงการสงเสริม
ครอบครัวเศรษฐกิจ
พอเพียง

วัตถุประสงค

4 โครงการ

2565

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

จํานวนของผูเขารับการ
อบรม

ประชาชนสามารถที่จะปลูกผัก
เพื่อบริโภคเองได

สํานักปลัด

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

จํานวนของผูเขารับการ
อบรม

ประชาชนสามารดําเนินชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียงได

สํานักปลัด

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

จํานวนของผูเขารับการ
อบรม

ประชาชนสามารดําเนินชีวิต
แบบพออยูพอกิน

สํานักปลัด

อบรมประชาชน จํานวน 2
รุนๆละ 40 คน จาก 9
หมูบาน

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 จํานวนของผูเขารับการ
อบรม

ประชาชนมีรายไดจากอาชีพ
เสริม

สํานักปลัด

-

280,000

280,000

280,000

280,000

280,000

เพื่อใหประชาชน อบรมประชาชน จํานวน 2
สามารถลด
รุนๆละ 40 คน จาก 9
คาใชจายเกี่ยวกับ หมูบาน
การบริ
ก
เพื่อใหปโภคผั
ระชาชน
อบรมประชาชน จํานวน 2
รูจักวิธีการดําเนิน รุนๆละ 40 คน จาก 9
ชีวิตแบบ
หมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อใหประชาชน อบรมประชาชน จํานวน 2
รูจักการใชชีวิต
รุนๆละ 40 คน จาก 9
แบบพออยูพอกิน หมูบาน

4 สงเสริมการปลูกมะนาว เพื่อใหประชาชน
ในทอซีเมนต
มีอาชีพเสริม
รวม

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5 )

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

-

-

แบบ ผ.๐2

115

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่นการทองเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
4.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

1 ปรับปรุงภูมิทัศนภายใน
อบต.
2 ปรับปรุงภูมิทัศนน้ําตกซา
เบ็งตําบลจอเบาะ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อจัดระเบียบให ตําบลจอเบาะ
ดูสวยงาม
สงเสริมการ
ปรับปรุงภูมิทัศนน้ําตกซา
ทองเที่ยวในตําบล เบ็ง 1 แหง

3 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ เพื่อประชาสัมพันธ ประชาสัมพันธใหกับ
การทองเที่ยว
ใหกับุคคลภายนอก บุคคลภายนอก

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564

2565

60,000

60,000

60,000

100,000

100,000

60,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

สถานที่ทองเที่ยวมีภูมิทัศน ชุมชนและ อบต. มีภูทัศนที่
ที่ดีขึ้น
สวยงาม
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 แหง
จะมีนักทองเที่ยวมาเที่ยวน้ําตก
100,000

60,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

100,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

100,000 12 เดือน

ประชาชนโดยทั่วไปทราบ
ขอมูลแหลงทองเที่ยว

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองชาง
กองชาง
สํานักปลัด

แบบ ผ.๐2
116

แบบ ผ.๐2

แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่นการทองเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
4.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

4 รณรงคสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษใน
พื้นที่
5 ซอมแซมศาลากลางน้ํา
ม.4
6 ปรับปรุงสนามกีฬาบาน
แยะ
7 จัดสวนหยอม
(สวนสาธารณะ) ม. 4

วัตถุประสงค
เพื่อใหที่เปน
เรียนรูใหกับ
บุคคลทั่วไป
เพื่อซอมแซมและ
ปรับปรุง
เพื่อซอมแซมและ
ปรับปรุง
เพิ่มสถานที่
พักผอนหยอนใจ
ในหมูบาน

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564

ปลูกฝงการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

หมู 4

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000 1 แหง

โรงเรียนบานแยะ

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

จํานวน 1 แหง

800,000

800,000

800,000

800,000

800,000 1 แหง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)
12 เดือน

2 แหง

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

จะมีนักทองเที่ยวมาเที่ยว
น้ําตกมากขึ้น

กองชาง

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนเพิ่ม
ความสวยงาม
เพื่อปรับปรุงสนามกีฬา
โรงเรียนบานแยะ
ประชาชนไดมีสถานที่พักผอน

กองชาง
กองชาง
กองชาง

117

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่นการทองเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
4.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

8 เกษตรทฤษฎีใหม

เพื่อสนับสนุนให
ประชาชนทํา
การเกษตรตาม
เพื่อพัฒนา
ศักยภาพกลุม
อาชีพยานลิเภา

9 สงเสริมกลุมอาชีพ
ยานลิเภา
รวม

9 โครงการ

-

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
อบรมประชาชน จํานวน 2
รุนๆละ 40 คน จาก 9
หมูบาน
กลุมอาชีพยานลิเภา 1
ครั้ง/ป
-

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564

2565

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

จํานวนของผูเขารวม
โครงการ

ประชาชนมีความรูและทํา
การเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม

สํานักปลัด

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

จํานวนของผูเขารวม
โครงการ

เพื่อสรางรายไดใหแกกลุม
ยานลิเภา

สํานักปลัด

3,280,000 3,280,000 3,280,000 3,280,000 3,280,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

-

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

-
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

1 อนุรักษสิ่งแวดลอม

2 โครงการพระราชดําริ
(ปลูกหญาแฝก)
3 โครงการปลูกตนไม
เฉลิมพระเกียรติ
4 จัดซื้อพันธไมยืนตน

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อรณรงคให
อบรมประชาชนเปน
ประชาชนรูจัก
อาสาสมัคร จํานวน 40 คน
การอนุรักษและ จาก 9 หมูบาน
หวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ
อม จัดกิจกรรมปลูกหญาแฝก
เพื่อให่งปแวดล
ระชาชน
เขาใจถึงประโยชน
ในการปลูกหญา
แฝก
รณรงคให
จัดกิจกรรมการปลูกปา
ประชาชนรูจัก
การอนุรักษปา

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564

2565

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

จํานวนของผูเขารวม
โครงการ

ประชาชนมีจิตสํานึกในการ
อนุรักษดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

กอง
สาธารณสุข

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

1 ครั้งตอป

ประชาชนสามารถเขาใจถึง
ประโยชนของโครงการ
พระราชดําริ(ปลูกหญาแฝก)

กอง
สาธารณสุข

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 1 ครั้งตอป

ประชาชนมีความใสใจและมี
กิจกรรมรวมกันในการรณรงค
การปลูกปา

กอง
สาธารณสุข

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 พื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น

ปริมาณตนไมในชุมชนมากขึ้น
และสรางความชุมชื้นรมเย็น
ใหกับประชาชน

กอง
สาธารณสุข

ตัวชี้วัด
(KPI)

จํานวน 2 ครั้ง

เพื่อใชสําหรับ
จํานวน 1,000 ตน
ปลูกตามแนวถนน
และเขตชุมชน

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

5 อนุรักษและฟนฟูปาไม

เพื่ออนุรักษและ จัดอบรม จํานวน 1 ครั้ง
ฟนฟูปาไมในชุมชน

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

จํานวนของผูเขารวม
โครงการ

ปาไมแหลงตนน้ําลําธารไดรับ
การดูแลมากขึ้นพรอมชวยลด
ปญหาตางๆ

กอง
สาธารณสุข

6 ปรับปรุงฟนฟูสภาพ
สิ่งแวดลอมในชุมชน

เพื่อปรับปรุงและ จัดกิจกรรมปรับปรุงและ
ฟนฟูสิ่งแวดลอม ฟน ฟูสภาพสิ่งแวดลอม
จํานวน 1 ครั้ง

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

สภาพแวดลอมไดรับการ
ปรับปรุง

สภาพสิ่งแวดลอมในชุมชน ดี
ขึ้น

กอง
สาธารณสุข

7 อบรมสรางจิตสํานึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
8 สงเสริมรณรงคพัฒนา
สิ่งแวดลอมในวันสําคัญ

เพื่อสรางกระแส อบรมประชาชน จํานวน
ความตระหนักใน 80 คน จาก 9 หมูบ าน
การดูแลรักษา
สิ่งแวดลอม
เพื่อสงเสริม
จัดกิจกรรม จํานวน 2 ครั้ง
กิจกรรมดาน
สิ่งแวดลอมในวัน
สําคัญ

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

จํานวนของผูเขารวม
โครงการ

ประชาชนเขาใจถึงการรักษา
สิ่งแวดลอมอยางถูกวิธี และ
ไดรับประโยชน

กอง
สาธารณสุข

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

2 ครั้งตอ ป

ประชาชนเขาใจถึงการรักษา
สิ่งแวดลอมอยางถูกวิธี และ
ไดรับประโยชน

กอง
สาธารณสุข
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9 โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข
10 โครงการฝกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานการ
กําจัดขยะ

เพื่อใหประชาชน
เขาใจเขาถึง
โครงการ
เพื่อใหประชาชน
ไดเรียนรูวิธีการ
กําจัดขยะ

จัดกิจกรรมโครงการ
พระราชดําริ 9 หมูบาน

180,000

180,000

180,000

180,000

180,000 จํานวนของผูเขารวม
โครงการ

ประชาชนสามารถเขาใจเขาถึง
โครงการพระราชดําริ

กอง
สาธารณสุข

ประชาชน 9 หมูบาน

350,000

350,000

350,000

350,000

350,000 จํานวนของผูเขารวม
โครงการ

เพื่อประชาชนไดรับความรู
ดานการกําจัดขยะ

กอง
สาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

11 อุดหนุนสําหรับสํารวจ
ขอมูลจํานวนสัตวและ
ขึ้นทะเบียนตาม
โครงการสัตวปลอดโรค
คนปลอดภัยจากพิษ
สุนัขบาฯ
12 อุดหนุนสําหรับ
ขับเคลื่อนโครงการสัตว
ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบาฯ
รวม

12 โครงการ

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564

2565

เพื่อสํารวจจํานวน จํานวนสัตวที่เขารวม
สัตวและจํานวน โครงการ
การขึ้นทะเบียบ
สัตว

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

2 ครั้ง/ป

จํานวนสัตวและจํานวนการ
ขึ้นทะเบียนสัตว

กอง
สาธารณสุข

เพื่อใหสุนัขและ
แมวไดรับการฉีด
วัดซีน

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

สุนัขและแมวไดรับพื้นที่
ไดรับการฉีดวัดซีน

สุนัขและแมวในพื้นที่ไดรับ
การฉีดวัดซีน

กอง
สาธารณสุข

950,000

950,000

950,000

950,000

950,000

วัตถุประสงค

-

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

จํานวนสุนัขและแมวที่
ไดรับการฉีดวัดซีน

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

-

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

-
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1 อบต. โรงเรียน มัสยิด เพื่อดําเนินการ
รวมใจรักษาความสะอาด กําจัดขยะใหเปน
แบบอยางแก
ประชาชน
2 หมูบานนาอยู บานเรือน เพื่อรณรงคการ
นามอง
กําจัดขยะอยางถูก
วิธีและเปน
กําลังใจแก
ประชาชนในการ
ดูแลความสะอาด
รวม
2 โครงการ
-

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
อบรมประชาชนและ
กําหนดแนวทางวิธี
ปฏิบัติการกําจัดขยะอยาง
เปนขั้นตอน
จัดประกวดบานที่ดูแล
ความสะอาดตามวิธีการที่
ไดรับการถายทอดจากสื่อ
ตางๆ
-

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564

2565

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

จํานวนของผูเขารวม
โครงการ

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

1 ครั้งตอป

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานองคกรตางๆใน
พื้นที่รวมแรงรวมใจกําจัดขยะ
อยางเปนธรรมสามารถเปน
แบบอยางแกประชาชนทั่วไป
ปญหาขยะไดรับการแกไข
อยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง
โดยการดําเนินการของ
ประชาชน
-

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

กอง
สาธารณสุข

-
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.๓ เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

1 อบรมการกําจัดขยะถูก
สุขอนามัย
2 การจัดตั้งกลุมแกนนํา
รณรงคการกําจัดขยะ

3 ปรับปรุงบอขยะ

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชน
เขาใจและกําจัด
ขยะ
เพื่อใหการแกไข
ปญหาการกําจัด
ขยะอยางถูกวิธี
และถาวร
เพื่อกําจัดขยะที่
จัดเก็บตามชุมชน
ใหถูกสุขลักษณะ

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564

2565

อบรมการกําจัดขยะถูก
สุขอนามัย จํานวน 80 คน
จาก 9 หมูบาน
จัดตั้งกลุมแกนนํารณรงค
การกําจัดขยะอยางตอเนื่อง
จํานวน 1 กลุม

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

ปรับปรุง ฝงกลบ สรางรั้ว
รอบที่ขยะ

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000 1 แหง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

จํานวนของผูเขารวม
โครงการ

ประชาชนเขาใจและรูวิธีการ
กําจัดขยะอยางถูกวิธี

กอง
สาธารณสุข

จํานวนของผูเขารวม
โครงการ

ประชาชนรวมเปนแกนนําใน
การรณรงคการกําจัดขยะ
อยางถูกวิธีอยางตอเนื่อง

กอง
สาธารณสุข

ประชาชนไดรับการบริการ
กําจัดขยะที่ถูกวิธีและถูก
สุขลักษณะ

กองชาง
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4 จัดหาถังขยะ

รวม

4 โครงการ

เพื่อใหประชาชน จัดหาถังขยะขนาด 130
รูจักการทิ้งขยะให ลิตร
เปนที่
-

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000 200 ถัง

600,000

600,000

600,000

600,000

600,000

ประชาชนไดมีที่ทิ้งขยะ

-

กอง
สาธารณสุข

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

-

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.๔ แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 อบรมการใชพลังงาน
ทดแทน
2 สงเสริมอาชีพปลูกพืช
พลังงานทดแทน

เพิ่มความรูการใช ทุกหมูบาน
พลังงานทดแทน
เพื่อสงเสริมการ ทุกหมูบาน
ปลูกพืชทดแทน

3 ทัศนศึกษาดูงานแหลง
เพาะปลูกพืชพลังงาน
ทดแทน

เพื่อสงเสริมความรู ทุกหมูบาน

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564

2565

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

จํานวนของผูเขารวม
โครงการ
100,000 จํานวนของผูเขารวม
โครงการ

เพื่อสงเสริมการใชพลังงาน
ทดแทน
เพื่อสงเสริมการใชพลังงาน
ทดแทน

สํานักปลัด

100,000 จํานวนของผูเขารวม
โครงการ

ประชาชนสามารถนํามาปลูก
เปนพืชเศรษฐกิจได

สํานักปลัด

สํานักปลัด
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4 โครงการเตาชีวมวลโพธิ์ เพื่อสงเสริมการ
ทอง
ใชพลังงานอยาง
คุมคา
รวม

4 โครงการ

-

ทุกหมูบาน

-

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

จํานวนของผูเขารวม
โครงการ
-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

เพื่อสงเสริมการใชพลังงาน
ทดแทน

สํานักปลัด

-

-

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

1 สงเสริม สนับสนุน
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อสงเสริม
กลุมของประชาชน
สนับสนุนให
นักเรียน นักศึกษา มีการ
ประชาชน
รวมกลุม ที่มีการรวมกลุม
นักเรียน นักศึกษา

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564

2565

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวนของผูเขารวม
โครงการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนมีการรวมกลุมกัน
เพื่อรักษาศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และการละเลนของ
พื้นที่

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

125

2 โครงการรอมฎอนสัมพันธ เพื่อสนับสนุน
ประชาชนจํานวน 9 หมูบาน 100,000
งบประมาณใหแก
ประชาชนในเดือน
รอมฎอน
3 จัดงานตอนรับวันปใหม เพื่อสงเสริม
จัดกิจกรรมวันปใหม
100,000
อิสลาม (ฮารีรายอ)
ประเพณีวันปใหม จํานวน 1 ครั้ง
ของอิสลาม

100,000

100,000

100,000

100,000 จํานวนของผูเขารวม
โครงการ

ประชาชนสามารถประกอบ
พิธีทางศาสนาในชวงเดือน
รอมฎอนไดอยางดี

กองการศึกษา

100,000

100,000

100,000

100,000 จํานวนของผูเขารวม
โครงการ

ประชาชนจะไดมีความ
สามัคคีกันในชุมชน

กองการศึกษา

4 สงเสริมกิจกรรมอาซูรอ

100,000

100,000

100,000

100,000 จํานวนของผูเขารวม
โครงการ

ประชาชนสามารถรักษา
ประเพณีอันดีงามของทองถิ่น

กองการศึกษา

เพื่อเปนการ
สงเสริมประเพณี
ของทองถิ่น

สนับสนุนกิจกรรมอาซูรอ

100,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
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5 สงเสริมกลุมภูมิปญญา
ทองถิ่น

เพื่อสงเสริม
สนับสนุนให
ประชาชนมีการ
รวมกลุ
6 สนับสนุนการแขงเรือ
เพื่อใหปมระชาชน
หนาพระที่นั่งในงานของ มีสว นรวมในการ
ดีเมืองนรา
แขงขัน
7 สนับสนุนงานเมาลิด
เพื่อใหประชาชน
กลางจังหวัดนราธิวาส มีสว นรวมงานเมา
ลิด

กลุมของประชาชนที่มีการ
รวมกลุม

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

จํานวนกลุมที่เพิ่มขึ้น

เพื่อใหเกิดความสามัคคีและ
เกิดการบูรณาการในการ
ทํางาน
เพื่อใหเกิดความสามัคคีและ
เกิดการบูรณาการในการ
ทํางาน

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

จํานวนผูเขารวมโครงการ

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

จํานวนผูเขารวมโครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ประชาชนมีการรวมกลุมกัน
เพื่อรักษาศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และการละเลนของ
พืเกิ้นดทีความสามั
่
คคีและเกิดการ
บูรณาการในการทํางาน

สํานักปลัด

เกิดความสามัคคีและเกิดการ
บูรณาการในการทํางาน

สถจ.นธ.

สนง.จ.นธ

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

8 จัดโครงการฝกอบรม
และทัศนศึกษาดูงาน

เพื่อใหมีความรู
และไดเรียนรู
ประสบการณ

9 ไฟสปอรตไลน/Post
Top ทุกมัสยิดในตําบล
จอเบาะ
10 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมและทัศน
ศึกษาดูงาน

เพื่อเพิ่มความ
มัสยิดในตําบลจอเบาะ
สวางในบริเวณ
มัสยิด
เพื่อพัฒนาการ
ประชาชน จํานวน 9
เรียนรูและเพิ่ม
หมูบ าน
ประสิทธิภาพดาน
จริยธรรม

1

11 โครงการอบรมคุณธรรม เพื่อใชหลักธรรม
จริยธรรม
เปนสื่อและ
แรงจูงใจ
รวม

11 โครงการ

-

ผูนําศาสนา สัปบุรุษ

เยาวชนและประชาชน
จํานวน 9 หมูบาน
-

(KPI)

2565

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

2561

2562

2563

2564

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000 จํานวนผูเขารวมโครงการ

ประชาชนไดรับความรูและ
ประสบการณใหม ๆ

กอง
การศึกษาฯ

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000 8 จุด

ประชาชนไดรับความสวาง
และปลอดภัย

กองชาง

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

732,000

732,000

732,000

732,000

732,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

จํานวนผูเขารวมโครงการ ประชาชนที่ผานการอบรมมี
ความรูดานจริยธรรมเพิ่มขึ้น

จํานวนผูเขารวมโครงการ

-

รับผิดชอบ

กอง
การศึกษาฯ

เยาวชนและประชาชนที่ผาน
การอบรมไดรับความรูและขัด
เกลาจิตใจได

กอง
การศึกษาฯ

-

-

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
6.๒ แผนงานการศึกษา
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2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564

1 สงเสริมและสนับสนุนให เพื่อใชเวลาวาง
นักเรียนในตําบลจอเบาะ
นักเรียนนักศึกษาทํางาน ในชวงปดเทอมให
ชวงปดภาคเรียน
เปนประโยชน

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

จํานวนผูเขารวมโครงการ

นักเรียนไดรับความรูและ
ระบบการทํางาน

2 จัดกิจกรรมดาน
ประเพณี วัฒนธรรม
ศาสนา ภูมิปญญา
ชาวบาน

สนับสนุนกิจกรรมใหแก
มัสยิด

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

จํานวนผูเขารวมโครงการ

กองการศึกษา

สนับสนุนงบประมาณและ
วัสดุอุปกรณตางๆ

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 จํานวนผูเขารวมโครงการ

ประชาชนไดรวมสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น
และจรรโลงไวซึ่งหลักคําสอน
ทางศาสนาในการกลอมเกลา
จิตใจใหสงบและเปนคนดี
เด็กและเยาวชนมีจริยธรรม
และมีความรูทางศาสนา

สนับสนุนกิจกรรมดาน
ศาสนาและกิจกรรมอื่นๆ

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 จํานวนผูเขารวมโครงการ

ประชาชนยึดมั่นในหลักคํา
สอนของศาสนาและใชมัสยิด
เปนศูนยรวมทางจิตใจ

กองการศึกษา

280,000

280,000

280,000

280,000

280,000

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เพื่อใหมีการสืบ
ทอดประเพณี
ทองถิ่นใหคงอยู
ตลอดไปและดํารง
ไวซึ่งพิธีกรรมทาง
3 มหกรรมวิชาการศูนยตา เพื่อใหประชาชน
ดีกาตําบล
สามารถสงบุตร
หลานเขาอบรม
จริยธรรมประจํา
โรงเรี
นตาดีกา
4 จูงลูกไปมัสยิด
เพื่อสยงเสรอม
คุณธรรมจริยธรรม
รวม

4 โครงการ

-

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-

2565

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

กองการศึกษา

-

-

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางสันติสุขในพื้นที่
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 ดานการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรที่ 7 ดานการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
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7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

1 ฝกอบรมสมาชิก อบต.
และผูนํากลุมตาง ๆ

วัตถุประสงค

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
ตามภาระหนาที่
ของผูนําทองถิ่น
และเรียนรูขอ
ระเบียบกฎหมาย
ตางๆ โดย อบต.
จัดฝกอบรมและ
เขารวมที่
2 อบรมคุณธรรม
เพื่อเพิ่ม
จริยธรรม ของบุคลากร ประสิทธิภาพและ
อบต.จอเบาะ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติหนาที่
3 อบรมทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาการ
ผูนําทองถิ่นผ เชน กํานัน เรียนรูของ
ผูใหญบาน ผูชวย พรส. บุคลากร เจาหนาที่
ภายในตําบล

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

จํานวนสมาชิก อบต. และ
ผูนําทองถิ่นตางๆ

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 จํานวนผูเขารวมโครงการ

ผูนําทองถิ่น สมาชิก อบต. มี
ความรูความสามารถในการ
ชวยประชาชนในหมูบานของ
ตัวเอง

สํานักปลัด

บุคลากรและเจาหนาที่ใน
หนวยงาน

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 จํานวนผูเขารวมโครงการ

บุคลากรและเจาหนาที่มี
ประสิทธิภาพและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน

สํานักปลัด

ศึกษาดูงานตามสถานที่
ตางๆในตางจังหวัด

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000 จํานวนผูเขารวมโครงการ

เพิ่มประสบการณการเรียนรู
การพัฒนา ไดแลกเปลี่ยน
ประสบการณในการเรียนรูดู
งานและนํามาใชประโยชนได

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางสันติสุขในพื้นที่
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 ดานการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
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ยุทธศาสตรที่ 7 ดานการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

4 จัดหาเต็นท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

800,000

800,000

800,000

800,000

800,000 9 หลัง

อบต. มีความสามารถการ
ใหบริการประชาชนและงาน
อื่นๆได

สํานักปลัด

เพื่อใหสํานักงาน จํานวน 1 แหง
ดูใหมและสะอาด

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000 1 แหง

สํานักงานดูใหมและสะอาด

กองชาง

6 ซอมแซมอาคาร อบต. เพื่อใหสํานักงาน จํานวน 1 แหง
จอเบาะ
ดูใหมและสะอาด

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000 1 แหง

สํานักงานดูใหมและสะอาด

กองชาง

7 อบรมและศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนความรูใน
ดานตาง ๆ

450,000

450,000

450,000

450,000

450,000 จํานวนผูเขารวมโครงการ

ผูเขารวมโครงการไดเรียนรู
และประสบการณในดานตางๆ

สํานักปลัด

5 ซอมแซมสีอาคาร
อบต.จอเบาะ

เพื่อใหประชาชน จัดหาเต็นท จํานวน 9 หลัง
ไดมารับการ
บริการที่ อบต. จัด
ให

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564

เพื่อศึกษาเรียนรู
และหา
ประสบการณใน
ดานตางๆ

พนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง จํานวน 1
ครั้งๆ ละ 70 คน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางสันติสุขในพื้นที่
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 ดานการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรที่ 7 ดานการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

8 วางระบบอินเตอรเน็ต
สํานักงาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564

2565

10,000

10,000

10,000

รองรับการปฏิบัติงานใน
การจัดทําระบบบัญชี
คอมพิวเตอร

10 จัดทําปฏิทินแสดง
กิจกรรม
11 จัดทําระบบ 5 ส.

จัดทําปฏิทินประจําป
จํานวน 1,000 ชุด
จัดเก็บเอกสารพรอม
เครื่องมือใชสํานักงาน

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 1000 ชุด

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

1 ครั้ง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอัลหูดา
ตําบล
จอเบาะ

70,000

70,000

70,000

70,000

70,000

ศูนยเด็กฯไดรับการปรับปรุง ภูมิทัศนศูนยฯไดรับการ
ปรับปรุงสวยงาม

12 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กอัลหูดาตําบลจอเบาะ

เพื่อใหประชาชน
ไดรับรูในกิจกรรม
ตเพืา่องๆที
่เกิดขึน้น
ความเป
ระเบียบเรียบรอย
ของสํานักงาน
เพื่อปรับปรุงภูมิ
ทัศนใหสวยงาม

10,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

เพื่อเชื่อมโยง
ขอมูลขาวสารใน
ระบบงานของ
อบต. ใหสะดวก
9 พัฒนาระบบอินเตอรเน็ต เพื่อใหประชาชน
ไรสาย ภายในตําบลจอ สามารถสืบคน
เบาะ
ขอมูลทั่วทั่งตําบล

พัฒนาระบบอินเตอรเน็ต
ภายในตําบลจอเบาะ

10,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

เครือขายไดรับการปรับปรุง ประชาชนรับบริการตางๆของ
ราชการ

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 เครือขายไดรับการปรับปรุง ประชาชนรับทราบงาน
บริการตางๆของราชการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

ประชาชนไดทราบกิจกรรมใน
พื้นที่
สํานักงานจะไดมีความเปน
ระเบียบเรียบรอย

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

แบบ ผ.๐2
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางสันติสุขในพื้นที่
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 ดานการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรที่ 7 ดานการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

13 อบต. เคลื่อนที่

วัตถุประสงค

เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการ
ใหบริการ
ประชาชนดาน
การจัดเก็บภาษี
ภาพและ
14 การจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ตรวจสุ
เพื่อเพิ่มขประสิ
ทธิ
ภพการจัดเก็บ
รายไดของ อบต.
15 ฝกอบรมใหความรูกับ เพื่อใหบุคลากร
บุคลากรในการ
ของ อบต. มี
ปฏิบัติงานภายในองคกร ทัศนคติที่ดแี ละมี
ประสิทธิภาพใน
16 อบรมและศึกษาดูงาน เพื่อไดเรียนรูและ
เพื่อพัฒนาและเพิ่ม
ไดประสบการณ
ศักยภาพในการ
ในดานตางๆ
ปฏิบัติงาน ของบุคลากร
อบต.จอเบาะ

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564

จัดทําโครงการกําหนดการ
ออกพื้นที่ จํานวน 4
โครงการ ครอบคลุม 9
หมูบาน

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

9 หมูบาน

ประชาชนมีความสะดวกและ
คลองตัวในการติดตอขอรับ
บริการจาก อบต.

สํานักปลัด

อบต. มีรายไดเพิ่มขึ้น

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

ภาษีเพิ่มขึ้น

อบต.มีรายไดที่เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

บุคลากรที่ทํางานใน
สํานักงาน

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

จํานวนผูเขารวมโครงการ

ประชาชนไดรับการบริการที่ดี
จากบุคลากรของ อบต.

สํานักปลัด

อบรมศึกษาดูงาน จํานวน
1 ครั้ง ๆละ 60 คน

320,000

320,000

320,000

320,000

320,000 จํานวนผูเขารวมโครงการ

คณะผูบริหาร สมาชิกสภา
พนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจางไดประสบการณ
ในดานตาง ๆ มาปรับใชใน
พื้นที่ของตนเอง

สํานักปลัด

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2565

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.๐2
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องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางสันติสุขในพื้นที่
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 ดานการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรที่ 7 ดานการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

17 จัดทําปฏิทิน

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

18 โครงการจัดทํารายงาน
การควบคุมภายใน

เพื่อ
ทุกครัวเรือน
ประชาสัมพันธ
การดําเนินงานของ
อบต.
เพื่อใหมีระบบการ บุคลากรที่ทํางานในองคกร
ควบคุมภายใน

19 กิจกรรมการติดปาย
ประชาสัมพันธกรณีพบ
เห็นการทุจริต

เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การทุจริต

รวม

19 โครงการ

-

ประชาชนในพื้นที่

-

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

100,000 ทุกครัวเรือน

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เพื่อประสัมพันธขาวสารตาง ๆ

สํานักปลัด

100,000

100,000

100,000

100,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

รายงานการควบคุมภายใน มีระบบการควบคุมภายในที่ดี

สํานักปลัด

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

มีปายประชาสัมพันธการ
ทุจริต

สํานักปลัด

6,590,000

6,590,000

6,590,000

6,590,000

6,590,000

-

ไมมีการทุจริตในพื้นที่

-

-
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135

แบบ ผ.๐2

แบบ ผ.๐2

แบบ ผ.๐2

136

แบบ ผ.๐2

แบบ ผ.๐2

137

แบบ ผ.๐2

138

แบบ ผ.๐2

แบบ ผ.๐2

139

แบบ ผ.๐2

แบบ ผ.๐2

แบบ ผ.๐2

140

แบบ ผ.๐2

แบบ ผ.๐2

141

แบบ ผ.๐2

แบบ ผ.๐2

142

แบบ ผ.๐2

143

แบบ ผ.๐2

แบบ ผ.๐2

144

แบบ ผ.๐2

แบบ ผ.๐2

145

แบบ ผ.๐2

แบบ ผ.๐2

146

แบบ ผ.๐2

แบบ ผ.๐2

147

แบบ ผ.๐2

148

แบบ ผ.๐2

แบบ ผ.๐2

149

แบบ ผ.๐2

แบบ ผ.๐2

150

แบบ ผ.๐2

แบบ ผ.๐2

151

แบบ ผ.๐2

แบบ ผ.๐2

152

153

154

แบบ ผ.๐๑

แบบ ผ.๐๑

155

แบบ ผ.๐๑

แบบ ผ.๐๑

156

แบบ ผ.๐๑

แบบ ผ.๐๑

157

แบบ ผ.๐๑

แบบ ผ.๐๑

158

แบบ ผ.๐๑

แบบ ผ.๐๑

159

แบบ ผ.๐๑

แบบ ผ.๐๑

แบบ ผ.๐๑

160

แบบ ผ.๐๑

แบบ ผ.๐๑

161

แบบ ผ.๐๑

แบบ ผ.๐๑

แบบ ผ.๐๑

162

แบบ ผ.๐๑

แบบ ผ.๐๑

แบบ ผ.๐๑

163

แบบ ผ.๐๑

แบบ ผ.๐๑

164

แบบ ผ.๐๑

แบบ ผ.๐๑
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๔ )
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่นการทองเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

1 อุดหนุนใหกับการไฟฟา
สวนภูมิภาคอําเภอยี่งอ

วัตถุประสงค
เพื่อขยายเขตเสา
ไฟฟา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

เพิ่มแสงสวางใหกับประชาชน

300,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
300,000

300,000

2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

300,000 จํานวนเขตไฟฟาเพิ่มขึ้น

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนไดใชไฟฟาในการ
ดํารงชีวิตประจําวันและประกอบ
อาชีพตลอดจนถึงความปลอดภัย
ในเวลากลางคืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
121

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๔ )
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่นการทองเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.๒ แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 อุดหนุนใหกับสํานักงาน เพื่อใหประชาชนมี จํานวนกลุมเกษตร 1 กลุม
เกษตรอําเภอยี่งอ
อาชีพเสริม

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563

2564

50,000

50,000

50,000

50,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๔ )

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวนของผูเขารับการอบรม

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น

122

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๓ แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1 อุดหนุนโครงการนํา

เพื่อใหนักเรียนมี
ความรูและได
เรียนรู
ประสบการณ
เพื่อสนับสนุน

นักเรียน 5 โรง ไปศึกษา
แหลงความรูนอกสถานที่

2 อุดหนุนอาหารกลางวัน
ใหกับศูนยการศึกษาพิเศษ อาหารกลางวัน
ศูนยการศึกษา
3 อุดหนุนอาหารกลางวัน เพื่อใหนักเรียน
โรงเรียน
ไดรบั สารอาหารที่
ถูกสุขลักษณะ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

โรงเรียนทั้งในและนอก
ระบบภายในพื้นที่ตําบลจอ
เบาะ

100,000

100,000

100,000

100,000 จํานวนของผูเขารับการอบรม

นักเรียนมีความรูใหมๆและไดเพิ่ม
ประสบการณ

ศูนยการศึกษาพิเศษประจํา
จังหวัดนราธิวาส

50,000

50,000

50,000

50,000

เพิ่มโอกาสทางการศึกษาสําหรับ
เด็กพิเศษ

นักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. 3,000,000 3,000,000 3,000,000
ในเขตตําบลจอเบาะ

1 แหง

3,000,000 12 เดือน

เด็กนักเรียนในเขตตําบลจอเบาะมี
สุขภาพที่แข็งแรง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๔ )
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
123

องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๖ แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 อุดหนุนใหกับศูนย
เพื่อใหประชาชนมี อบรมประชาชน จํานวน 80
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ความรูความเขาใจ คน จาก 9 หมูบา น
ในการปองกัน
ควบคุมโรคและ
ดูแลผูปวยเบื้องตน

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563

2564

70,000

70,000

70,000

70,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวนของผูเขารวมโครงการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนมีความรูความเขาใจ
ดานการปองกันและควบคุม
โรคติดตอ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๔ )
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563

2564

จํานวน 1 โรงเรียน

50,000

50,000

50,000

50,000

1 แหง

นักเรียนเปนคนดี คนเกง และมี
ความสุข

จํานวน 1 โรงเรียน

60,000

60,000

60,000

60,000

1 แหง

นักเรียนเปนคนดี คนเกง และมี
ความสุข

จํานวน 9 มัสยิด

100,000

100,000

100,000

100,000 จํานวนของผูเขารับการอบรม

ประชาชนมีไดรับความรูทาง
ศาสนาเพิ่มขึ้น

100,000

100,000

100,000

100,000 จํานวนของผูเขารับการอบรม

ประชาชนมีความรูควบคูคุณธรรม

5 อบรมนักเรียน ศิลปะ
เพื่อใหรางกาย
จํานวน 1 โรงเรียน
การปองกันตัว ปญจะซิลัต ของนักเรียนมี
สุขภาพ อนามัยที่ดี

50,000

50,000

50,000

50,000

เด็กนักเรียนในเขตตําบลจอเบาะมี
สุขภาพที่แข็งแรง

6 อบรมคายสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม

จํานวน 5 โรง

140,000

140,000

140,000

140,000 จํานวนผูเขารวมโครงการ

เพื่อใหเกิดความสามัคคีและ
เกิดการบูรณาการในการ
ทํางาน

30,000

30,000

30,000

30,000

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1 อุดหนุนโครงการเปดโลก เพื่อสงเสริมให
ทัศนกวางไกล
นักเรียนเปด
ประสบการณ
2 นักเรียนดี นักเรียนเกง เพื่อสงเสริมให
นักเรียนมีความสุข
นักเรียนเปนคนดี
คนเก
3 อุดหนุนใหมัสยิดใน
เพื่อใหงประชาชน

ตําบลจอเบาะโครงการ ไดรบั ความรู
บรรยายธรรม
4 อบรมการเตรียมความ เพือ่ ใหนักเรียน
นักเรียน บุคลากรทางการ
พรอมสูประชาคมอาเซียน รับรูและเขาใจ
ศึกษา ผูนําชุมชน
ประชาคมอาเซียน

7 อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอยี่งอ
กิจกรรมประเพณีของดี
เมืองนราของอําเภอ
ยี่งอป 25๖๐

เพื่อใชหลักธรรม
เปนสื่อและ
แรงจูงใจ
เพื่อใหประชาชนมี
สวนรวมในการจัด
งาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

1 แหง

จํานวนผูเขารวมโครงการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

นักเรียนที่ผานการอบรมมี
คุณภาพทั้งทางดานรางกายและ
จิตใจ
เกิดความสามัคคีและเกิดการ
บูรณาการในการทํางาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๔ )
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

8 อุดหนุนทองถิ่นจังหวัด
ตกแตงเรือบุพชาติเรือนํา
ขบวนแหทางน้ําในงาน
แขงเรือหนาพระที่นั่ง
9 อุดหนุนใหกับทองถิ่น
จังหวัดนราธิวาส
10 อุดหนุนใหกับทีทําการ
ปกครองอําเภอยี่งอ
กิจกรรมการสนับสนุน
งานกาชาด และงาน
ประจําป
11 อุดหนุนใหกับที่ทําการ
ปกครองอําเภอยี่งอเพื่อ
จายในการจัดโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ
12 อุดหนุนศูนยมัสยิด
ประจําตําบลจอเบาะ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563

2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

เพื่อจายใน
โครงการของการ
แขงเรือหนาพระที่
นั่งในงานของดี
เมืองนรา
เพื่อใหประชาชนมี
สวนรวมงานดี
เมืองนราฯ
เพื่อสรางจิตสํานึก
ในการชวยเหลือ
เพื่อนมนุษย

เพื่อใหเกิดความสามัคคีและ
เกิดการบูรณาการในการ
ทํางาน

5,000

5,000

5,000

5,000

จํานวนผูเขารวมโครงการ

เกิดความสามัคคีและเกิดการ
บูรณาการในการทํางาน

เพื่อใหเกิดความสามัคคีและ
เกิดการบูรณาการในการ
ทํางาน
เพื่อใหเกิดความสามัคคีและ
เกิดการบูรณาการในการ
ทํางาน

5,000

5,000

5,000

5,000

จํานวนผูเขารวมโครงการ

เกิดความสามัคคีและเกิดการ
บูรณาการในการทํางาน

5,000

5,000

5,000

5,000

จํานวนผูเขารวมโครงการ

เกิดความสามัคคีและเกิดการ
บูรณาการในการทํางาน

เพื่อเฉลิมฉลอง
วโรกาสที่
พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว

ประชาชนเกิดความตระหนัก
ในการรักชาติ ศาสน กษัตริย

20,000

20,000

20,000

20,000

จํานวนผูเขารวมโครงการ

เกิดความตระหนักในการรักชาติ
ศาสน กษัตริย

100,000

100,000

100,000

100,000 จํานวนผูเขารวมโครงการ

ประชาชนมีการยึดมั่นในหลักคํา
สอนของศาสนาและใชมัสยิดเปน
ศูนยรวมทางจิตใจ

เพื่อใหประชาชนมี สนับสนุนกิจกรรมดาน
กิจกรรมดาน
ศาสนาและกิจกรรมอื่นๆ
ศาสนา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๔ )
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

13 อุดหนุนศูนยอิสลาม
ประจํามัสยิด(ตากดีกา)
8 ศูนย
14 อุดหนุนใหกับโรงเรียน
บานนากอ

วัตถุประสงค

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

มัสยิด ๘ ศูนย

400,000

400,000

400,000

400,000 ๘ ศูนย

ประชาชนมีสถานที่ในการทําพิธี
ละหมาด และมีความปลอดภัย

โรงเรียนบานนากอ

12,000

12,000

12,000

12,000

1 โรงเรียน

นักเรียนที่ผานการมีคณ
ุ ภาพทั้ง
ทางดานรางกายและจิตใจ

โรงเรียนบานจอเบาะ

10,000

10,000

10,000

10,000

1 โรงเรียน

นักเรียนที่ผานการมีคณ
ุ ภาพทั้ง
ทางดานรางกายและจิตใจ

8,000

8,000

8,000

8,000

1 โรงเรียน

นักเรียนที่ผานการมีคณ
ุ ภาพทั้ง
ทางดานรางกายและจิตใจ

17 อุดหนุนใหกับโรงเรียน
บานจอเบาะ

เพื่อเขาคายพัก
โรงเรียนบานจอเบาะ
แรม ลูกเสือ-เนตร
นารี
เพื่อเปดโลกทัศน โรงเรียนบานจอเบาะ
กวางไกล

10,000

10,000

10,000

10,000

1 โรงเรียน

นักเรียนที่ผานการมีคณ
ุ ภาพทั้ง
ทางดานรางกายและจิตใจ

18 อุดหนุนใหกับโรงเรียน
บานจอเบาะ

เพื่อศึกษาแหลง โรงเรียนบานจอเบาะ
เรียนรูนอกสถานที่

10,000

10,000

10,000

10,000

1 โรงเรียน

นักเรียนที่ผานการมีคณ
ุ ภาพทั้ง
ทางดานรางกายและจิตใจ

19 อุดหนุนใหกับโรงเรียน
บานลุโบะปาเระ

เพื่อพัฒนาและ
โรงเรียนบานลุโบะปาเระ
สงเสริมกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนดาน
คุณธรรมจริยธรรม

4,000

4,000

4,000

4,000

1 โรงเรียน

นักเรียนที่ผานการมีคณ
ุ ภาพทั้ง
ทางดานรางกายและจิตใจ

15 อุดหนุนใหกับโรงเรียน
บานจอเบาะ
16 อุดหนุนใหกับโรงเรียน
บานจอเบาะ

เพื่อสงเสริมศูนย
อิสลามประจํา
มัสยิด
เพื่อสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่น
เพื่อสงเสริมคาย
วิชาการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๔ )
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางสันติสุขในพื้นที่
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 ดานการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

127

ยุทธศาสตรที่ 7 ดานการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

1 อุดหนุนใหกับ อบต.
ละหาร

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อจายตาม
เพื่อจางพนักงานจางลูกจาง
โครงการพัฒนา ชั่วคราวที่อยูสํานักงาน
ประสิทธิภาพศูนย ทองถิ่นอําเภอ
รวมขอมูลขาวสาร

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563

2564

30,000

30,000

30,000

30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
12 เดือน

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขอมูล
ขาวสาร

128

แบบ ผ.๐๒

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองชาง

แบบ ผ.๐๒
129

แบบ ผ.๐๒

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
เกษตรอําเภอ

แบบ ผ.๐๒
130

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

แบบ ผ.๐๒

131

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุข

แบบ ผ.๐๒

132

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

กองการศึกษา
ศูนยมัสยิด
ประจําตําบล
กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

อําเภอยี่งอ

แบบ ผ.๐๒

133

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สถจ.นธ.

สํานักปลัด

สํานักปลัด

อําเภอยี่งอ

กองการศึกษา

แบบ
แบบ ผ.๐๒
ผ.๐๑

134

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

แบบ ผ.๐2

135

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

136

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๔ )
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.03

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่นการทองเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1 กอสรางถนน คสล. ม.๘ เพื่อใหถนนได
สายลุโบะปลือติง
มาตรฐาน

2 กอสรางถนน คสล. ม.1 เพื่อใหถนนได
สายจอเบาะ-กูเล็ง
มาตรฐาน

3 กอสรางถนน คสล. ม.2 เพื่อใหถนนได
สายกูโบร-ลูโบะกือทุง มาตรฐาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)

ถนน คสล. กวาง 4 ม.
ยาว ๒,200 ม. หนา
0.15 ม. ผิวจราจร
๘,๙00 ตร.ม. ไหล
ทางดินลูกรังขางละ
๐.๕๐ เมตร
ถนน คสล. กวาง 4 ม.
ยาว ๙๗๕ ม. หนา
0.๒๐ ม. ผิวจราจร
๓,๙00 ตร.ม.

6,000,000

6,000,000

6,000,000

600,000

600,000

600,000

ถนน คสล. กวาง 4 ม.
ยาว 2,200 ม. หนา
0.15 ม. ผิวจราจร
8,800 ตร.ม.

6,500,000

6,500,000

6,500,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

6,000,000 ๑.รอยละระยะทางของ
๑.ทําใหประชาชนเดินทางสะดวก
ถนนที่ไดมาตรฐาน
๒.ทําใหลดการเกิดอุบัติเหตุ
๒.รอยละของประชาชน
เดินทางสะดวก
๓.
รอยละที่อุบัติเหตุลดลง

กองชาง

600,000 ๑.รอยละระยะทางของ
ถนนที่ไดมาตรฐาน
๒.รอยละของประชาชน
เดินทางสะดวก
๓.
รอยละที่อุบัติเหตุลดลง
6,500,000 ๑.รอยละระยะทางของ
ถนนที่ไดมาตรฐาน
๒.รอยละของประชาชน
เดินทางสะดวก
๓.
รอยละที่อุบัติเหตุลดลง

๑.ทําใหประชาชนเดินทางสะดวก
๒.ทําใหลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

๑.ทําใหประชาชนเดินทางสะดวก
๒.ทําใหลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

129

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5 )

องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ
ยุทธศาสตร

ป 2561
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ป 2562
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ป 2563

ป 2564

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

จํานวน
โครงการ

ป 2565

งบประมาณ (บาท) จํานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

รวม 5 ป
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานการเกษตร
รวม
2. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานงานสงเสริม
คุณภาพชีวิต
แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน
แผนงานสังคมสงเคราะห
แผนงานการศึกษา
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานงบกลาง
แผนงานสาธารณสุข
รวม
3. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
รวม

4. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการวางแผน
การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการ
ทองเที่ยว

13
6
19

22,280,000
2,900,000
25,180,000

8
6
14

45,920,000
2,900,000
48,820,000

83
6
89

30,043,425
2,900,000
32,943,425

84
6
90

40,163,175
2,900,000
43,063,175

65
6
71

33,095,200
2,900,000
35,995,200

253
30
283

171,501,800
14,500,000
186,001,800

4

180,000

4

180,000

5

810,000

5

810,000

5

810,000

23

2,790,000

4
12
33
6

413,000
6,190,000
2,248,000
7,320,000

4
16
32
6

413,000
6,112,300
1,768,000
7,320,000

6
16
34
6

561,000
6,112,300
2,018,000
7,320,000

6
16
34
6

561,000
6,112,300
1,888,000
7,320,000

6
16
33
6

561,000
6,112,300
1,768,000
7,320,000

26
76
166
30

2,509,000
30,639,200
9,690,000
36,600,000

9
68

370,000
16,721,000

9
71

370,000
16,163,300

9
76

370,000
17,191,300

9
76

370,000
17,061,300

9
75

370,000
16,941,300

45
366

1,850,000
84,078,200

7
7

1,360,000
1,360,000

8
8

1,510,000
1,510,000

8
8

1,510,000
1,510,000

8
8

1,510,000
1,510,000

8
8

1,510,000
1,510,000

39
39

7,400,000
7,400,000
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5 )

องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ
ยุทธศาสตร

ป 2561
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ป 2562
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ป 2563

ป 2564

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

จํานวน
โครงการ

แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน

7

430,000

7

430,000

8

490,000

8

แผนงานการเกษตร

4

280,000

4

280,000

4

280,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

9

3,280,000

9

3,280,000

9

20

3,990,000

20

3,990,000

5. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการบริหาร
จัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
แผนงานการสาธารณสุข

12

950,000

12

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2

40,000

แผนงานการเคหะและชุมชน

4

แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน

ป 2565

งบประมาณ (บาท) จํานวน
โครงการ

รวม 5 ป

งบประมาณ (บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

490,000

8

490,000

38

2,330,000

4

280,000

4

280,000

20

1,400,000

3,280,000

9

3,280,000

9

3,280,000

45

16,400,000

21

4,050,000

21

4,050,000

21

4,050,000

103

20,130,000

950,000

12

950,000

12

950,000

12

950,000

60

4,750,000

2

40,000

2

40,000

2

40,000

2

40,000

10

200,000

600,000

4

600,000

4

600,000

4

600,000

4

600,000

20

3,000,000

4

300,000

4

300,000

4

300,000

4

300,000

4

300,000

20

1,500,000

22

1,890,000

22

1,890,000

22

1,890,000

22

1,890,000

22

1,890,000

110

9,450,000

11
4

732,000
280,000

11
4

732,000
280,000

11
4

732,000
280,000

11
4

732,000
280,000

11
4

732,000
280,000

55
20

3,660,000
1,400,000

15

1,012,000

15

1,012,000

15

1,012,000

15

1,012,000

15

1,012,000

75

5,060,000

19

6,590,000

19

6,590,000

19

6,590,000

19

6,590,000

19

6,590,000

95

32,950,000

รวม

19

6,590,000

19

6,590,000

19

6,590,000

19

6,590,000

19

6,590,000

95

32,950,000

รวมทั้งสิ้น

170

56,743,000

169

79,975,300

250

65,186,725

251

75,176,475 231

67,988,500

1,071

345,070,000

รวม

รวม
6. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานการศึกษา
รวม
7. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป
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บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่นหาป ( พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖5 )
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
-

แบบ ผ.๐8

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564

1 บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ

2 บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ

2 บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ

คาครุภัณฑยานพาหนะ จัดหารถยนตนั่ง 4 ประตู
รถยนต 1 คัน
และขนสง
คาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ปรับปรุงซอมแซมหอกระจาย 16 จุด
ขาวแบบไรสาย
คาครุภัณฑคอมพิวเตอร ปรับปรุงระบบไวไฟ
จํานวน 1 ระบบ

-

1,000,000

3 บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ

คาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดหาโทรทัศน

จํานวน 1 เครื่อง

4 บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ

คาครุภัณฑสาํ นักงาน

จัดหาเครื่องถายเอสาร

5 สาธารณสุข

คาครุภัณฑ

คาครุภัณฑอื่น

6 บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ

คาครุภัณฑอื่น

ตูเหล็กจํานวน ๑๐ ตัว

7 บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ

คาครุภัณฑสาํ นักงาน

8 เคหะและชุมชน

คาครุภัณฑ

คาครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

เพื่อเปนคาใชจายในการ
จัดซื้อถังขยะ
เพื่อเปนคาใชจายในการ
จัดซื้อถึงน้ํา
เพื่อเปนคาใชจายในการ
จัดซื้อโซฟารับแขก
เพื่อเปนคาใชจายในการ
จัดซื้อรถจักรยานยนต

เครื่องถายเอกสาร จํานวน 1
200,000
เครื่อง
ตูเหล็กจํานวน ๒๐๐ ใบ
500,000 500,000 500,000

340,000 220,000 100,000

2565

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

-

-

กองคลัง

100,000

100,000

สํานักปลัด

-

-

100,000

100,000

100,000

สํานักปลัด

-

-

10,000

-

-

สํานักปลัด

200,000

200,000

สํานักปลัด

500,000

500,000

กองสาธารณสุข

200,000 200,000 200,000

200,000

200,000

สํานักปลัด

โซฟารับแขก 1 ชุด

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

สํานักปลัด

รถจักรยานยนต 1 คัน

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

กองชาง

130

131

132

สวนที่ 5 การติดตามและประเมินผล
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2559) เปนแบบที่กำหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ดำเนินการใหคะแนน
ตามเกณฑที่กำหนดไว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย มีรายละเอียด ดังนี้
1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ปป ระกอบดวย
ประเด็นการพิจารณา
1. ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ
3. ยุทธศาสตรประกอบดวย
3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด
3.4 วิสัยทัศน
3.5 กลยุทธ
3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร
3.8 แผนงาน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
3.10 ผลผลิต/โครงการ
รวมคะแนน

คะแนน
20
15
65
(10)
(10)
(10)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑที่ควรไดเพื่อใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน)
ประเด็นการพิจารณา
1.ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูล
พื้นฐานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

รายละเอียดหลักเกณฑ
ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
(1) ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชน ที่ตั้งของหมู
บาน/ชุม ชน/ตำบลลัก ษณะภู มิ ป ระเทศ ลั ก ษณะ
ภูมิ อ ากาศ ลั กษณะของดิน ลั กษณะของแหล งน้ ำ
ลั ก ษณะของไม/ป า ไม ฯลฯ ด า นการเมื อ ง/การ
ปกครอง เชน เขตการ ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
๒๐
(๓)
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ประเด็นการพิจารณา
1.ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูล
พื้นฐานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

รายละเอียดหลักเกณฑ
(2) ขอมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน
ขอมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และชวงอายุและ
จำนวนประชากร ฯลฯ
(3) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา
สาธารณสุ ข อาชญากรรม ยาเสพติ ด การสั ง คม
สงเคราะห ฯลฯ
(4) ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริการพืน้ ฐาน เชน การ
คมนาคมขนส ง การไฟฟ า การประปา โทรศั พ ท
ฯลฯ
(5) ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร
การประมง การปศุสัตว การบริการ การทองเที่ ยว
อุตสาหกรรม การพาณิชยกลุมอาชีพแรงงาน ฯลฯ
และเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและ
แหลงน้ำ)
(6) ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน
การนับถือศาสนาประเพณีและงานประจำป
ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น สินคาพื้นเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
(7) ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ำ
ปาไม ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
(8) การสำรวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทำ
แผนพัฒนาทองถิ่นหรือการใชขอมูล จปฐ.
(9) การประชุมประชาคมทองถิ่น รูปแบบ วิธี การ
และการดำเนินการประชุมประชาคมทองถิ่น โดยใช
กระบวนการร ว มคิ ด ร ว มทำ ร ว มตั ด สิ น ใจ ร ว ม
ตรวจ สอ บ ร ว ม รั บ ป ระ โยช น ร ว ม แก ป ญ ห า
ปรึ ก ษาหารื อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู เพื่ อ แก ป ญ หา
สำหรับ การพั ฒ นาท อ งถิ่ น ตามอำนาจหน า ที่ ข อง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
(2)

(2)
(2)
(2)

(2)

(2)
(2)
(3)
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ประเด็นการพิจารณา
2 . การวิเคราะหสภาวการณ
และศักยภาพ

รายละเอียดหลักเกณฑ
ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
(1) การวิเคราะหที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ
สอดคลองยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในเขตจั ง หวั ด
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
นโยบายของผูบริหารทองถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยง
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพั ฒนาเศรษฐกิ จ
และสังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
15
(2)

(2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะและการบังคับใชผลของการบังคับใช
สภาพการณที่เกิดขึ้นตอการพัฒนาทองถิ่น
(3) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน
การศึกษาสาธารณสุขความยากจน อาชญากรรม
ปญหายาเสพติดเทคโนโลยี จารีตประเพณี
วัฒนธรรม ภูมปิ ญญาทองถิ่นเปนตน
(4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายได
ครัวเรือน การสงเสริมอาชีพ กลุม อาชีพ กลุม ทาง
สังคมการพัฒนาอาชีพและกลุม ตางๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเปนอยูท ั่วไป เปนตน
(5) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติ
ตางๆ ทางภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น
การประดิษฐที่มผี ลตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนา

(1)

(6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของทองถิ่น ดวยเทคนิค SWOT Analysis ที่
อาจสงผลตอการดำเนินงานไดแก S-Strength (จุด
แข็ง) W-Weakness(จุดออน) O-Opportunity
(โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)
(7) สรุปประเด็นปญหาและความตองการของ
ประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนำเสนอปญหา คนหา
สาเหตุของปญหาหรือสมมติฐานของปญหา แนว
ทางการแกไขปญหาหรือวิธีการแกไขปญหา การ
กำหนดวัตถุประสงคเพื่อแกไขปญหา
(8) สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับ
และการเบิกจายงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ.
2557-2560 เชน สรุปสถานการณการพัฒนา
การตั้งงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณการ
ประเมินผลการนาแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาทองถิ่นในเชิงคุณภาพ

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(1)
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รายละเอียดหลักเกณฑ

(9) ผลที่ไดรับจากการดำเนินงานในปงบประมาณ
พ.ศ.2557-2560 เช น ผลที่ ไ ดรั บ /ผลที่ ส ำคั ญ
ผลกระทบ และสรุปปญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่
ผานมาและแนวทางการแกไข ปงบประมาณ พ.ศ.
2557-2560
3. ยุทธศาสตร
ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
3.1 ยุทธศาสตรขององคกร
สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
ปกครองสวนทองถิ่น
ทองถิ่น ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พั ฒ นาที่ ส อดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร ข ององค ก ร
ปกครองสวนท อ งถิ่ นและเชื่ อมโยงหลัก ประชารั ฐ
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพั ฒนาเศรษฐกิ จ
และสังคมแหงชาติและThailand 4.0
3.2 ยุทธศาสตรขององคกร
สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด สิ่งแวดลอมของทองถิ่น และยุทธศาสตรจังหวัด และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ
Thailand 4.0
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน นโยบาย/
ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ Thailand 4.0
3.4 วิสัยทัศน
วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตองการจะเปนหรือบรรลุถึง
อนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เปนลักษณะเฉพาะขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และสัมพันธกับโครงการพัฒนาทองถิ่น
3.5 กลยุทธ
แสดงใหเห็นชองทาง วิธกี าร ภารกิจหรือสิ่งที่ตองทำ
ตามอำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
จะนำไปสูการบรรลุวสิ ัยทัศน หรือแสดงใหเห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการใหบรรลุวสิ ัยทัศน
นั้น
3.6 เปาประสงคของแตละ
เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความ
ประเด็นกลยุทธ
สอดคลองและสนับสนุนตอกลยุทธที่จะเกิดขึ้น มุง
หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร
ความมุง มั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น
(Positioning)
เพื่อใหบรรลุวสิ ัยทัศนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนา
ไปสูผ ลสำเร็จทางยุทธศาสตร

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
(1)

65
(10)

(10)

(10)

(5)

(5)

(5)
(5)
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3.8 แผนงาน

3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตรในภาพรวม

3.10 ผลผลิต/โครงการ

รายละเอียดหลักเกณฑ
แผนงานหรือจุดมุง หมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต
กำหนดจุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงาน
เกิดจากเป าประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ
จุดยื นทางยุทธศาสตรแ ละยุทธศาสตรขององคก ร
ปกครองสว นท องถิ่ น ที่มี ค วามชัด เจน นำไปสูก าร
จัดทำโครงการพัฒนาทองถิ่นในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่
ป โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว
ความเชื่อมโยงองครวมที่นำไปสูก ารพัฒนาทองถิ่นที่
เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ 20
ปแ ผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมแห งชาติ ฉบั บ ที่
12 Thailand 4.0 แผนพั ฒ นาภาค/แผนพั ฒ นา
กลุ ม จัง หวัด /แผนพั ฒ นาจั งหวัด ยุ ท ธศาสตร ก าร
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
และยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผลผลิ ต /โครงการ เป น ผลผลิ ต ที่ เป น ชุด หรือ เป น
โครงการที่ เป น ชุ ด กลุ ม หรื อ อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น
ลั ก ษณะเดี ย วกั น เป น ต น เพื่ อ นำไปสู ก ารจั ด ทำ
โครงการเพื่อพัฒนาทองถิ่นในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
อยางถูกตองและครบถวน
รวมคะแนน

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
(5)

(5)

(5)

100

2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่
ปประกอบดวย
ประเด็นการพิจารณา
คะแนน
1. การสรุปสถานการณการพัฒนา
10
2. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบตั ิในเชิงปริมาณ
10
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบตั ิในเชิงคุณภาพ
10
4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา
10
5. โครงการพัฒนา ประกอบดวย
(5)
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
(5)
5.2 กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ
(5)
5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง
(5)
5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
(5)
5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(5)
5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0
(5)
5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด
(5)
5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
(5)
ภายใตหลักประชารัฐ
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คะแนน
(5)
(5)
(5)
(5)

5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธกี ารงบประมาณ
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับ
5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค
รวมคะแนน

100

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑที่ควรไดเพื่อใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน)
ประเด็นการพิจารณา
1. การสรุปสถานการณการพัฒนา

2. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไ ปปฏิบตั ใิ นเชิง
ปริมาณ

รายละเอียดหลักเกณฑ
เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทายุทธศาสตร
(ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ใชการ
วิเคราะห ( SWOT Analysis/Demand
(DemandAnalysis)/Global Demand และ
Trend ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลง
ที่มีผลตอการพัฒนาอยางนอยตองประกอบดวย
การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดาน
สังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)
1) การควบคุมทีม่ ีการใชตัวเลขตางๆ เพื่อ
นำมาใชวัดผลในเชิงปริมาณเชน การวัดจำนวน
โครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตนั่นเอง
วาเปนไปตามที่ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจำนวน
ที่ดำเนินการจริงตามทีไ่ ดกำหนดไวเทาไหร
จำนวนที่ไมสามารถดำเนินการไดมีจำนวน
เทาไหรสามารถอธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ
(Efficiency) ของการพัฒนาทองถิ่นตามอำนาจ
หนาที่ที่ไดกำหนดไว
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact)
โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ
(Quantitative)

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได

10

10
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3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10

รายละเอียดหลักเกณฑ
1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพั ฒนาใน
เชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคตางๆ มาใชเพื่อ
วัด วา ภารกิ จ โครงการ กิ จกรรม งานตางๆ ที่
ดำเนินการในพื้น ที่ นั้นๆ ตรงตอความตอ งการ
ของประชาชนหรือ ไม แ ละเป น ไปตามอำนาจ
หนาที่หรือไม ประชาชนพึงพอใจ หรือไม สิ่งของ
วัสดุครุภัณฑ การดำเนินการตางๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกตอง คงทน ถาวรสามารถใชการได
ตามวัต ถุ ป ระสงค ห รือ ไม ซึ่ งเป น ไปตามหลั ก
ประสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness) ผลการปฏิ บั ติ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณ
มาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวน
ราชการหรือหนวยงาน
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact)
โค ร ง ก า ร ที่ ด ำ เนิ น ก า ร ใน เชิ ง คุ ณ ภ า พ
(Qualitative)

4. แผนงานและยุทธศาสตรพฒ
ั นา10 1) วิเคราะหแผนงาน งานที่เกิดจากดานตางๆ มี
ความสอดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร ข ององค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นในมิติตางๆ จนนำไปสูการ
จั ด ทำโครงการพั ฒ นาท อ งถิ่ น โดยใช SWOT
Analysis/Demand(Demand
Analysis)/Global Demand/Trend หรือ หลั ก
ก า ร บู รณ า ก า ร (Integration) กั บ อ งค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีพื้นที่ติดตอกัน
2) วิเคราะหแผนงาน งานที่เกิดจากดานตางๆ ที่
สอดคลองกับการแกไขปญหาความยากจน หลัก
ประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย ง
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดาน
การเกษตรและแหล งน้ ำ) (Local Sufficiency
Economy Plan : LSEP)
5. โครงการพัฒนาควรประกอบดวย ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
ขอมูลดังนี้
เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผน
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและดำเนินการเพื่อใหการพัฒนาบรรลุ
ตามวิสยั ทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
กำหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุง ไปเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวา จะพัฒนาอะไร
ในอนาคต

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได

10

10

60
(5)
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5.2 กำหนดวัตถุประสงคสอดคลอง
กับโครงการ

รายละเอียดหลักเกณฑ
มี วั ต ถุ ป ร ะ ส งค ชั ด เจ น (clear objective)
โครงการตองกำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับ
ความเป น มาของโครงการ สอดคล อ งกั บ
หลั ก การและเหตุ ผ ล วิ ธี ก ารดำเนิ น งานต อ ง
สอดคล อ งกั บ วัต ถุ ป ระสงค มี ค วามเป น ไปได
ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) สภาพที่อยากใหเกิดขึ้นในอนาคตเปนทิศทางที่
มีความชัดเจนนำไปสูการตั้ง
ตองไปใหถึงเปาหมายตองชัดเจน สามารถระบุ
งบประมาณไดถูกตอง
จำนวนเทาไรกลุมเปาหมายคือ อะไร มีผลผลิต
อยางไร กลุม เปาหมาย พื้น ที่ ด ำเนิน งาน และ
ระยะเวลาดำเนิ น งานอธิ บ ายให ชั ด เจนว า
โครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มตนในชวงเวลาใด
และจบลงเมื่ อ ไร ใครคื อ กลุ ม เป า หมายของ
โครงการ หากกลุ ม เป า หมายมี ห ลายกลุม ให
บอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลัก ใคร
คือกลุม เปาหมายรอง
5.4 โครงการมีความสอดคลอง
โครงการสอดคลองกับ (1) ความมั่นคง (2) การ
กับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
สร า งความสามารถในการแข ง ขั น (3) การ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (4) การสราง
โอกาสความเสมอภาคและเท า เที ย มกั น ทาง
สังคม (5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให
เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) โครงการมี ค วามสอดคล อ งกั บ แผนพั ฒ นา
มีความสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 โดย (1)
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง (2) ยึ ด
คนเป นศูนยก ลางการพั ฒนา (3) ยึดวิสัยทั ศน
ภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (4) ยึดเปาหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำ
ไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน
5 ป ที่ ต อ ยอดไปสู ผ ลสั ม ฤทธิ์ ที่ เป น เป า หมาย
ระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา
(1) การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการ
หลุดพนกับดักรายไดปานกลาง สูร ายไดสูง
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการ
ปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ
(3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
(4)การรองรับ การเชื่ อมโยงภูมิ ภ าคและความ
เปนเมือง
(5) การสร า งความเจริญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ
และสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได

(5)

(5)

(5)

(5)
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(6)การบริหารราชการแผนดินที่มปี ระสิทธิภาพ
5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ
โครงการมี ลั ก ษณ ะหรื อ สอดคล อ งกั บ การ
Thailand 4.0
ปรั บ เปลี่ ย นโครงสรา งเศรษฐกิจ ไปสู Value–
Based Economy หรือ เศรษฐกิ จ ที่ ขั บ เคลื่ อ น
ดวยนวัตกรรม ทานอย ไดมากเชน (1) เปลี่ยน
จากการผลิ ต สิ น ค า โภคภั ณ ฑ ไ ปสู สิ น ค า เชิ ง
นวั ต กรรม (2) เปลี่ ย นจากการขั บ เคลื่ อ น
ประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูก ารขับ
เคลื่อนดวยเทคโนโลยีความคิดสรา งสรรคแ ละ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิต
สินคา ไปสูการเนนภาคบริก ารมากขึ้น รวมถึง
โครงการที่ เ ติ ม เต็ ม ด ว ยวิ ท ยาการความคิ ด
สรางสรรค นวัตกรรมวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และการวิ จั ย และพั ฒ นาแล ว ต อ ยอดความ
ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ
5.7 โครงการสอดคลองกับ
โครงการพัฒนาทองถิ่นมีความสอดคลองกับหวง
ยุทธศาสตรจังหวัด
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ไดกำหนดขึ้น
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยก
ส ว นใดส ว นหนึ่ ง ออกจากกั น ได นอกจากนี้
โครงการพั ฒ นาท อ งถิ่ น ต อ งเป น โครงการ
เชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตร
จังหวัดที่ไดกำหนดขึ้นที่เปนปจจุบัน
5.8 โครงการแกไขปญหาความ
เปนโครงการที่ดำเนินการภายใตพื้นฐานความ
ยากจนหรือการเสริมสรางให
พอเพี ย งที่ ป ระชาชนดำเนิ น การเองหรื อ ร ว ม
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ดำเนิ นการ เป นโครงการตอยอดและขยายได
ภายใตหลักประชารัฐ
เป น โครงการที่ ป ระชาชนต อ งการเพื่ อ ให เกิ ด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะใหทองถิ่นมีความ
มั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น เป น ท อ งถิ่ น ที่ พั ฒ นาแล ว
ดวยการพัฒ นาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย ง
และเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตร
และแหลงน้ำ) (LSEP)
5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับ งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคำนึงถึงหลัก
เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
สำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการไดแก
(1) ความประหยัด (Economy)
(2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)
(3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)
(4)ความยุติธรรม(Equity) (5) ความโปรงใส
(Transparency)

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได

(5)

(5)

(5)

(5)
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5.10 มีการประมาณการราคาถูกตอง
ตามหลักวิธกี ารงบประมาณ
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การประมาณการราคาเพื่ อ การพั ฒ นาต อ งให
สอดคลองกับโครงการถูกตองตามหลักวิชาการ
ทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถิ่น
มี ค วาม โป ร ง ใสใน ก ารก ำห น ดราคาแ ล ะ
ตรวจสอบไดในเชิงประจักษมีความคลาดเคลื่อน
ไมมากกวาหรือไมต่ำกวารอยละหาของการ
นำไปตั้งงบประมาณรายจายในขอบัญญัติ/เทศ
บัญญั ติเงินสะสม หรือรายจายพัฒนาที่ป รากฏ
ในรูปแบบอื่นๆ
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI)
มี ก า ร ก ำ ห น ด ดั ช นี ชี้ วั ด ผ ล ง า น (Key
และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผล performance Indicator : KPI) ที่ ส ามารถวั ด
ที่คาดวาจะไดรับ
ไ ด (measurable) ใ ช บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล
(effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได เชน การกำหนดความพึงพอใจ
การกำหนดรอยละ การกำหนดอันเกิดจากผล
ของวั ต ถุ ป ระสงค ที่ เ กิ ด ที่ สิ่ ง ที่ ไ ด รั บ (การ
คาดการณคาดวาจะไดรับ)
5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับสอดคลอง ผลที่ ไ ด รั บ เป น สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ได จ ริ ง จากการ
กับวัตถุประสงค
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคลองกับ
วัตถุป ระสงคที่ตั้งไวก ารไดผ ลหรือผลที่ เกิ ดขึ้ น
จะต อ งเท า กั บ วั ต ถุ ป ระสงค ห รื อ มากกว า
วัตถุประสงค ซึ่งการเขียนวัตถุประสงคควร
คำนึงถึง
(1) มีความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจง
ในการดำเนินงานตามโครงการ
(2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได
(3) ระบุสิ่งที่ตอ งการดำเนินงานอยางชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได
(4) เปนเหตุเปนผลสอดคลองกับความเปนจริง
(5) สงผลตอการบงบอกเวลาได

คะแนนเต็ม

รวมคะแนน

100

คะแนนที่ได

(5)

(5)

(5)

3. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ขอ30 (5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบั บ ที่ 2 พ.ศ. 2559 กำหนดว า ผู บ ริห ารท อ งถิ่ น เสนอผลการติ ด ตามและ
ประเมินผลตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสอง
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ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปและ ขอ 29 (3) กำหนดวา ใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบ ริหารทองถิ่น เพื่อ
ใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็ น ดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไม นอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปล ะสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปโดยใชรูปแบบเชิงพรรณา ซึ่งสามารถแสดงไดทั้งการ
อธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ขอมูลตาง ๆ จาก
1. ใชแบบสำหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ
(1) แบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ Kaplan
& Norton
(3) แบบมุงวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System
(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS
(6) แบบการประเมินโดยใชวิธีการแกปญหาหรือเรียนรูจ ากปญหาที่เกิดขึ้นหรือ ProblemSolving
Method
(7) แบบการประเมินแบบมีสวนรวม (Participatory Methods)
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)
(10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ
(11) แบบอื่น ๆ ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกำหนดขึ้น ทั้งนี้ตอ งอยูภ ายใตกรอบตามขอ (1)-(10)
หรือเปนแบบผสมก็ได
2 เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ไดจริง ๆ คืออะไร คาใชจาย (Cost) เวลา(Time) เปนไป
ตามที่กำหนดไวหรือไม
3 ประชาชนไดประโยชนอยางไรหรือราชการไดประโยชนอยางไร
4 วัดผลนั้นไดจริงหรือไม หรือวัดไดเทาไหร (Key Performance Indicators : KPIs)
5 ผลกระทบ (Impact)
4. ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต
4.1 ผลกระทบนำไปสูอนาคต ( เชนจะทำ สนับสนุน สงเสริม ปองกันอยางไร เปนตน)
4.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองคประกอบสำคัญของขอมูลเพื่อนำไปสู
ขอเสนอแนะ เปนตน)
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