คำนำ
ดวยพระราชบัญ ญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแก
องค ก รป กครองส วน ท องถิ่ น พ.ศ. 2 5 4 2 หมวด 2 มาตรา 1 6 (1 ) ป ระกอบ กั บ ระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยวาดว ยการจั ดทำแผนพัฒ นาขององคกรปกครองสว นท องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่
เพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2559 อาศั ย อำนาจตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว า ด ว ยการจั ด ทำ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด
๓ ขอ ๑๗ (๓) (๔) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอำนาจและ
หนาที่ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง แผนพัฒนาทองถิ่นนั้น หมายถึงแผนพัฒนาทองถิ่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น จัดประชุมประชาคมทองถิ่น สวนราชการ
และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ เพื่อแจงแนวทางพัฒนาทองถิ่น รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็น การ
พัฒ นาและประเด็นที่เกี่ยวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิ บัติที่เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่เพื่อนามากำหนดแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาทองถิ่น โดยใหนาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจาก
หนวยงานตางๆ และขอมูลในแผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทาแผนพัฒนา
ทองถิ่น
เพื่อใหการดาเนินการใหเปนไปตามกฎหมายดังกลาว องคการบริหารสวนตำบลจอเบาะ
จึงได จัด ทำแผนพัฒ นาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25๗๐) ขึ้น เพื่อใช เป นกรอบในการจัดทำงบประมาณ
รายจายประจำป และพรอมที่จะนาไปสูก ารปฏิบัตแิ ละสามารถใช ในการประสานแผนการพัฒนาทองถิ่นได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามนโยบายรัฐบาล และคณะผูบริหารหวังที่จะทำใหเกิดการพัฒนา
ในทองถิ่น
องคการบริหารสวนตำบลจอเบาะ จึงหวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566
– 2570) ขององคการบริหารสวนตำบลจอเบาะ ฉบับนี้จะเปนแนวทางในการพัฒนาองคการบริหารสวน
ตำบลจอเบาะ ที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริงตอไป

องคการบริหารสวนตำบลจอเบาะ

สารบัญ
เรื่อง

หนา

สวนที่ ๑ สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน

๑–๗

สวนที่ ๒ ยุทธศาสตรองคปกครองสวนทองถิ่น

8 – 47

สวนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปสูการปฏิบัติ

47 – 130

สวนที่ ๔ การติดตามและประเมินผลสรุปผล

131–๑41

ภาคผนวก
๑. ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 –๒๕70) ขององคการบริหารสวนตำบลจอเบาะ
***********************************

สวนที่ 1
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
๑. ดานกายภาพ
๑.๑ ที่ตั้งของหมูหรือตำบล
องคการบริหารตำบลจอเบาะตั้งอยู หมูที่ ๕ บานโคะ ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ตั้งอยูทาง
ทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต ข องอำเภอยี่ ง อห า งจากที่ ว า การอำเภอประมาณ 6 กิ โ ลเมตร ตำบลจอเบาะมี เนื้ อ ที่
โดยประมาณ 49.303 ตารางกิโลเมตร หรือ 30,814 ไร โดยมีอาณาเขตติดกับพื้นที่ตำบลตาง ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศใต
ทิศตะวันตก

ติดกับพื้นที่
ติดกับพื้นที่
ติดกับพื้นที่
ติดกับพื้นที่

ตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
ตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

1.2 ลักษณณะภูมิประเทศ
ตำบลจอเบาะมีสภาพทั่วไป เปนที่ราบลุมและที่ราบสูง โดยมีลกั ษณะดังนี้
1. พื้ น ที่ร าบสู ง อยู ทางตอนกลางและเชิ งเขาตะวัน ตก เหมาะแก การปลูก ยางพาราและไม ผล พื้ น ที่
ประมาณ 40 %
2. พื้นที่ราบลุม อยูทางตะวันออกและทิศเหนือ เหมาะแกการทำนา มีพื้นที่ประมาณ 25 %
3. พื้นที่ภูเขา อยูทางตะวันตกและทิศใตบางสวน มีพื้นที่ประมาณ 35 %
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะอากาศเปนแบบมรสุมเขตรอน แบงฤดูกาลออกเปน 2 ฤดู ไดแก
1. ฤดูฝน แบงเปน 2 ชวง ไดแก ชวงที่รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ซึ่งพัดเอาความชื้นจากทะเลอันดา
มัน และมหาสมุทรอินเดียเขามา ทำใหมีฝนตกชุกในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมอีกชวงหนึ่ง คือ
ชวงที่รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดเอาความชื้นจากอาวไทยเขามา ทําใหมีฝนตกชุกใน
เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององคการบริหารสวนตำบลจอเบาะ
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2. ฤดูรอน อยูระหวางเดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายน เนื่องจากไดรบั ลมตะวันออกเฉียงใต ซึ่งเปนลม
รอนที่พัดมาจากทะเลจีนใต ทําใหอากาศโดยทั่วไปรอนและชื้น
1.4 ลักษณะของดิน
ลักษณะดินในพื้นที่เปนดินรวน พื้นราบเหมาะแกการทำการเกษตรและทำสวน
๑.๕ ลักษณะของแหลงน้ำ
แหลงน้ำของตำบลจอเบาะประกอบดวยสายน้ำเล็กๆไหลมาจากภูเขาซึ่งเปนแหลงน้ำธรรมชาติ
ประกอบดวยคลองและหนองน้ำ ดังนี้
1. คลองจอเบาะ เปนสายน้ำเล็กๆตัดผานพื้นที่บานจอเบาะ หมูที่1ในชวงฤดูแลงน้ำจะ แหง ไมเพียงพอ
แกการทำการเกษตร
2. คลองบูเกะบูงอ เปนสายน้ำเล็กๆตัดผานพื้นที่บานตนตาล หมูที่2 ในชวงฤดูแลงน้ำจะ แหง ไมเพียงพอ
แกการทำการเกษตร
3. คลองบานแยะ เปนสายน้ำเล็กๆ ตัดผานพื้นที่บานแยะหมูที่ 3 ในชวงฤดูแลงน้ำจะแหงไมเพียงพอแก
การทำการเกษตร
4. หนองน้ำลุโบะบูกู เปนหนองน้ำธรรมชาติ แตมีน้ำไมเพียงพอที่จะน้ำมาใชในการเกษตร
๑.๖ ลักษณะของไมและปาไม
พื้นที่ที่เปนปาธรรมชาติ มีเนื้อที่ประมาณ 2,284 ไร มีปาสงวนแหงชาติ 2 แหง คือ
1. ปาสงวนแหงชาติบูเกะบูงอ ตั้งอยูหมูที่ 2 มีเนื้อที่ 0.5 ตารางกิโลเมตร
2. ปาสงวนแหงชาติบูโด ( รือเสาะ บาเจาะ ยี่งอ ) ตั้งอยูหมูที่ 3,4,6,7,9 มีเนื้อที่ 8 ตารางกิโลเมตร
๒. ดานการเมือง/การปกครอง
๒.๑ เขตการปกครอง
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศใต
ทิศตะวันตก

ติดกับพื้นที่
ติดกับพื้นที่
ติดกับพื้นที่
ติดกับพื้นที่

ตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
ตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

๒.๒ การเลือกตั้ง
การเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน มีจำนวน 9 หมูบาน หากมีการเลือกตั้งใน
ครั้งหนา จะมีผูบริหารทองถิ่น (นายกองคการบริหารสวนตำบล) จำนวน 1 คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตำบล หมูบานละ 1 คน ๙ หมูบาน รวมเปน 9 คน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององคการบริหารสวนตำบลจอเบาะ
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๓. ประชากร
๓.๑ ขอมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
ป 2564
หมูที่

ชาย

หญิง

รวม

ครัวเรือน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
รวม

338
486
519
479
526
474
606
554
430
4,412

351
504
524
535
545
512
587
650
401
4,609

689
990
1,043
1,014
1,071
986
1,193
1,204
831
9,021

156
219
227
203
223
226
213
267
179
1,913

๓.๒ ชวงอายุและจำนวนประชากร

4. สภาพทางสังคม
๔.๑ การศึกษา
1. ศูนยพฒ
ั นาเด็กกอนวัยเรียน 1
1.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอัลหูดา
2. โรงเรียนประถมศึกษา
5
2.1 โรงเรียนบานจอเบาะ
2.2 โรงเรียนบานตนตาล
๒.๓ โรงเรียนบานนากอ
๒.๔ โรงเรียนบานลุโบะปาเระ
๒.๕ โรงเรียนบานยือเลาะ
3. ที่อานหนังสือประจำหมูบา น 6

แหง
แหง
ระดับ ประถมศึกษา
ระดับ ประถมศึกษา
ระดับ ประถมศึกษา
ระดับ ประถมศึกษา
ระดับ ประถมศึกษา
แหง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององคการบริหารสวนตำบลจอเบาะ
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4. ในพื้นที่มีการศึกษานอกระบบ (กศน.บานนากอ) ๑ แหง
๔.๒ สาธารณสุข
๑. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจำตำบลจอเบาะ 1 แหง
4.3 อาชญากรรม
๔.๔ ยาเสพติด
ปญหายาเสพติดมีพื้นที่เฝาระวัง
๔.๕ การสังคมสงเคราะห
5. ระบบบริการพื้นฐาน
๕.๑ การคมนาคมขนสง
เสนทางคมนาคมของตำบลจอเบาะ ประกอบดวยทางหลวงแผนดินสาย นราธิวาส – รือเสาะ ทำใหการ
สัญ จรไปมาและการขนสงผลผลิตทางการเกษตรเปนไปอยางคลองตัวและสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ในตำบลจอ
เบาะมีการตัดถนนลาดยางผานตลอดทุกหมูบาน ทำใหการติดตอสะดวกยิ่งขึ้น เสนทางสำคัญที่ติดตอกับตัวอำเภอ
และถนนคอนกรีต มี 4 เสนทาง สำหรับเสนทางคมนาคมสายตาง ๆ มีดังนี้
- ทางหลวงทองถิ่น ยี่งอ – รือเสาะ ระยะทาง 40 กิโลเมตร
- ถนนลาดยางตะลาฆอสะโต – ปาลอบาตะ ระยะทาง 7.170 กิโลเมตร สรางโดยกรมโยธาธิการ
- ถนนลาดยางตนตาล – กาบุ ระยะทาง 4.075 กิโลเมตร สรางโดยกรมโยธาธิการ
- ถนนลาดยางจีจา – จอเบาะ ระยะทาง 1 กิโลเมตร
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขางมัสยิด ระยะทาง 110 เมตร สรางโดย อบต.จอเบาะ
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานดอเลาะ-บานแยนะ ระยะทาง 200 เมตร สรางโดย อบต.จอเบาะ
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาแปด ระยะทาง 500 เมตร สรางโดย อบต.จอเบาะ
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขางบาลาเซาะห ระยะทาง 400 เมตร สรางโดย อบต.จอเบาะ
5.2 การไฟฟา
- มีไฟฟาใชทุกครัวเรือน
5.3 การประปา
-มีระบบประปาภูเขา จำนวน 9 หมูบาน
๕.๔ โทรศัพท
-ปจจุบันทุกหมูบาน ใชโทรศัพทเคลื่อนที่เปนสวนใหญ
5.5 ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ
ที่ทำการไปรษณียที่ใกลที่สุด ไดแก ไปรษณียอำเภอยี่งอ ตั้งอยูถนนรามโกมุท อำเภอยี่งอ จังหวัด
นราธิวาส หางจากตำบลจอเบาะ ประมาณ ๗ กิโลเมตร
6. ระบบเศรษฐกิจ
๖.๑ การเกษตร
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององคการบริหารสวนตำบลจอเบาะ
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ประชากรมีอาชีพทางการเกษตรเปนอาชีพหลัก ซึ่งมีเนื้อที่ถือครอง 27,242 ไร ใชสำหรับเพาะปลูกทาง
การเกษตรเชน ยางพารา ขาว ไมผล ลองกอง และทุเรียน เปนตน
ยางพารา
มีเนื้อที่ปลูก 12,972 ไร หรือ 47.62 %
นาขาว
มีเนื้อที่ปลูก 5,477 ไร หรือ 20.10 %
ไมผล
มีเนื้อที่ปลูก 2,400 ไร หรือ 8.81 %
พืชอื่นๆ
มีเนื้อที่ปลูก 6,393 ไร หรือ 23.47 %
6.2 การประมง
ตำบลจอเบาะ มีการประมง คือ เลี้ยงปลาในกระชัง ตั้งอยูที่หมู 4 ตำบลจอเบาะ
๖.๓ การปศุสัตว
โคเนื้อ
แพะเนื้อ
กระบือ
(พื้นเมือง)
ผู
เมีย
ผู
เมีย ผู 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

หมูที่

ผู
-

เมีย
-

ไก

เปด

สัตวอื่น

ผู
เมีย
ผู
เมีย
ผู
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

6.4 การบริการ
- หนวยธุรกิจในเขตองคการบริหารสวนตำบลจอเบาะ
โรงสี
5
แหง
รานขายของชำและอาหาร
32
แหง
รานซอมรถหรือเครื่องยนต
8
แหง
รานเชื่อมทำเหล็ก
2
แหง
รานซื้อขายยางแผน
11
แหง
6.5 การทองเที่ยว
- น้ำตกซาเบ็ง ตั้งอยูหมู ๔ ตำบลจอเบาะ
๖.๖ อุตสาหกรรม
- ตำบลจอเบาะ ไมมีอุตสาหกรรมในพื้นที่
6.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ
๑. กลุมอาชีพสตรี
๑
กลุม
๒. กลุมจักสานกระเปา ๑
กลุม
๓. กลุมทำขนม
๑
กลุม
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๖.๘ แรงงาน
ประชากรมีอาชีพทางการเกษตรเปนอาชีพหลัก ประมาณรอยละ ๘๐ ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม
ใชสำหรับเพาะปลูกพืชทางการเกษตรเชน ยางพารา ขาว ไมผล ลองกอง และทุเรียน ที่เหลือประกอบอาชีพ
สวนตัวและรับจาง
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.๑ การนับถือศาสนา
ประชากร 100 % นับถือศาสนาอิสลาม มีมัสยิด จำนวน 9 แหง
1. มัสยิดนูรุลอัลอิสลามียะห ตั้งอยู หมูที่ 1 บนจอเบาะ
2. มัสยิดยามีอาตุลอามารุลอิสลาม ตั้งอยู หมูที่ 2 บานตนตาล
3. มัสยิดไซยคุลอิสลาม ตั้งอยู หมูที่ 3 บานแยะ
4. มัสยิดอัลหูดา ตั้งอยู หมูที่ 4 บานพงบือเราะ
๕. มัสยิดเราฎอลญันนะห ตั้งอยู หมูที่ 5 บานโคะ
6. มัสยิดอัลอูลูมีดีนียะห ตั้งอยู หมูที่ 6 บานนากอ
7. มัสยิดดารุลนาอีน ตั้งอยู หมูที่ 7 บานลุโบะปาเระ
8. มัสยิดอาสราส ตั้งอยู หมูที่ 8 บานตะลาฆอสะโต
9. มัสยิดซอฮาบีอุมาอินนูคอตตอบ ตั้งอยู หมูที่ 9 บานยือเลาะ
7.2 ประเพณีและงานประจําป
งานกวนอาซูรอและงานเมาลิค
7.๓ ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปญญาทองถิ่นที่โดดเดน คือ
จักสานตะกรายานลิเภา
ภาษาถิ่น คือ
ภาษามลายู
7.๔ สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก
ลูกหยีบูโดบานนากอ กลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบานนากอ หมู ๔
8. ทรัพยากรธรรมชาติ
8.๑ น้ำ
แหลงน้ำธรรมชาติ
- ลำน้ำ ลำหวย 6 สาย
- บึง หนองน้ำ และอื่น ๆ 3 แหง
- น้ำตกซาเบ็ง

แหลงน้ำที่สรางขึ้น
- ฝาย 2 แหง คือ ฝายพงปอเราะ หมูที่ 4 และฝายโตะแก หมูที่ 6
- บอน้ำตื้น 895 แหง
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8.2 ปาไม
พื้นที่ที่เปนปาไมธรรมชาติ มีเนื้อที่ประมาณ 2,284 ไร มีปาสงวนแหงชาติ 2 แหง คือ
1. ปาชุมชนบูเกะบูงอ ตั้งอยูหมูที่ 2 มีเนื้อที่ 0.5 ตารางกิโลเมตร
2. ปาสงวนแหงชาติบูโด ( รือเสาะ บาเจาะ ยี่งอ ) ตั้งอยูหมูที่ 3,4,6,7,9 มีเนื้อที่ 8 ตารางกิโลเมตร
๘.๓ ภูเขา
1. ภูเขาบูเกะบูงอ ตั้งอยูหมูที่ 2
2. เทือกเขาบูโด ( รือเสาะ บาเจาะ ยี่งอ )
8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
เพียงพอและเหมาะแกการทำการเกษตรและในพื้นที่มีแหลงทรัพยากรธรรมชาติ คือปาไม ซึ่งเปน
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูเปนจำนวนมาก
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สวนที่ ๒

ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหาภาค
1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
วิสัยทัศน

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) 6 ดาน
1. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง

2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
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6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ.2560 – 2574 ) ประกอบดวย
๑๐ ยุทธศาสตร
1. การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
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2. การเสริมความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
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3. การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
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4. การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
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5. ดานความมั่นคง
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6. การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ
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7. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
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8. ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
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9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
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10. การตางประเทศ ประเทศเพื่อนบาน และภูมิภาค
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ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด (ปตตานี ยะลา นราธิวาส )
วิสัยทัศน
“ เปนศูนยกลางอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล การศึกษานานาชาติ การคาชายแดนกับประเทศเพื่อนบาน
และโลกมุสลิม บนพื้นฐาน แหงคุณภาพชีวิตที่ดี และดินแดนแหงสันติสขุ ”
กรอบการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตรของกลุมจังหวัด
1) การเสริมความมั่นคง
โดยสรางความรู ความเขาใจใหเกิดขึน้ กับประชาชนทุกชุมชน ทุกกลุม ดวยมาตรการทุกวิธีการ
การบูรณาการงานดานการขาว เสริมสรางขีดความสามารถองคกรตางๆ เพื่อใหมีศักยภาพในการเฝาระวังปองกัน
และรักษาความสงบเรียบรอยในพื้นที่
2) เปนศูนยกลางอุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑอาหารฮาลาล
โดยพัฒนาคุณภาพใหไดมาตรฐานการสงออกในระดับสากล พัฒนาศักยภาพผูประกอบการดานการผลิต
3) เปนศูนยกลางการคาชายแดนและการทองเที่ยว
โดยพัฒนาคุณภาพใหไดมาตรฐานการสงออกในระดับสากล พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสินคาสงออกการ
พัฒนาและรักษาไวซึ่งแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ รวมทั้งพัฒนาผูประกอบการดานการทองเที่ยวและการมีสวนรวม
ของประชาชนในดานการทองเที่ยว
4) การเปนศูนยกลางการศึกษานานาชาติ
โดยพัฒนาอิสลามศึกษา ระดับอุดมศึกษาไปสูนานาชาติ
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ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา
จากผลการพัฒนาในปที่ผานมาพบวา งบประมาณมีผลตอการเปลี่ยนแปลงการพัฒนามากที่สุด เนื่องจาก
ขอบขายปริมาณความตองการของประชาชนมีมากแตทองถิ่นมีงบประมาณเพื่อการพัฒนานอยทำใหเปน
ปญหาและอุปสรรค คาดการณวาในอนาคตแนวโนมนาจะดีขึ้นเนื่องจากรัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณ เงิน
อุดหนุน และเงินอื่นใหทอ งถิ่นเพิ่มมากขึ้น ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2543
การพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรเปนการพัฒนาที่มีลักษณะที่ตอเนื่อง และเชื่อมโยงกับการพัฒนาในหลาย
ปที่ผานมา เพื่อใหการพัฒนาในทุกๆ ดานของ องคการบริหารสวนตำบลจอเบาะ มีประสิทธิภาพ มีความ
ยั่งยืน และสอดคลองเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาทุกระดับ และเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนใน
พื้นที่ตำบลจอเบาะ และตอบสนอง นโยบายรัฐบาล องคการบริหารสวนตำบลจอเบาะไดวางแผนพัฒนา
ตำบลไวอยางเปนระบบโดยนึกถึงสภาพปญหาและความตองการของประชาชน ศักยภาพของตำบล
นโยบายและแนวทางที่ผูบริหารไดวางไว
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส ๕ ป (พ.ศ. 2566-2570)
วิสัยทัศนจังหวัดนราธิวาส
วิสัยทัศน
“เศรษฐกิจกาวหนา นรานาอยู สูสันติสุข”
พันธกิจ
๑. สรางมูลคาเพิ่มใหกับผลผลิตภาคการเกษตร นอกภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องและการคา
ระหวางประเทศ
๒. สรางความรูความเขาใจใหแกประชาชนในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตสูมาตรฐาน
๓. สรางความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและเชื่อมั่นในอำนาจรัฐ
เปาประสงค
๑. ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดภาคการเกษตรและมูลคาสินคาและบริการระหวางประเทศเพิ่มขึ้น
๒. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและเชื่อมั่นในอำนาจรัฐ
ประเด็นยุทธศาสตร
๑. สงเสริมการผลิตภาคเกษตร นอกภาคเกษตรและอุตสาหกรรมตอเนื่องและการคาระหวาง
ประเทศ
๑.๑ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานขยายฐานการผลิตและการตลาดดานการเกษตรใหเชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมแปรรูป
๑.๒ พัฒนาเกษตรกร กลุมเกษตร ผูประกอบการและกลุมผูผลิตสินคาชุมชนใหมีศักยภาพดาน
การผลิต การแปรรูป การตลาด และการเขาถึงแหลงเงินทุนเพิ่มขึ้น
๑.๓ การพัฒนาศักยภาพผูประกอบการสินคาและบริการโดยเฉพาะอยางยิ่งทรัพยากรมนุษยใน
พื้นที่ ให เอื้อตอการสงออกสินคาและบริการระหวางประเทศ
๑.๔ เรงรัดพัฒนาพื้นที่ดานพรมแดน ใหมีความพรอมตอการคาสินคาและบริการ และการ
ปรับปรุงโครงขายคมนาคมขนสงเพื่อเชื่อมโยงระหวางประเทศ
๑.๕ สงเสริมการทองเที่ยว และบริการในพื้นที่อยางครบวงจร
๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๑ เสริมสรางความรู ความเขาใจแกประชาชน พัฒนาและแกไขปญหา ความยากจน การศึกษา
สาธารณสุข และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๒ การขยายผลโครงการตามแนวพระราชดำริและการประยุกตใชในพื้นที่
๒.๓ สนับสนุนและสงเสริมใหมีการอนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญา
และศาสนา
๒.๔ สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเยาวชน และประชาชน และ
ขาราชการ
๒.๕ สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนใชพลังงานทดแทนตามศักยภาพที่มีอยูในพื้นที่
๓. การพัฒนาและเสริมสรางสันติสุขในพื้นที่พิเศษ
๓.๑ สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนเมือง หมูบานใหมีสวนรวมและชวยตนเองในการรักษาความ
สงบเรียบรอยในชุมชนและหมูบาน
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๓.๒ สงเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การอำนวยความเปนธรรมและ
เสริมสรางความสมานฉันท
๓.๓ พัฒนาประสิทธิภาพเจาหนาที่ของรัฐใหมีความเขมแข็งและขีดความสามารถในการปฏิบัติ
หนาที่
๓.๔ สงเสริมและพัฒนาดานการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ศูนยการเรียน
ศาสนาอิสลาม ที่มัสยิด ตาดีกา สถาบันปอเนาะ และโรงเรียนเอกชน
๓.๕ สงเสริมและพัฒนาดานกีฬาใหไดมาตรฐานและมีคุณภาพในระดับความเปนเลิศและระดับ
อาชีพ
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ประเด็นยุทธศาสตร
1. พัฒนาภาคการผลิต การคา
ชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่น การ
ทองเที่ยวและการกีฬาเพื่อ
เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

เปาประสงค
ผลิตภัณฑมวลรวม
จังหวัด มูลคาสินคาและ
บริการการคาชายแดน
เพิ่มขึ้น

กลยุทธ
1.1 พัฒนาดานชายแดน โครงสรางพื้นฐานและสิ่ง
อำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันดานการคา การลงทุน การทองเที่ยว และ
บริการ
1.2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานภาคเกษตรและเพิ่มศักยภาพ
แกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร กลุม ผูผลิตสินคาชุมชน
และผูประกอบการ อาทิ วิสาหกิจชุมชน OTOP และ SMEs
ใหมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการทั้งการผลิต แปร
รูป การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ และเชื่อมโยงชองทาง
การตลาดรองรับการคาชายแดนและประชาคมอาเซียน
1.3 สงเสริมและพัฒนาดานการทองเที่ยวใหมี
มาตรฐานสอดคลองกับบริบทของพื้นที่และ
เสริมสรางกิจกรรมกีฬาเพื่อเชื่อมสัมพันธและ
สนับสนุนการทองเที่ยวกับประชาคมอาเซียน
1.4 เสริมสรางความรวมมือในการพัฒนาทักษะ
ฝมือแรงงานเพื่อเพิ่มโอกาสและขีดความสามารถ
การทำงาน
1.5 ยกระดับการพัฒนาพื้นที่เปนเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ
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ประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงค
กลยุทธ
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก ประชาชนมีรายไดเพียงพอ 2.1 สงเสริมใหมีการขยายผลและประยุกตใช
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตอการดำรงชีพและมี
แนวทางตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 สงเสริมใหเด็กและเยาวชนไดรับการศึกษา
ตามเกณฑมาตรฐานอยางทั่วถึง มีคุณภาพและ
สอดคลองกับวิถีชุมชน
2.3 เสริมสรางความรู ความเขาใจและปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของประชาชนใหมีสุขภาพที่ดี สามารถ
พึ่งตนเองได
2.4 สงเสริมอาชีพบนพื้นฐานขององครูดานภูมิ
ปญญาทองถิ่นใหสามารถสรางรายไดแกชุมชน
และเสริมสรางความเขมแข็งของวัฒนธรรม
ประเพณีพื้นถิ่น
2.5 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาและแกไขปญหา
ดานภัยพิบัติและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อยางยั่งยืน
2.6 สรางภูมิคมุ กันใหกับเยาวชน สตรี และ
ผูดอยโอกาส และสนับสนุนใหสถาบันครอบครัว
เขามามีสวนรวมในการแกปญหาและพัฒนาชุมชน
2.7 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐใหมี
ประสิทธิภาพ
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3. เสริมสรางสันติสุขในพื้นที่

ประชาชนมีความปลอดภัย 3.1 พัฒนากำลังภาคประชาชน และองคกร
ในชีวิต ทรัพยสิน และ
ภาครัฐ (ชคต. ชคบ. ชรบ. และ อรม.) ใหมี
เชื่อมั่นในอำนาจรัฐ
ศักยภาพในการคุมครองและรักษาความปลอดภัย
หมูบาน/ชุมชนของตนเอง จากสถานการณการกอ
เหตุรุนแรงในพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ
3.2 สงเสริมการอำนวยความเปนธรรมและสราง
ภูมิคมุ กันแกคนกลุมเสี่ยง โดยการสรางพื้นที่ความ
ปลอดภัย เปดเวทีรับฟงความคิดเห็นเพื่อแสวงหา
ทางออกจากความขัดแยง และเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการแกปญหาและ
พัฒนาพื้นที่
3.3 พัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ของรัฐใหมี
ความเขมแข็งและขีดความสามารถในการปฏิบัติ
หนาที่ในพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.4 สงเสริมการใชกระบวนการชุมชนเขมแข็งเพื่อ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
3.5 สงเสริมการประชาสัมพันธในทุกมิติเพื่อสราง
ภาพลักษณที่ดีของจังหวัดทั้งในและตางประเทศ

2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒.๑ วิสัยทัศนการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลจอเบาะ
ชุมชนนาอยู มุงมั่นพัฒนา สรางสรรคสังคม ควบคูคณ
ุ ธรรม
พันธกิจ
1. จัดใหมีการกอรางเสนทางคมนาคม
2. จัดใหมีไฟฟาใชทุกหลังคาเรือน
3. ปรับปรุงแหลงน้ำใหสามารถอุปโภคบริโภคได
4. สงเสริมการมีงานทำใหกับประชาชน
5. แกไขปญหาความยากจนของประชาชน
6. จัดใหการสงเสริมการศึกษาของประชาชน
7. สงเสริมใหประชาชนมีความเปนอยูที่ดีขึ้น
8. อนุรกั ษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
9. บริการประชาชนใหเปนที่ประทับใจ
10. ใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
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๒.๒ ยุทธศาสตรการพัฒนา
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลจอเบาะ กำหนดไวจำนวน 7 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
1. บุกเบิก สราง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ
2. สรางและปรับปรุงแหลงน้ำอุปโภค บริโภค
3. จัดทำผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังตำบล
4. พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร
5. จัดใหมีไฟฟาและระบบโทรคมนาคมอยางทั่วถึง
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
1. สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานอาชีพแบบยั่งยืนใหกับประชาชนในทองถิ่น
2. สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการชุมชนแกผูดอยโอกาสทางสังคม
3. สงเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหประชาชนมี
สวนรวมในการจัดการศึกษา
4. สงเสริมศักยภาพศูนยปฏิบัติการการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด
5. สงเสริมดานการออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
6. สงเสริมการปองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาดานการสาธารณสุข
๗. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
1. สงเสริมใหความรู ความเขาใจ แกประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย
2. พัฒนาศักยภาพของทองถิ่นในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการรักษาความสงบ
เรียบรอยในทองถิ่น
3. เสริมสรางความเข็มแข็งของชุมชนใหมีสวนรวมในการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถิ่น
4. สงเสริมใหผูนำศาสนาเขามามีบทบาทและศักยภาพในการแกปญหาความมั่นคง
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
1. สงเสริมการตลาด การคา การลงทุนในทองถิ่น และเมืองชายแดน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
2. สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑในทองถิ่น
3. สงเสริมใหประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
5. สงเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ
ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกในการรวมกันอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและเมือง
4. จัดทำระบบกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสีย
5. สงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงานทดแทน
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ยุทธศาสตรที่ 6 ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
1. สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
2. สงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่น และปูชนียบุคคล
3. เสริมสรางและทำนุบำรุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
4. สงเสริมและสนับสนุนการอนุรกั ษโบราณวัตถุและโบราณสถานในทองถิ่น
5. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน
ยุทธศาสตรที่ 7 ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล
1. พัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากรในองคกร
2. พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน
3. พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล
4. ปรับปรุงและสรางระบบการใหบริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
5. สงเสริมและสรางทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน
6. พัฒนาสงเสริมระบบการประชาสัมพันธและเผยแพรการดำเนินงานขององคกร เพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน
แนวทางการพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาทองถิ่น ตามที่ไดกำหนดไวในแผนยุทธศาสตร กำหนดไวดังนี้
1. บุกเบิก สราง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ ำ: เสน ทางการ
คมนาคม การสัญจรของประชาชนในพื้นที่ในการขนสงผลผลิตทางการเกษตร และการสัญจรไปมาหาสู
ติดกันจะตองสามารถใชไดในทุกฤดูกาล
2. พัฒนาระบบจราจร : ราษฎรในพื้นที่สามารถสัญจรไดอยางปลอดภัย
3. จัดใหมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง : ปจจุบันไฟฟาเปนสิ่งจำเปนตอชีวิตประจำวันของราษฎรที่จะใชในการ
ประกอบวิชาชีพและดำรงชีวิต
4. กอสราง ปรับ ปรุง แหลงน้ำอุป โภคบริโภคและเพื่อการเกษตร : การทีจะทำให การเกษตร
ประสบความสำเร็จ นั้ น จะตองมีแ หลงน้ำ เพีย งพอในการทำการเกษตร ซึ่งไมเฉพาะเรื่อ งดังกล าวที่
ราษฎรประสบปญหาแตยังมีเรื่องแหลงน้ำที่จะนำไปใชในการบริโภค ดังนั้น ทางองคการบริห ารสวน
ตำบลจะตองมีการดำเนินการ
5. พัฒ นาและสงเสริมอาชีพ เกษตรกรรม : ถือ เปน นโยบายหลัก ของการส งเสริม การจั ดสรร
งบประมาณดำเนินการ เนื่องจาก 85 % ของราษฎรของตำบลจอเบาะ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เปนอาชีพหลักที่สรางรายไดหลักแกราษฎร ดังนั้นการใหความชวยเหลือและสงเสริมอาชีพเกษตรกรรม
จึงเปนหัวใจในการพัฒนาทองถิ่น ณ เวลานี้
6. พัฒ นาและสงเสริมการทองเที่ ยวเชิงอนุรัก ษ : ทรัพ ยากรธรรมชาติเปน หน าที่ ข ององคกร
ปกครองทองถิ่นจะตองดูแลรักษาไวหากมีในพื้นที่ การดูแลมีหลายวิธีการ แตจะใหไดผลทางปฏิบัติ ตอง
ให ร าษฎรเจ าของพื้ นที่ ดำรงชีพ เช น สามารถหารายไดจ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ ได โดยไมท ำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้นการพัฒนาพื้นที่การเกษตรและเขตอุทยานแหงชาติบูโด-สุไหงปาดีในพื้นที่
ตำบลจอเบาะ ใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษจึงเปนแนวทางที่องคการบริหารสวนตำบลจอเบาะ ได
จัดทำและดำเนินการ
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7. สรางจิตสำนึกและตระหนักในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศวิทยา : การ
ให ที่เกิดใหเกิดประโยชน คือ ใหเกิดจิตสำนึก นึกไดวาอะไรควรทำ อะไรไมควรทำ ดังนั้น การสราง
จิตสำนึกบางครั้งตองกอกกระบวนการนำใหเกิด จากนั้นก็จะมีการปฏิบัติการที่เปนเชิงรุก มุงเนนตาม
ปฏิบัติที่ตอเนื่อง เพื่อใหเห็นและเกิดการยอมรับในที่สุด
8. สรางจิตสำนึกและการเรียนรูกำจัดขยะ : สภาพแวดลอมรอบตัวในปจจุบันจะเห็นวาเต็มไป
ดวยขยะ ทั้งนี้การใหความรูและชี้ใหเห็นถึงประโยชน-โทษจากขยะในชีวิตประจำวันที่แตละคนสรางขึ้น
นั้นยังมีนอย บุคคลโดยทั่วไปไมเห็นถึงความสำคัญในเรื่องขยะ ฉะนั้น การปองกันปญหาขยะลนเมืองใน
อนาคต จึงเปนงานเรงดวนที่ตองการทำอยางตอเนื่อง โดยการอบรม ประชาสัมพันธ และจัดทำ
โครงการที่เปนรูปธรรมที่ทุกคนมีสวนรวมตั้งแตเด็กถึงผูใหญ
9. ปรับปรุงงานบริการราษฎรใหรวดเร็วขึ้น : องคการบริหารสวนตำบลเปนหนวยงานที่อยู
ใกลชิดราษฎร ในการทำงานพัฒนาดานตางๆ เพื่อประโยชนของราษฎร งานบริการหลักที่องคการ
บริหารสวนตำบลบริการแกราษฎร คือจัดเก็บภาษี ออกใบอนุญาต (หนังสือรับรอง) ฉะนั้นตองมีการ
ปรับปรุงการบริการที่ใหราษฎรไดรับคือ รวดเร็ว สะดวก และพึ่งพอใจ ดังนั้น กระบวนการออก อบต.
เคลื่อนที่ตามหมูบาน ลดขั้นตอนการทำงาน และไมพักเที่ยง จึงเกิดขึ้นในองคการบริหารสวนตำบลจอ
เบาะ
10. ดูแลและสงเสริมงานโภชนาการในเด็กอายุ 0-12 ป : เด็กวันนี้คือผูใหญในวันหนา เด็กคือ
อนาคตของชาติ คำกลาวนี้เปนเพียงคำกลาวในหลายสิบคำกลาวที่แสดงใหเห็นถึงความสำคัญของเด็ก
โครงการอาหารเสริมนม โครงการอาหารกลางวัน ที่รัฐไดถายโอนใหองคการบริหารสวนทองถิ่นดูแลอยู
นี้ เปนการเนน ย้ำวา การพัฒ นาคุณ ภาพชี วิตของเด็กนั้นมี ความสำคัญ และจำเป น เรงดวนเพี ยงใดที่
หนวยงานที่เกี่ยวของตองดำเนินการอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน องคการบริหารสวนตำบลจอเบาะ จึงได
วางแนวทางพัฒนาในเรื่องดังกลาวนี้ โดยพัฒนาตั้งแต 0-12 ป เพราะถือวาชวงอายุนี้มีความสำคัญใน
การพัฒนาดานตางๆ ทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญา และอารมณ โดยใหความสำคัญตั้งแตพอแม เปน
อันดับแรก จากนั้นถึงมาสงเสริมและพัฒนาการในดานตางๆ ของเด็ก
11. พัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแกราษฎร : ราษฎรทุกชวงอายุในสภาพโดยรวมแลวมี
ปญ หาไมเหมื อนกัน ความตองการ สภาพแวดลอม องคป ระกอบหลักก็จะแตกตางจากกันโดยสิ้นเชิง
ดังนั้น การกำหนดแนวทางพัฒ นาคุณภาพชีวิตของราษฎรในแตละชวงอายุ ยอมมีความละเอียดออน
แตกต า งกั น การกำหนดแนวทางพั ฒ นาที่ ห ลากหลายเป น ทางเลื อ กหลายทางที่ ท อ งถิ่ น สามารถ
ดำเนินการไดในการดูแลคุณภาพชีวิต ไมวาจะเปนดานการพัฒนาคนและสังคม ดานสาธารณสุข ดาน
โครงสรางพื้นฐาน ดานการศึกษา เปนตน
12. สรางจิตสำนึกและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม : ประเพณีทองถิ่น
วัฒ นธรรมทองถิ่น และศาสนา เปนงานที่ตองมีการสนับ สนุนให มีการดำเนินการของกิจกรรมอยาง
ต อ เนื่อ ง เพื่ อเป น การสื บ ทอด ดู แ ลรั ก ษาไว ให ลูก -หลาน ได ป ฏิ บั ติต อ ในอนาคต เพราะประเพณี
วัฒนธรรม และศาสนา เปนสิ่งที่บงบอกถึงความเจริญ ดานจิตใจที่ ไดพัฒนาสืบตอมาถึ งปจ จุบัน และ
สืบไปในอนาคต
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ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น ตามที่ไดกำหนดไวในแผนยุทธศาสตร กำหนดไวดังนี้
1. บุกเบิก สราง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ ำ: เสน ทางการ
คมนาคม การสัญจรของประชาชนในพื้นที่ในการขนสงผลผลิตทางการเกษตร และการสัญจรไปมาหาสู
ติดกันจะตองสามารถใชไดในทุกฤดูกาล
2. พัฒนาระบบจราจร : ราษฎรในพื้นที่สามารถสัญจรไดอยางปลอดภัย
3. จัดใหมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง : ปจจุบันไฟฟาเปนสิ่งจำเปนตอชีวิตประจำวันของราษฎรที่จะใชในการ
ประกอบวิชาชีพและดำรงชีวิต
4. กอสราง ปรับ ปรุง แหลงน้ำอุป โภคบริโภคและเพื่อการเกษตร : การทีจะทำให การเกษตร
ประสบความสำเร็จ นั้ น จะตองมีแ หลงน้ำ เพีย งพอในการทำการเกษตร ซึ่งไมเฉพาะเรื่อ งดังกล าวที่
ราษฎรประสบปญหาแตยังมีเรื่องแหลงน้ำที่จะนำไปใชในการบริโภค ดังนั้น ทางองคการบริห ารสวน
ตำบลจะตองมีการดำเนินการ
5. พัฒ นาและสงเสริมอาชีพ เกษตรกรรม : ถือ เปน นโยบายหลัก ของการส งเสริม การจั ดสรร
งบประมาณดำเนินการ เนื่องจาก 85 % ของราษฎรของตำบลจอเบาะ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เปนอาชีพหลักที่สรางรายไดหลักแกราษฎร ดังนั้นการใหความชวยเหลือและสงเสริมอาชีพเกษตรกรรม
จึงเปนหัวใจในการพัฒนาทองถิ่น ณ เวลานี้
6. พัฒ นาและสงเสริมการทองเที่ ยวเชิงอนุรัก ษ : ทรัพ ยากรธรรมชาติเปน หน าที่ ข ององคกร
ปกครองทองถิ่นจะตองดูแลรักษาไวหากมีในพื้นที่ การดูแลมีหลายวิธีการ แตจะใหไดผลทางปฏิบัติ ตอง
ให ร าษฎรเจ าของพื้ นที่ ดำรงชีพ เช น สามารถหารายไดจ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ ได โดยไมท ำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้นการพัฒนาพื้นที่การเกษตรและเขตอุทยานแหงชาติบูโด-สุไหงปาดีในพื้นที่
ตำบลจอเบาะ ใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษจึงเปนแนวทางที่องคการบริหารสวนตำบลจอเบาะ ได
จัดทำและดำเนินการ
7. สรางจิตสำนึกและตระหนักในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศวิทยา : การ
ให ที่เกิดใหเกิดประโยชน คือ ใหเกิดจิตสำนึก นึกไดวาอะไรควรทำ อะไรไมควรทำ ดังนั้น การสราง
จิตสำนึกบางครั้งตองกอกกระบวนการนำใหเกิด จากนั้นก็จะมีการปฏิบัติการที่เปนเชิงรุก มุงเนนตาม
ปฏิบัติที่ตอเนื่อง เพื่อใหเห็นและเกิดการยอมรับในที่สุด
8. สรางจิตสำนึกและการเรียนรูกำจัดขยะ : สภาพแวดลอมรอบตัวในปจจุบันจะเห็นวาเต็มไป
ดวยขยะ ทั้งนี้การใหความรูและชี้ใหเห็นถึงประโยชน-โทษจากขยะในชีวิตประจำวันที่แตละคนสรางขึ้น
นั้นยังมีนอย บุคคลโดยทั่วไปไมเห็นถึงความสำคัญในเรื่องขยะ ฉะนั้น การปองกันปญหาขยะลนเมืองใน
อนาคต จึงเปนงานเรงดวนที่ตองการทำอยางตอเนื่อง โดยการอบรม ประชาสัมพันธ และจัดทำ
โครงการที่เปนรูปธรรมที่ทุกคนมีสวนรวมตั้งแตเด็กถึงผูใหญ
9. ปรับปรุงงานบริการราษฎรใหรวดเร็วขึ้น : องคการบริหารสวนตำบลเปนหนวยงานที่อยู
ใกลชิดราษฎร ในการทำงานพัฒนาดานตางๆ เพื่อประโยชนของราษฎร งานบริการหลักที่องคการ
บริหารสวนตำบลบริการแกราษฎร คือจัดเก็บภาษี ออกใบอนุญาต (หนังสือรับรอง) ฉะนั้นตองมีการ
ปรับปรุงการบริการที่ใหราษฎรไดรับคือ รวดเร็ว สะดวก และพึ่งพอใจ ดังนั้น กระบวนการออก อบต.
เคลื่อนที่ตามหมูบาน ลดขั้นตอนการทำงาน และไมพักเที่ยง จึงเกิดขึ้นในองคการบริหารสวนตำบลจอ
เบาะ
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10. ดูแลและสงเสริมงานโภชนาการในเด็กอายุ 0-12 ป : เด็กวันนี้คือผูใหญในวันหนา เด็กคือ
อนาคตของชาติ คำกลาวนี้เปนเพียงคำกลาวในหลายสิบคำกลาวที่แสดงใหเห็นถึงความสำคัญของเด็ก
โครงการอาหารเสริมนม โครงการอาหารกลางวัน ที่รัฐไดถายโอนใหองคการบริหารสวนทองถิ่นดูแลอยู
นี้ เปนการเนน ย้ำวา การพัฒ นาคุณ ภาพชี วิตของเด็ก นั้นมี ความสำคัญ และจำเป น เรงดวนเพี ยงใดที่
หนวยงานที่เกี่ยวของตองดำเนินการอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน องคการบริหารสวนตำบลจอเบาะ จึงได
วางแนวทางพัฒนาในเรื่องดังกลาวนี้ โดยพัฒนาตั้งแต 0-12 ป เพราะถือวาชวงอายุนี้มีความสำคัญใน
การพัฒนาดานตางๆ ทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญา และอารมณ โดยใหความสำคัญตั้งแตพอแม เปน
อันดับแรก จากนั้นถึงมาสงเสริมและพัฒนาการในดานตางๆ ของเด็ก
11. พัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแกราษฎร : ราษฎรทุกชวงอายุในสภาพโดยรวมแลวมี
ปญ หาไมเหมื อนกัน ความตองการ สภาพแวดลอม องคป ระกอบหลักก็จะแตกตางจากกันโดยสิ้นเชิง
ดังนั้น การกำหนดแนวทางพัฒ นาคุณภาพชีวิตของราษฎรในแตละชวงอายุ ยอมมีความละเอียดออน
แตกต า งกั น การกำหนดแนวทางพั ฒ นาที่ ห ลากหลายเป น ทางเลื อ กหลายทางที่ ท อ งถิ่ น สามารถ
ดำเนินการไดในการดูแลคุณภาพชีวิต ไมวาจะเปนดานการพัฒนาคนและสังคม ดานสาธารณสุข ดาน
โครงสรางพื้นฐาน ดานการศึกษา เปนตน
12. สรางจิตสำนึกและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม : ประเพณีทองถิ่น
วัฒ นธรรมทองถิ่น และศาสนา เปนงานที่ตองมีการสนับ สนุนให มีการดำเนินการของกิจกรรมอยาง
ต อ เนื่อ ง เพื่ อเป น การสื บ ทอด ดู แ ลรั ก ษาไว ให ลูก -หลาน ได ป ฏิ บั ติต อ ในอนาคต เพราะประเพณี
วัฒนธรรม และศาสนา เปนสิ่งที่บงบอกถึงความเจริญ ดานจิตใจที่ ไดพัฒนาสืบตอมาถึ งปจ จุบัน และ
สืบไปในอนาคต
2.3 เปาประสงค
1. ระบบโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ มีอยางเพียงพอ และไดมาตรฐาน
2. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี ชุมชนมีความเขมแข็ง
3. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และมีความสงบเรียบรอยในชุมชน
4. การวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยวไดรับการสงเสริมเพื่อเตรียม
ความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
5. ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเกิดความสมดุลอีกทั้งสงเสริมใหประชาชนมีความตระหนักใน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
๖. ประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ ฟนฟู สืบสาน
จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน ภูมิปญญาทองถิ่น อนุรักษโบราณสถาน โบราณวัตถุ คงอยูสืบไป
7. การบริหารงานที่ดี มีประสิทธิภาพ เกิดความโปรงใส สามารถตรวจสอบได
2.4 ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตรการพัฒนา

ตัวชี้วัด

1. พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน
1) รอยละของประชากรที่ไดรับความสะดวกจากการกอสราง ซอมแซม
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ผังเมือง และปรับปรุงจากโครงสรางพื้นฐานที่เพิ่มขึ้น
และผังตำบลที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน 2) รอยละของครัวเรือนที่มีไฟฟาใชเพิ่มขึ้น
3) รอยละของครัวเรือนที่มีแหลงน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค เพิ่มขึ้น
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ยุทธศาสตรการพัฒนา
2. สงเสริมและสนับสนุนการตลาด
การคา การลงทุน และผูประกอบการ
ในทองถิ่น พัฒนาระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนและการทองเที่ยวใหเขมแข็ง
และแขงขันได

ยุทธศาสตรการพัฒนา
3. ประชาชนไดรับการพัฒนาและ
สงเสริมใหมีอาชีพและมีรายไดเพิ่มขึ้น
โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดำริ
4. มุงพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ
สงเสริมการศึกษา ทำนุบำรุงศาสนา
อนุรักษฟนฟูจารีตประเพณีวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น โดยให
ประชาชนเขามามีสวนรวม
3. ประชาชนไดรับการพัฒนาและ
สงเสริมใหมีอาชีพและมีรายไดเพิ่มขึ้น
โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดำริ
4. มุงพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ
สงเสริมการศึกษา ทำนุบำรุงศาสนา
อนุรักษฟนฟูจารีตประเพณีวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น โดยให
ประชาชนเขามามีสวนรวม
5. พัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนใหดีขึ้นโดยสงเสริมดาน
สุขภาพ การสาธารณสุข การสังคม
สงเคราะห ปองกัน และบำบัด
ผูติดยาเสพติด
6. ประชาชน มีสวนรวมในการเฝา
ระวัง ปองกัน ฟนฟู และอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอม
อยางสมดุลและยั่งยืน

ตัวชี้วัด
1) จำนวนสถานที่สาธารณะที่จัดใหมีหรือไดรับการพัฒนาใหเปนสถานที่
จำหนายสินคา/ผลิตภัณฑชุมชนเพิ่มขึ้น
2) จำนวนประชากรที่เปนสมาชิกของกลุมอาชีพที่ไดรบั การสงเสริม
ผลิตภัณฑชุมชนจนเขมแข็งเพิ่มขึ้น
3) จำนวนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับการพัฒนาสงเสริมเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
1) รอยละที่เพิ่มขึ้นของประชากรในวัยแรงงาน (18-60ป) ที่มีงานทำ
และมีรายได
2) จำนวน ครัวเรือนที่มีสมาชิกในครอบครัวไดรับการถายทอดความรู
ดานเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น
1) จำนวนเยาวชนที่เขารวมกิจกรรมหรือผานการอบรมดานคุณธรรม
จริยธรรม อนุรักษฟนฟูจารีตประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
2.จำนวนเด็กที่ผานการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคบังคับ
1) รอยละที่เพิ่มขึ้นของประชากรในวัยแรงงาน (18-60ป) ที่มีงานทำ
และมีรายได
2) จำนวน ครัวเรือนที่มีสมาชิกในครอบครัวไดรับการถายทอดความรู
ดานเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น
1) จำนวนเยาวชนที่เขารวมกิจกรรมหรือผานการอบรมดานคุณธรรม
จริยธรรม อนุรักษฟนฟูจารีตประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
2.จำนวนเด็กที่ผานการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคบังคับ
1) อัตราการเกิดโรคติดตอของประชากรในพื้นที่ลดลง
2) รอยละของประชากรที่ดอยโอกาส(คนพิการ คนชรา ผูปวยเอดส) ที่
ไดรบั การสงเคราะหเพิ่มขึ้น
3) จำนวนของผูติดยาเสพติดลดลง
1) รอยละ ของสมาชิกในครัวเรือนที่เขารวมกิจกรรมดานการเฝาระวัง
ปองกัน ฟนฟูอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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7. การบริหารจัดการขององคกร
ดำเนินการตามหลักการบริหาร
บานเมืองที่ดีอยางมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน

1) รอยละของประชาชนที่มารับบริการมีความพึงพอใจในระดับ ดี มี
มากขึ้น
2) รอยละของบุคลากรที่ไดรับการฝกอบรม-สัมมนา เพื่อพัฒนาความรู
ความสามารถเพิ่มขึ้น (ขาราชการ/พนักงาน/ลูกจาง/ผูบริหาร/สมาชิก)
3) จำนวนชองทางเพื่อการรับขอมูลขาวสารภายในองคกรสูประชาชน
4) ขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบริการประชาชนตามกระบวนงาน
บริการที่กำหนดลดลง

8 ประชาชนมีจิตสำนึกและมีสวนรวม
ในการปองกันบรรเทาสาธารณภัย
รักษาความสงบเรียบรอย เสริมสราง
ความเขมแข็ง และสันติสุขในชุมชน
และเมือง

1) รอยละของประชาชนที่เปนสมาชิก ชรบ. อสม. อพปร. หรือกลุม
กิจกรรมเพื่อสังคม ที่เขารวมกิจกรรมในการปองกันบรรเทาสาธารณภัย/
รักษาความสงบเรียบรอย/เสริมสรางความเขมแข็งและสันติสุขในชุมชน
และเมืองเพิ่มขึ้น
2. องคการบริหารสวนตำบลมีสวนสนับสนุนงบประมาณ/บุคลากรใน
กิจกรรมการปองกันบรรเทาสาธารณภัย/รักษาความสงบเรียบรอย/
เสริมสรางความเขมแข็งและสันติสุขในชุมชนและเมืองเพิ่มขึ้น

2.6 คาเปาหมาย
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสราง
พื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานงานสงเสริม
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบรอย

เปาหมาย
1. กอสราง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบ
ระบายน้ำ
2. กอสรางปรับปรุงแหลงน้ำอุปโภค บริโภค
3. จัดทำผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังตำบล
4. พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร
5. จัดใหมีไฟฟาและระบบโทรคมนาคมอยางทั่วถึง
1. สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานอาชีพแบบยั่งยืนใหกับประชาชนใน
ทองถิ่น
2. สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการชุมชนแกผูดอยโอกาสทาง
สังคม
3. สงเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให
ประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
4. สงเสริมศักยภาพศูนยปฏิบัติการการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด
5. สงเสริมดานการออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
6. สงเสริมการปองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาดานการ
สาธารณสุข
๑. สงเสริมใหความรู ความเขาใจ แกประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปก
ครองระบบประชาธิปไตย
๒. พัฒนาศักยภาพของทองถิ่นในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอด
ถึงการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถิ่น
๓. เสริมสรางความเข็มแข็งของชุมชนใหมีสวนรวมในการรักษาความสงบ
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เรียบรอยในทองถิ่น
๔. สงเสริมใหผูนำศาสนาเขามามีบทบาทและศักยภาพในการแกปญหาความ
มั่นคง
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการวางแผน 1. สงเสริมการตลาด การคา การลงทุนในทองถิ่น และเมืองชายแดน
การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม 2. สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑในทองถิ่น
และการทองเที่ยว
3. สงเสริมใหประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
5. สงเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เปาหมาย
1. อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกในการรวมกัน
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและเมือง
4. จัดทำระบบกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสีย
5. สงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงานทดแทน
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานศิลปะ วัฒนธรรม 1. สงเสริมการอนุรกั ษ ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
2. สงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่น และปูชนียบุคคล
3. เสริมสรางทำนุบำรุงศาสนา
4. สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษโบราณวัตถุและโบราณสถานใน
ทองถิ่น
5. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน
และประชาชน
ยุทธศาสตรที่ 7 ดานการบริหาร
1. พัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากรใน
จัดการตามหลักธรรมภิบาล
องคกร
2. พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช ตลอดถึงสถานที่ในการ
ปฏิบัติงาน
3. พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรตามหลักการบริหารจัด
การบานเมืองที่ดี
4. ปรับปรุงและสรางระบบการใหบริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ
5. สงเสริมและสรางทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงานเพื่อการบริการ
ประชาชน
6. พัฒนาสงเสริมระบบการประชาสัมพันธและเผยแพรการดำเนิน
งานขององคกร
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2.6 กลยุทธ
1. จัดใหมีการกอสรางเสนทางคมนาคม
2. จัดใหมีไฟฟาใชทุกหลังคาเรือน
3. ปรับปรุงแหลงน้ำใหสามารถอุปโภคบริโภคได
4. สงเสริมการมีงานทำใหกับประชาชน
5. แกไขปญหาความยากจนของประชาชน
6. จัดใหการสงเสริมการศึกษาของประชาชน
7. สงเสริมใหประชาชนมีความเปนอยูที่ดีขึ้น
8. อนุรกั ษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
9. บริการประชาชนใหเปนที่ประทับใจ
10. ใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positiong)
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลจอเบาะ กำหนดไวจำนวน 7 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
1. บุกเบิก สราง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ
2. สรางและปรับปรุงแหลงน้ำอุปโภค บริโภค
3. จัดทำผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังตำบล
4. พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร
5. จัดใหมีไฟฟาและระบบโทรคมนาคมอยางทั่วถึง
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
1. สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานอาชีพแบบยั่งยืนใหกับประชาชนในทองถิ่น
2. สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการชุมชนแกผูดอยโอกาสทางสังคม
3. สงเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหประชาชนมี
สวนรวมในการจัดการศึกษา
4. สงเสริมศักยภาพศูนยปฏิบัติการการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด
5. สงเสริมดานการออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
6. สงเสริมการปองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาดานการสาธารณสุข
๗. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
1. สงเสริมใหความรู ความเขาใจ แกประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย
2. พัฒนาศักยภาพของทองถิ่นในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการรักษาความสงบ
เรียบรอยในทองถิ่น
3. เสริมสรางความเข็มแข็งของชุมชนใหมีสวนรวมในการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถิ่น
4. สงเสริมใหผูนำศาสนาเขามามีบทบาทและศักยภาพในการแกปญหาความมั่นคง
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
1. สงเสริมการตลาด การคา การลงทุนในทองถิ่น และเมืองชายแดน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
2. สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑในทองถิ่น
3. สงเสริมใหประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
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4. พัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
5. สงเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ
ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกในการรวมกันอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและเมือง
4. จัดทำระบบกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสีย
5. สงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงานทดแทน
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
1. สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
2. สงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่น และปูชนียบุคคล
3. เสริมสรางและทำนุบำรุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
4. สงเสริมและสนับสนุนการอนุรกั ษโบราณวัตถุและโบราณสถานในทองถิ่น
5. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน
ยุทธศาสตรที่ 7 ดานการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1. พัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากรในองคกร
2. พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน
3. พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล
4. ปรับปรุงและสรางระบบการใหบริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
5. สงเสริมและสรางทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน
6. พัฒนาสงเสริมระบบการประชาสัมพันธและเผยแพรการดำเนินงานขององคกร เพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน
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๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
ยุทธศาสตรจังหวัดนราธิวาส

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัดนราธิวาส

ยุทธศาสตรการพัฒนา
อบต.จอเบาะ

แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่น การทองเที่ยว และการกีฬา เพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตรที่ 1
ดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 2
ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่ 4
ดานการวางแผน การสงเสริม การลงทุน
และการทองเที่ยว

ยุทธศาสตรที่ 1
ดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 2
ดานสงเสริมคุณภาพชีวติ

ยุทธศาสตรที่ 4
ดานการวางแผน การสงเสริม การลงทุน
และการทองเที่ยว

1.1 กอสราง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม
สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ
1.2 กอสรางปรับปรุงแหลงน้ำอุปโภค บริโภค
1.3 จัดทำผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังบล
1.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร
1.5 จัดใหมีไฟฟาและระบบโทรคมนาคมอยางทั่วถึง

โครงการดานโครงสรางพื้นฐาน

2.5 สงเสริมดานการ
ออกกำลังกาย การกีฬา
และนันทนาการ

โครงการดานการกีฬา

4.1 สงเสริมการตลาด การคา การลงทุนในทองถิ่น และเมือง
ชายแดน เพือ่ รองรับประชาคมอาเซียน
4.2 สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑในทองถิ่น
4.4 พัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

โครงการดานการวางแผน การสงเสริม การลงทุนและการทองเที่ยว

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององคการบริหารส38วนตำบลจอเบาะ

ยุทธศาสตรจังหวัดนราธิวาส

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัดนราธิวาส

ยุทธศาสตรการพัฒนา
อบต.จอเบาะ

แนวทางการพัฒนา

ผลผลิต/โครงการ

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรที่ 2
ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่ 4
ดานการวางแผน การสงเสริม การ
ลงทุน และการทองเที่ยว

ยุทธศาสตรที่ 5
ดานการบริหารจัดการและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติฯ

ยุทธศาสตรที่ 6
ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประแพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น

ยุทธศาสตรที่ 7
ดานการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่ 2
ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่ 4
ดานการวางแผน การสงเสริม การ
ลงทุน และการทองเที่ยว

ยุทธศาสตรที่ 5
ดานการบริหารจัดการและการ
อนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติฯ

ยุทธศาสตรที่ 6
ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณ
และภูมิปญญาทองถิ่น

ยุทธศาสตรที่ 7
ดานการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

2.1 สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานสราง
อาชีพแบบยั่งยืนใหกับประชาชนในทองถิ่น
2.2 สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะหและ
สวัสดิการชุมชนแกผูดอยโอกาสทางสังคม
2.3 สงเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและ
ตามอัธยาศัยโดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวน
รวมในการจัดการศึกษา
2.6 สงเสริมการปองกัน รักษา ควบคุมโรค
ตลอดจนการพัฒนาดานการสาธารณสุข
2.7 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนเพื่อรับรองการเขาสูประชาคม
อาเซียน

โครงการ
ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต

4.3 สงเสริมให
ประชาชนยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
4.5 สงเสริม
โครงการตามแนว
พระราชดำริ

โครงการ
ตามแนว
พระราชดำริตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

5.1 อนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.2 สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนใน
ชุมชนมีจิตสำนึกในการรวมกันอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.3 ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและ
เมือง
5.4 จัดทำระบบกำจัดขยะและสิ่ง
ปฏิกูลตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสีย
5.5 สงเสริมและสนับสนุนการใช
พลังงานทดแทน
โครงการ
ดานการบริหารจัดการและการ
อนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติงแวดลอม

6.1 ส งเสริ มการอนุ รั กษ ฟ นฟู สืบทอดจารี ต
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
6..2 สงเสริมและสนั บสนุ นภูมิ ป ญญาทองถิ่ น
และปูชนียบุคคล
6.3 เสริมสรางทำนุบำรุง
ศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
6.4 สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ
โบราณวัตถุและโบราณสถานในทองถิ่น
6.5 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและ
ประชาชน

โครงการ
ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององคการบริหารส39วนตำบลจอเบาะ

7.1 พัฒนาความรูความสามารถและ
คุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากรใน
องคกร 7.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหา
เครื่องมือ เครื่องใช ตลอดถึงสถานที่
ในการปฏิบัติงาน 7.3 พัฒนา
ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกร
ตามหลักธรรมาภิบาล 7.4 ปรับปรุง
และสรางระบบการใหบริการที่
ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
7.5 สงเสริมและสรางทัศนคติที่ดีตอ
การปฏิบัติงานเพื่อการบริการ
ประชาชน7.6 พัฒนาสงเสริมระบบ
การประชาสัมพันธและเผยแพรการ
ดำเนินงานขององคกร เพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน
โครงการ
ดานการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรจังหวัดนราธิวาส

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัดนราธิวาส

ยุทธศาสตรการพัฒนา
อบต.จอเบาะ

แนวทางการพัฒนา

ผลผลิต/โครงการ

3. การพัฒนาและเสริมสรางสันติสุขในพืน้ ที่พิเศษ

ยุทธศาสตร 2 ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมการ
ลงทุน และการทองเที่ยว

ยุทธศาสตร 2 ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมการ
ลงทุน และการทองเที่ยว

2.4 สงเสริมศักยภาพศูนยปฏิบตั กิ ารการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพ
ติด

โครงการดานแกไขและปองกันยาเสพติด

3.1 สงเสริมใหความรู ความเขาใจ แกประชาชน เกี่ยวกับการเมือง
การปกครองระบบ ประชาธิปไตย
3.2 พัฒนาศักยภาพของทองถิ่นในการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถิ่น
3.3 เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหมีสวนรวมในการรักษาความ
สงบเรียบรอยในทองถิ่น

โครงการดานการจัดระเบียบชุมชน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององคการบริหารส40วนตำบลจอเบาะ

3. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น
3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทายุทธศาสตรขององคกรปกครองทองถิ่น
การสรุปสถานการณพัฒนา (การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถิ่น (SWOT))
ประชาชนตำบลจอเบาะ ในชวงทศวรรษที่ผานมาเริ่มตระหนักและมีการตื่นตัวในการเขามามี
สวนรวมในการพัฒนาดานตางๆมากขึ้น โดยการใชภูมิปญญาทองถิ่นกระจายรายการเรียนรู วิชาชีพ ในรูปแบบ
ตางๆ ทั้งจากหนวยงานของรัฐ และการจัดกระบวนการเรียนเองของชุมชน องคกรทางศาสนา ตลอดจนการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมของชุมชนทองถิ่นตนเองมากขึ้น สวนในดานสาธารณสุขพบวา
ศักยภาพดานสุขภาพอนามัยของประชาชนยังดอยอยู ทั้งนี้อาจกลาวโดยสรุปไดวาศักยภาพของคนในแงที่เปน
พื้นฐานการพัฒนายังไมสูงเทาที่ควร ซึ่งจำเปนตองมีการพัฒนาตอไป

จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค
จุดแข็ง
1. ประชาชนมีความสามัคคีในหมูคณะ มีการรวมกลุมคอนขางเหนียวแนน
2. ประชาชนรักถิ่นฐาน มีการอพยพยายถิ่นนอย
3. มีศาสนา และวัฒนธรรมที่แข็งแกรง ซึ่งหลอหลอมใหครอบครัว และชุมชนมีความสามัคคีและเอื้อ
อาทรตอกัน
4. ทรัพยากรธรรมชาติมีหลากหลายและอุดมสมบูรณ
5. การเกษตรเปนหลักฐานทางเศรษฐกิจที่สามารถรับรองวิกฤตเศรษฐกิจ
6. มีสภาพถูมิอากาศและเปนพื้นที่เหมาะสมตอการทำเกษตรที่หลากหลาย
7. มีระบบเศรษฐกิจชนบทที่สามารถยังชีพไดโดยพึ่งพิงธรรมชาติ
8. มีกองทุนเศรษฐกิจชุมชนใหกูยืม
จุดออน
1. ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนานอย
2 .ประชาชนบางสวนดอยคุณภาพและขาดโอกาสการเรียนรู
3. ปญหาสังคม เชนปญหายาเสพติด ปญหาเอดส และปญหาความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินทวี
ความรุนแรงเปนลำดับ
4. การศึกษาในบางระดับยังดอยคุณภาพและปริมาณ รวมทั้งขาดบุคลากรที่มีคุณภาพ และอุปกรณ
การศึกษาที่ทันสมัย
5. ชาวไทยมุสลิมบางสวนยังไมสามารถสื่อสารดานภาษาไทยไดดี
6. ผูสูงอายุ เด็กกำพรา และผูดอยโอกาสทางสังคม มีจำนวนมากขึ้น และการจัดสวัสดิการ การ
สงเคราะห ชวยเหลือบุคคลดังกลาวยังไมครอบคลุม
7. ประชาชนขาดความรูความเขาใจ และขาดจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
8. ประชาชนไมมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นของตนเองอยางเปนระบบ
9. ดานความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินไมเอื้อตอการลงทุนในพื้นที่

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององคการบริหารสวนตำบลจอเบาะ
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6. ดาน
ประเพณ

โอกาส
1. ภาครัฐไดสงเสริมการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและการประกอบอาชีพของประชาชน
2. พื้นที่เหมาะสมในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะยางพารา ลองกอง เงาะ ทุเรียน ฯลฯ
ซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
3. กฎหมายใหมๆ เปดโอกาสใหทองถิ่นมีสิทธิและบทบาทในการมีสวนรวมในการจัดการบริการขั้น
พื้นฐาน ดานสังคม
4. ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร สารสนเทศทำใหโอกาสในการเรียนรูและการรับรูขอมูลขาวสาร
มีมากขึ้น
5. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร ไทย พ.ศ.2540 เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมทาง
การเมืองอยางกวางขวาง
อุปสรรค
1.
2.
3.
4.
5
6.
7.

กระบวนการพัฒนายังขาดการมีสวนรวมของประชาชนและเอกชน
การศึกษาของประชาชนยังไมสูงนัก และประชาชนยังนิยมใชภาษาถิ่นมรการดำเนินชีวิต
ประชาชนขาดความรู ความเขาใจในการเฝาระวังดูแลสุขภาพ
ปญหาความไมสงบเรียบรอยในพื้นที่
ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ
ขาดแคลนเทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือที่ทันสมัย
ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด

3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ
จากผลการพัฒนาในปที่ผานมาพบวา งบประมาณมีผลตอการเปลี่ยนแปลงการพัฒนามากที่สุด เนื่องจาก
ขอบขายปริมาณความตองการของประชาชนมีมากแตทองถิ่นมีงบประมาณเพื่อการพัฒนานอยทำใหเปนปญหา
และอุปสรรค คาดการณวาในอนาคตแนวโนมนาจะดีขึ้นเนื่องจากรัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุน และ
เงิน อื่ น ให ท องถิ่ น เพิ่ม มากขึ้น ตามพระราชบัญ ญั ติก ำหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอำนาจให แก อ งค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2543
การพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรเปนการพัฒนาที่มีลักษณะที่ตอเนื่อง และเชื่อมโยงกับการพัฒนาในหลาย
ปที่ผานมา เพื่อใหการพัฒนาในทุกๆ ดานของ องคการบริหารสวนตำบลจอเบาะ มีประสิทธิภาพ มีความยั่งยืน
และสอดคลองเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาทุกระดับ และเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ตำบลจอ
เบาะ และตอบสนอง นโยบายรัฐบาล องคการบริหารสวนตำบลจอเบาะไดวางแผนพัฒนาตำบลไวอยางเปนระบบ
โดยนึกถึงสภาพปญหาและความตองการของประชาชน ศักยภาพของตำบล นโยบายและแนวทางที่ผูบริหารไดวาง
ไว

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององคการบริหารสวนตำบลจอเบาะ
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แบบ ยท.01

3.4 แผนผัง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององคการบริ43หารสวนตำบลจอเบาะ

แบบ ยท.02

ยุทธศาสตร (Straregic Map)
วิสัยทัศน์

ชุมชนนาอยู

มุงมั่นพัฒนา

สรางสรรคสงั คม

ควบคูคุณธรรม

ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อบต.จอเบาะ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององคการบริ44หารสวนตำบลจอเบาะ

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด
ยุ ท ธศาสตร พั ฒ นา
ภาคการผลิต การคา
ชายแดน การ
ท อ งเที่ ย วและการ
กี ฬ าเพื่ อ เชื่ อ มโยง
ประชาคมอาเซียน
ยุ ท ธศาสตร พั ฒ นา
ภาคการผลิต การคา
ชายแดน การ
ท อ งเที่ ย วและการ
กี ฬ าเพื่ อ เชื่ อ มโยง
ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร
อปท.ใน
เขตจังหวัด
ยุทธศาสตร
ที่ ๑ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน

ยุทธศาสตร
ที่๑ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน

ยุทธศาสตร
ที่ ๒ดาน
สงเสริม
คุณภาพ
ชีวิต

ยุทธศาสตร
ที่ ๒ ดาน
สงเสริม
คุณภาพ
ชีวิต

ยุทธศาสตร
อปท.

เปาประสงค
ระบบโครงสราง
พื้น ฐาน
สาธารณูปโภค
และ
สาธารณูปการ มี
อยางเพียงพอ
และไดมาตรฐาน
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ชุมชนมีความ
เขมแข็ง

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ
เกณฑในเชิง
ปริมาณ/
คุณภาพ

เกณฑในเชิง
ปริมาณ/
คุณภาพ

คาเปาหมาย
2566

2567

2568

2569

2570

100%

100%

100%

100%

100%

80%

80%

80%

80%

80%

ความกาวหนาของเปาหมาย

กลยุทธ

ผลผลิต/
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

หนวยงาน
สนับสนุน

- จํานวนปริมาณเสนทาง
คมนาคมที่เพิ่มขึ้น
- จํ านวนปริ มาณถนนสะพาน ทางเท า ท อ
ระบายน้ำ ฯลฯ ไดรับการบํารุงรักษา
- ระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ ฯลฯ

จัดใหมีการกอสราง
เสนทางคมนาคม มี
ไฟฟ าใช ทุ ก หลั ง คา
เรื อ น ป รั บ ป รุ ง
แหลงน้ำใหสามารถ
อุปโภคบริโภคได

กอสราง
ปรับปรุง
เสนทาง
คมนาคม

- แผนงานเคหะ
และชุมชน

-

จํานวนกิจกรรมที่สง เสริม
สนั บ สนุ น ดานความปลอดภั ย และคุ ณ ภาพ
ชี วิ ต การพั ฒ นาการศึ ก ษา ส ง เสริ ม การ
สาธารณสุข สนับสนุนและสงเสริมการปองกัน
และแก ไ ขป ญ หายาเสพติ ด ส ง เสริ ม การ
อนุรักษประเพณี
ศิ ล ปะวั ฒ นธรรมท อ งถิ่ น ส งเสริ มการทํ านุ
บำรุงศาสนาและสถาบัน เสริมสรางคุณธรรม
จ ริ ย ธ รรม ส ง เส ริ ม ด าน ก าร กี ฬ าแ ล ะ
นันทนาการ สนับสนุนสวัสดิการเด็ก เยาวชน
สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส

ส ง เสริ ม การมี ง าน
ทำใหกับประชาชน

1.โครงการ
สงเสริม
สนับสนุน
ดาน
การศึกษา
สาธารณสุข
ศาสนา
วัฒนธรรม
ฯลฯ

- แผนงานสราง
ความเข็มแข็ง
ของชุมชน
- แผนงาน
การเกษตร

-

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององคการบริ45หารสวนตำบลจอเบาะ

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร
เสริมสรางสันติสุขใน
พื้นที่

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

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

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตร ที่
3 ดานการจัด
ระเบียบ
ชุมชน/สังคม
และการรักษา
ความสงบ
เรียบรอย
ยุทธศาสตร ที่
๔ ดานการ
วางแผน การ
สงเสริมการ
ลงทุนพาณิชย
กรรม และการ
ทองเที่ยว

ยุทธศาสตร ที่
๕ ดานการ
บริหารจัดการ
และ
การอนุรักษ
ทรัพยากร
ธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตร
อปท.

เปาประสงค

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ
เกณฑในเชิง
ปริมาณ/
คุณภาพ

คาเปาหมาย
256
6
80
%

ความกาวหนาของ
เปาหมาย

กลยุทธ

ผลผลิต/
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

หนวยงาน
สนับสนุน

2567

2568

2569

2570

80%

80%

80%

80%

-ประชาชนมีความปลอดภัย
ขึ้น
- ระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ ฯลฯ

จัดใหมีการกอสรางเสนทาง
คมนาคม มีไฟฟาใชทุก
หลังคาเรือน ปรับปรุง แหลง
น้ำใหสามารถอุปโภคบริโภค
ได

กอสราง
ปรับปรุง
เสนทาง
คมนาคม

- บริหารงาน
ทั่วไป

-

- จํานวนกิจกรรมที่สง เสริม
สนับสนุนการปลูกปา
อนุรักษและพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมแบบมีสว นรวม
สนับสนุน สงเสริมการ
จัดการสิ่งแวดลอมและ
มลพิษตางๆ การกําจัดขยะ
มูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย
รวม การจัดตั้งและดูแล
ระบบบําบัดน้ำเสียรวม
- ระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ
- จํานวนที่สงเสริมเกี่ยวกับ
การทองเที่ยว
- ระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ ฯลฯ

การวางแผน การสงเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรม และ
การทองเที่ยว

1.โครงการ
สงเสริม
สนับสนุน
การปลูกปา
อนุรักษและ
พัฒนา
คุณภาพ
สิ่งแวดลอม
ฯลฯ

- แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
- แผนงาน
สาธารณสุข

-

พั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น
ฟนฟูสถานที่ทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติ ให เอื้ อ ต อการเป น
แ ห ล ง ท อ ง เที่ ย ว ก า ร
ประชาสั ม พั น ธแ ละสงเสริ ม
การท อ งเที่ ย ว สนั บ สนุ น ให
เครือข ายภาคประชาชนเขา
มามี ส ว นรวมในการระชา
สั ม พั นธ แ ล ะส ง เส ริ ม การ
ท อ งเที่ ยว พั ฒ น าแห ล ง
ท อ งเที่ ย วให มีค วามสะอาด
สะดวก ปลอดภั ย เพื่ อ สร าง
ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น ใ ห กั บ
นักทองเที่ยว

1.โครงการ
สงเสริม
เกี่ยวกับการ
ทองเที่ยว

- แผนงานสราง
ความเข็มแข็ง
ของชุมชน
- แผนงาน
สาธารณสุข

-

ยุ ท ธศาสตร ที่
3 ด า นการจั ด
ระเบียบชุมชน/
สั งคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบรอย

ประชาชนมี ค วาม
ปล อดภั ยใน ชี วิ ต
และทรัพ ยสิน และ
มี ค ว า ม ส ง บ
เรียบรอยในชุมชน

ยุ ท ธศาสตร ที่
๔ ด า น ก า ร
วางแ ผน การ
ส ง เส ริ ม ก า ร
ลงทุน
พาณิ ชยกรรม
แล ะ ก าร
ทองเที่ยว

การวางแผน การ
ส งเสริ ม การลงทุ น
พาณิ ช ยกรรมและ
การทองเที่ยวไดรับ
ก ารส งเส ริ ม เพื่ อ
เตรี ยมความพร อม
เข า สู ป ร ะ ช า ค ม
เศรษฐกิจอาเซียน

เกณฑในเชิง
ปริมาณ/
คุณภาพ

100
%

100%

100%

100%

100
%

ยุ ท ธศาสตร ที่
๕ ด า น ก า ร
บริ ห ารจั ด การ
และการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรม
ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดลอม

ทรั พ ยากรธรรมชา
ติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม
เกิ ดความสมดุลอี ก
ทั้ ง ส ง เ ส ริ ม ใ ห
ประชาชนมี ค วาม
ตระหนักใน
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย

เกณฑในเชิง
ปริมาณ/
คุณภาพ

100
%

100%

100%

100%

100
%

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององคการบริ46หารสวนตำบลจอเบาะ

ความเชื่อมโยง
กับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด
ยุทธศาสตร
เสริมสรางสันติสุข
ในพื้นที่

ยุทธศาสตร
เสริมสรางสันติสุข
ในพื้นที่

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.

ยุท ธศาสตร ที่ ๖
ด า น ศิ ล ป ะ
วัฒ นธรรม จารี ต
ประเพณีแ ละภู มิ
ปญญาทองถิ่น

ยุ ท ธศาสตร ที่
๖ ด าน ศิ ล ป ะ
วัฒนธรรม
จารี ต ประเพณี
และภูมิ ป ญ ญา
ทองถิ่น

ยุท ธศาสตร ที่ ๗
ด า นการบริ ห าร
จั ด การที่ ดี ตาม
หลักธรรมาภิบาล

ยุ ท ธศาสตร ที่
๗ ด า น ก า ร
บริหารจัดการที่
ดี ตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

เปาประสงค
พั ฒ น า คุ ณ ธ ร ร ม
จริ ย ธรรม ทำนุ บ ำรุ ง
ศาสนาอนุ รัก ษ ฟ น ฟู
สืบสานจารีตประเพณี
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม
พื้ น บ า น ภู มิ ป ญ ญ า
ท อ ง ถิ่ น อ นุ รั ก ษ
โบ ร า ณ ส ถ า น
โบ ราณ วั ต ถุ ค งอ ยู
สืบไป
การบริห ารงานที่ ดี มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ เกิ ด
ความโปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได

คาเปาหมาย
ความกาวหนาของ
เปาหมาย

2566

2567

2568

2569

2570

เกณฑในเชิง
ปริมาณ/
คุณภาพ

80%

80%

80%

80%

80%

-สงเสริมการอนุรักษ
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่น สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ทำนุบำรุงศาสนา
และสถาบัน
- ระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ ฯลฯ

เกณฑในเชิง
ปริมาณ/
คุณภาพ

80%

80%

80%

80%

80%

- ระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ
- รอยละบุคลาการไดรับ
การพัฒนา เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
- รอยละของกิจกรรมที่
ประชาชนมีสว นรวมใน
การดําเนินงาน ฯลฯ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององคการบริ47หารสวนตำบลจอเบาะ

ผลผลิต/
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

หนวยงาน
สนับสนุน

การอนุรักษ ฟนฟู สืบ
ทอดจารีต ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น

โครงการ
สงเสริม
สนับสนุน
ดาน
การศึกษา
สาธารณสุข
ศาสนา
วัฒนธรรม
ฯลฯ

- แผนงาน
การศึกษา
- แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

-

สงเสริมและพัฒนาเพิ่ม
ขี
ด
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
ส ง เส ริ ม และ พั ฒ น า
คุ ณ ภ า พ บุ ค ล า ก ร
เสริมสรางธรรมาภิบาล
ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
ควบคุม กํ ากั บ ดู แ ลเพื่ อ
ผ ล สั ม ฤท ธิ์ ข อ งงาน
บ ริ ห ารแ ละค วบ คุ ม
ด า นงบประมาณให มี
ประสิท ธิภ าพ รณรงค
ใ ห เ ย า ว ช น แ ล ะ
ประชาชน ตื่ น ตั ว ถึ ง
ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง
ระบอบประชาธิ ป ไตย
แ ล ะ ก าร มี ส วน ร วม
ทางการเมื อ ง การมี
ส ว น ร ว ม ใ น ก า ร
ปกครองทองถิ่นโดยยึด
มั่ น ใน ก ารป ก ค รอ ง
ระบอบประชาธิ ป ไตย
อัน มี พระมหากษั ตริย
ทรงเปนประมุ

1.โครงการ
การพัฒนา
เพิ่ม
ประสิทธิ
ภาพบุคลา
การในการ
ปฏิบัติงาน
ฯลฯ
2.โครงการ/
กิจกรรมที่
สงเสริมการ
มีสวนรวม
ของ
ประชาชน

- แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป
- แผนงานสังคม
สงเคราะห

-

กลยุทธ

สวนที่ 3
การนำแผนพัฒนาทองถิ่น ไปสูการปฏิบัติ
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน
ที่
1

2

ยุทธศาสตร

ดาน

ดานโครงสรางพื้นฐาน

ดานบริการชุมชน
และสังคม

ดานงานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต

ดานบริการชุมชน
และสังคม

ดานการจัดระเบียบ
ดานบริการชุมชน
3 ชุมชน/สังคม และการ และสังคม
รักษาความสงบเรียบรอย
ดานการวางแผน การ
สงเสริมการลงทุน
4
พาณิชยกรรม และการ
ทองเที่ยว
ดานการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ
5
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

ดานการเศรษฐกิจ

ดานบริการชุมชน
และสังคม

ดานศิลปะ วัฒนธรรม
ดานบริการชุมชน
6 จารีตประเพณีและภูมิ
และสังคม
ปญญาทองถิ่น
ดานการบริหารจัดการที่ดี
7
บริหารทั่วไป
ตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงาน
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานการเกษตร
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห
แผนงานสรางความเข็มแข็ง
ของชุมชน
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน
แผนงานสรางความเข็มแข็ง
ของชุมชน
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนเคหะและชุมชน
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนเคหะและชุมชน
แผนงานสรางความเข็มแข็ง
ของชุมชน
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานการศึกษา
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
บริหารงานทั่วไป

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง
สำนักปลัด
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
สำนักปลัด

หนวยงาน
สนับสนุน
สำนักปลัด
กองชาง
สำนักปลัด

สำนักปลัด

กองการศึกษา

กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองชาง

สำนักปลัด

กองชาง
สำนักปลัด

กองคลัง

กองการศึกษา
กองการศึกษา

สำนักปลัด

สำนักปลัด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององคการบริหารสวนตำบลจอเบาะ
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ.๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 - 2570 )
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

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

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๖

1 โครงการเสริมผิวถนน

เพื่อสัญจรไปมาได ถนนกวาง 4.00 เมตร ยาว
พาราแอสฟลทติด
สะดวก
360.00 เมตร หนา 0.05
คอนกรีต สายจีจา-บาน
เมตร พื้นที่ 1,440.00 ตร.ม.
จอเบาะ หมูที่ 1

2 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบือแนตา หมูที่ 1

เพื่อสัญจรไปมาได ถนนกวาง 3.00 เมตร ยาว
สะดวก
300.00 เมตร หนา 0.15
เมตร พื้นที่ 900.00 ตร.ม.

๒๕๖๗

งบประมาณ
๒๕๖๘

๒๕๖๙

เพื่อสัญจรไปมาได ถนนกวาง 4.00 เมตร ยาว
สะดวก
100.00 เมตร หนา 0.15
เมตร พื้นที่ 400.00 ตร.ม.

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

รอยละของถนนที่ได
ดําเนินการ

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดินทาง
การขนสง และลดการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

๕๙๘,๐๐๐

รอยละของถนนที่ได
ดําเนินการ

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดินทาง
การขนสง และลดการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

รอยละของถนนที่ได
ดําเนินการ

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดินทาง
การขนสง และลดการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

รอยละของถนนที่ได
ดําเนินการ

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดินทาง
การขนสง และลดการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

เพื่อสัญจรไปมาได ถนนกวาง 3.00 เมตร ยาว ๑,๔๐๐,๐๐๐
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สะดวก
700.00 เมตร หนา 0.15
สายบือแนตา กูโบร หมูที่
เมตร พื้นที่ 2,100.00 ตร.ม.
1
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทุงนาจีจา หมูที่ 1

ผลที่คาดวาจะไดรับ

๖๕๐,๐๐๐

3 โครงการกอสรางถนน

4 โครงการกอสรางถนน

๒๕๗๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

๒๗๐,๐๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 - 2570 )

แบบ ผ.๐2
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องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

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

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 โครงการกอสรางถนน

เพื่อสัญจรไปมาได ถนนกวาง 4.00 เมตร ยาว
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สะดวก
110.00 เมตร หนา 0.15
สนามฟุตบอล หมูที่ 1
เมตร พื้นที่ 440.00 ตร.ม.

6 โครงการขยายไหลทาง
สายบานจอเบาะ-บาน
แยะ หมูที่ 1

7 โครงการบุกเบิกถนน
สายจีจาขางโรงสี-กูเล็ง
หมูที่ 1

8 โครงการบุกเบิกถนน
สายบือแนตา-สะปอม
หมูที่ 1

๒๕๖๖

งบประมาณ
๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

๓๕๐,๐๐๐

เพื่อสัญจรไปมาได ไหลทางขางละ 0.50 เมตร
สะดวก
ยาว 700.00 เมตร หนา
0.15 เมตร พื้นที่ 700.00
ตร.ม.

๘๐๐,๐๐๐

เพื่อสัญจรไปมาได ถนนกวาง 3.00 เมตร ยาว
สะดวก
500.00 เมตร ลูกรังหนา
หนา 0.30 เมตร หินคลุก
หนา 0.10 เมตร พื้นที่
1,500.00 ตร.ม.
เพื่อสัญจรไปมาได ถนนกวาง 3.00 เมตร ยาว
สะดวก
500.00 เมตร ลูกรังหนา
หนา 0.30 เมตร หินคลุก
หนา 0.10 เมตร พื้นที่
1,500.00 ตร.ม.

๒๕๖๗

๖๔๕,๐๐๐

๖๔๕,๐๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 - 2570 )
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

รอยละของถนนที่ได
ดําเนินการ

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดินทาง
การขนสง และลดการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

รอยละของถนนที่ได
ดําเนินการ

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดินทาง
การขนสง และลดการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

รอยละของถนนที่ได
ดําเนินการ

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดินทาง
การขนสง และลดการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

รอยละของถนนที่ได
ดําเนินการ

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดินทาง
การขนสง และลดการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

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

โครงการ

9 โครงการบุกเบิกถนน

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๖

๒๕๖๗

๒๕๖๙

๒๕๗๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

รอยละของถนนที่ได
ดําเนินการ

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดินทาง
การขนสง และลดการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

1,660,000 รอยละของถนนที่ได
ดําเนินการ

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดินทาง
การขนสง และลดการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

1,900,000

รอยละของถนนที่ได
ดําเนินการ

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดินทาง
การขนสง และลดการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

12 โครงการเสริมผิวถนน เพื่อสัญจรไปมาได ถนนกวาง 4.00 เมตร ยาว 1,800,000
พาราแอสฟลทติด
สะดวก
960.00 เมตร หนา 0.05
คอนกรีต สายฆลูโฆ-จีจา
เมตร พื้นที่ 3,840.00 ตร.ม.
หมูที่ 2

รอยละของถนนที่ได
ดําเนินการ

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดินทาง
การขนสง และลดการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

สายจีจา-สนามฟุตบอล
หมูที่ 1

เพื่อสัญจรไปมาได ถนนกวาง 4.00 เมตร ยาว
สะดวก
800.00 เมตร ลูกรังหนา
หนา 0.30 เมตร หินคลุก
หนา 0.10 เมตร พื้นที่
3,200.00 ตร.ม.

งบประมาณ
๒๕๖๘

10 โครงการบุกเบิกถนน
สายบาเละฮีเล-กูโบร
หมูที่ 2

เพื่อสัญจรไปมาได กวาง 4.00 เมตร ยาว
สะดวก
970.00 เมตร ลูกรังหนา
0.30 เมตร หินคลุก 0.10
เมตร พื้นที่ 3,880 ตร.ม.

11 โครงการเสริมผิวถนน
พาราแอสฟลทติด
คอนกรีต สายกูโบรลูโบะปลือติง หมูที่ 2

เพื่อสัญจรไปมาได ถนนกวาง 4.00 เมตร ยาว
สะดวก
1,000.00 เมตร หนา
0.05 เมตร พื้นที่
4,000.00 ตร.ม.

๑,๔๐๐,๐๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 - 2570 )
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 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

13 โครงการเสริมผิวถนน
พาราแอสฟลทติด
คอนกรีต สายตาดีกา
หมูที่ 2

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๖

เพื่อสัญจรไปมาได ถนนกวาง 4.00 เมตร ยาว
สะดวก
300.00 เมตร หนา 0.05
เมตร พื้นที่ 1,200.00 ตร.ม.

14 โครงการกอสรางถนน เพื่อสัญจรไปมาได ถนนกวาง 4.00 เมตร ยาว
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สะดวก
400.00 เมตร หนา 0.15
กูโบร-ลุโบะปลือติง หมูที่
เมตร พื้นที่ 1,600.00 ตร.ม.
2
15 โครงการกอสรางรั้วกู
โบรบูเกะบูงอ หมูที่ 2

เพื่อความเปน
รั้ว คสล. สูง 1.50 เมตร
ระเบียบเรียบรอย ยาว 250.00 เมตร
และปลอดภัย
ตามแบบแปลนที่ อบต.
กําหนด

16 โครงการกอสรางรั้วกู
โบรบานแยะ หมูที่ 3

เพื่อความเปน
รั้ว คสล. สูง 1.50 เมตร
ระเบียบเรียบรอย ยาว 312.00 เมตร
และปลอดภัย
ตามแบบแปลนที่ อบต.
กําหนด

๒๕๖๗

งบประมาณ
๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

550,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

รอยละของถนนที่ได
ดําเนินการ

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดินทาง
การขนสง และลดการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

รอยละของถนนที่ได
ดําเนินการ

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดินทาง
การขนสง และลดการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

500,000 ตามแบบที่ อบต.
กําหนด

เปนระเบียบเรียบรอย
สวยงาม และมีความ
ปลอดภัย

กองการศึกษา

ตามแบบที่ อบต.
กําหนด

เปนระเบียบเรียบรอย
สวยงาม และมีความ
ปลอดภัย

กองการศึกษา

1,064,000

624,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 - 2570 )
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 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๖

17 โครงการบุกเบิกถนน
เพื่อสัญจรไปมาได ถนนกวาง 3.00 เมตร ยาว
สายกือนัย-ฝายบานแยะ สะดวก
1,000.00 เมตร ลูกรังหนา
หมูที่ 3
หนา 0.30 เมตร หินคลุก
หนา 0.10 เมตร พื้นที่
3,000.00 ตร.ม.
18 โครงการบุกเบิกถนน
เพื่อสัญจรไปมาได ถนนหินคลุก กวาง 4 ม. ยาว
สายนาแปะ บานนากอ สะดวก
300 ม. หนา 0.15 ม. ผิว
หมูที่ 4
จราจร 1,200 ตร.ม.
19 โครงการบุกเบิกถนน
สายหนามัสยิดอัลฮูดาอนามัย หมูที่ 4

เพื่อสัญจรไปมาได ถนนกวาง 3.00 เมตร ยาว
สะดวก
1,700.00 เมตร ลูกรังหนา
หนา 0.30 เมตร หินคลุก
หนา 0.10 เมตร พื้นที่
5,100.00 ตร.ม.
20 โครงการเสริมผิวถนน เพื่อสัญจรไปมาได ถนนกวาง 4.00 เมตร ยาว
พาราแอสฟลทติด
สะดวก
1,059.00 เมตร หนา
คอนกรีต สายบานพงปอ
0.05 เมตร พื้นที่
เราะ-บานนากอ หมูที่ 4
4,236.00 ตร.ม.

๒๕๖๗

งบประมาณ
๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1,290,000

รอยละของถนนที่ได
ดําเนินการ

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดินทาง
การขนสง และลดการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

370,000

รอยละของถนนที่ได
ดําเนินการ

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดินทาง
การขนสง และลดการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

รอยละของถนนที่ได
ดําเนินการ

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดินทาง
การขนสง และลดการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

1,900,000 รอยละของถนนที่ได
ดําเนินการ

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดินทาง
การขนสง และลดการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

2,200,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 - 2570 )
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 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๖

๒๕๖๗

งบประมาณ
๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

21 โครงการเสริมผิวถนน เพื่อสัญจรไปมาได กวาง 4.00 ม. ยาว 565
พาราแอสฟลทติกคอนก สะดวก
ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่
รีต สายทาเนาะ บือแน
ไมนอยกวา 2,260 ตร.ม.
มาแจ หมูที่ 5

1,100,000

รอยละของถนนที่ได
ดําเนินการ

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดินทาง
การขนสง และลดการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

22 โครงการบุกเบิกถนน
สายมัสยิดบานโคะ-บือ
แนมาแจ หมูที่ 5

เพื่อสัญจรไปมาได ถนนกวาง 4.00 เมตร ยาว
550.00 เมตร ลูกรังหนา หนา
สะดวก

1,380,000

รอยละของถนนที่ได
ดําเนินการ

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดินทาง
การขนสง และลดการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

23 โครงการบุกเบิกถนน
สายบือแนมาแจ-ศาลา
บองอ หมูที่ 5

เพื่อสัญจรไปมาได ถนนกวาง 2.00 เมตร ยาว
1,000.00 เมตร ลูกรังหนา
สะดวก

รอยละของถนนที่ได
ดําเนินการ

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดินทาง
การขนสง และลดการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

รอยละของถนนที่ได
ดําเนินการ

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดินทาง
การขนสง และลดการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

0.50 เมตร หินคลุก หนา
0.10 เมตร พื้นที่ 2,200.00
ตร.ม

860,000

หนา 0.30 เมตร หินคลุก
หนา 0.10 เมตร พื้นที่
2,000.00 ตร.ม.

24 โครงการกอสรางถนน เพื่อสัญจรไปมาได ถนนกวาง 1.50 เมตร ยาว
100.00 เมตร หนา 0.15
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สะดวก
เมตร พื้นที่ 150.00 ตร.ม.
สายบาเละฮีเล-บานยาวา
เฮ หมูที่ 5

100,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 - 2570 )
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

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

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
56

(ผลผลิตของโครงการ)
25 โครงการเสริมผิวถนน
พาราแอสฟลทติด
คอนกรีต สายบานโคะบานพงปอเราะ หมูที่ 5

๒๕๖๖

๒๕๖๗

๒๕๖๘

เพื่อสัญจรไปมาได ถนนกวาง 4.00 เมตร ยาว
1,120.00 เมตร หนา 0.05
สะดวก
เมตร พื้นที่ 4,48.00 ตร.ม.

๒๕๖๙

๒๕๗๐

1,950,000

26 โครงการกอสรางถนน เพื่อสัญจรไปมาได ถนนกวาง 4.00 เมตร ยาว
80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สะดวก
พื้นที่ 320.00 ตร.ม.
สายบานผูใหญสูดิง หมูที่
5
27 โครงการเสริมผิวถนน
พาราแอสฟลทติด
คอนกรีต สายบานนา
กอ-อางเก็บน้ํา หมูที่ 6

เพื่อสัญจรไปมาได ถนนกวาง 4.00 เมตร ยาว
สะดวก
1,000.00 เมตร หนา
0.05 เมตร พื้นที่
4,000.00 ตร.ม.

28 โครงการซอมแซมถนน
หินคลุก สายโตะแก ซา
เบ็ง หมูที่ 6

เพื่อสัญจรไปมาได ถนนกวาง 4.00 เมตร ยาว
สะดวก
1,350.00 เมตร ลูกรังหนา
หนา 0.30 เมตร หินคลุก
หนา 0.10 เมตร พื้นที่
5,400.00 ตร.ม.

220,000

1,800,000

2,300,000

รับผิดชอบหลัก

(KPI)
รอยละของถนนที่ได
ดําเนินการ

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดินทาง
การขนสง และลดการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

รอยละของถนนที่ได
ดําเนินการ

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดินทาง
การขนสง และลดการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

รอยละของถนนที่ได
ดําเนินการ

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดินทาง
การขนสง และลดการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

รอยละของถนนที่ได
ดําเนินการ

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดินทาง
การขนสง และลดการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 - 2570 )
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

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

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๖

๒๕๖๗

งบประมาณ
๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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29 โครงการบุกเบิกถนน
สายบานแบมะ-บาน
พรส.ยาลี หมูที่ 6

เพื่อสัญจรไปมาได ถนนกวาง 4.00 เมตร ยาว
สะดวก
1,000.00 เมตร ลูกรังหนา
หนา 0.30 เมตร หินคลุก
หนา 0.10 เมตร พื้นที่
4,000.00 ตร.ม.
30 โครงการเสริมผิวถนน เพื่อสัญจรไปมาได ถนนกวาง 4.00 เมตร ยาว
พาราแอสฟลทติด
สะดวก
1,331.00 เมตร หนา
คอนกรีต สายบานตะ
0.05 เมตร พื้นที่
ลาฆอสะโต-บานลุโบะปา
5,324.00 ตร.ม.
เระ ม.7
31 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อสัญจรไปมาได ถนนกวาง 4.00 เมตร ยาว
ลูกรัง สายกูโบร-บา
สะดวก
350.00 เมตร ลูกรังหนา
เละฮูลู หมูที่ 7
หนา 0.30 เมตร หินคลุก
หนา 0.10 เมตร พื้นที่
1,400.00 ตร.ม.
32 โครงการบุกเบิกถนน
เพื่อสัญจรไปมาได กวาง 4.00 ม. ยาว 1,000
สายบาโงปอละ – ปะจู สะดวก
ม. ดินถมหนา 0.30 ม.
โยะ หมูที่ 8
และหินคลุกหนา 0.10 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
4,000 ตร.ม.

1,720,000

2,395,000

650,000

610,000

รอยละของถนนที่ได
ดําเนินการ

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดินทาง
การขนสง และลดการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

รอยละของถนนที่ได
ดําเนินการ

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดินทาง
การขนสง และลดการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

รอยละของถนนที่ได
ดําเนินการ

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดินทาง
การขนสง และลดการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

รอยละของถนนที่ได
ดําเนินการ

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดินทาง
การขนสง และลดการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 - 2570 )
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

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

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๖

๒๕๖๗

งบประมาณ
๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

58

33 โครงการซอมแซมถนน
หินคลุก รอบบอขยะ
หมูที่ 8

เพื่อสัญจรไปมาได กวาง 4.00 ม. ยาว 360
สะดวก
ม. หนา 0.10 ม. หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 1,440 ตร.ม.

34 โครงการกอสราง
เพื่อสัญจรไปมาได
ถนนลาดยางพาราแอส สะดวก
ฟลทติกคอนกรีต สายลู
โบะบูดู – ลูโบะกือทุง
หมูที่ 8

200,000

รอยละของถนนที่ได
ดําเนินการ

กวาง 4.00 ม. ยาว 1,500
ม. หนา 0.04 ม. หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 6,000
ตร.ม.

1,800,000

35 โครงการซอมแซมถนน เพื่อสัญจรไปมาได ถนนกวาง 4.00 เมตร หิน
หินคลุก สายลูโบะบูด–ู ลู สะดวก
คลุกหนา 0.10 เมตร ยาว
โบะกือทุง หมูที่ 8
1,500.00 เมตร พื้นที่
6,000.00 ตารางเมตร

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดินทาง
การขนสง และลดการ
เกิดอุบัติเหตุ
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดินทาง
การขนสง และลดการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

รอยละของถนนที่ได
ดําเนินการ

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดินทาง
การขนสง และลดการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

รอยละของถนนที่ได
ดําเนินการ

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดินทาง
การขนสง และลดการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

900,000 รอยละของถนนที่ได
ดําเนินการ

750,000

36 โครงการกอสรางถนน เพื่อสัญจรไปมาได ถนนกวาง 4.00 เมตร ยาว 1,330,000
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สะดวก
500.00 เมตร หนา 0.15
สายลูโบะบูด-ู ลูโบะกือทุง
เมตร พื้นที่ 2,000.00 ตร.ม.
หมูที่ 8

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 - 2570 )
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

กองชาง

แบบ ผ.๐2

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

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๖

๒๕๖๗

งบประมาณ
๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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37 โครงการเสริมผิวถนน
พาราแอสฟลทติด
คอนกรีต สายแยกตะ
ลาฆอสะโต-ลูโบะกือทุง
หมูที่ 8

เพื่อสัญจรไปมาได ถนนกวาง 4.00 เมตร ยาว
สะดวก
1,060.00 เมตร หนา
0.05 เมตร พื้นที่
4,240.00 ตร.ม.

1,900,000

รอยละของถนนที่ได
ดําเนินการ

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดินทาง
การขนสง และลดการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

38 โครงการกอสรางทางเทา เพื่อสัญจรไปมาได กวาง 1.50 ม. ยาว 200 ม.
สายบานเปาะเตะ
สะดวก
หนา 0.15 ม. ผิวจราจร
แมะซง หมูที่ 9
300 ตร.ม.

195,000

ตามแบบที่อบต.กําหนด ทุกครัวเรือนมีเสนทาง
สัญจรสะดวกรวดเร็ว

กองชาง

39 โครงการบุกเบิกถนน
เพื่อสัญจรไปมาได ถนนกวาง 3.00 เมตร ยาว
สายบือแนยือไร - ทุงนา สะดวก
300.00 เมตร ลูกรังหนา
ม.9
หนา 0.30 เมตร หินคลุก
หนา 0.10 เมตร พื้นที่
900.00 ตร.ม.

675,000

รอยละของถนนที่ได
ดําเนินการ

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดินทาง
การขนสง และลดการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

40 โครงการบุกเบิกถนน
เพื่อสัญจรไปมาได ถนนกวาง 3.00 เมตร ยาว
สายบือแนลอรอง-ซาเบ็ง สะดวก
200.00 เมตร ลูกรังหนา
ม.9
หนา 0.30 เมตร หินคลุก
หนา 0.10 เมตร พื้นที่
600.00 ตร.ม.

270,000

รอยละของถนนที่ได
ดําเนินการ

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดินทาง
การขนสง และลดการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 - 2570 )
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

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

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๖

๒๕๖๗

งบประมาณ
๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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41 โครงการวางและ
ปรับปรุงผังเมืองรวม

เพื่อวางผังเมืองให ปรับปรุงผังเมืองทั้งระบบใน
ถูกตอง
ตําบลจอเบาะ

42 โครงการปรับปรุงตีเสน
แบงแนวถนน

เพื่อเปนการบอก ตีเสนจราจรทุกหมูบาน
เสนทางจราจร
และความปลอดภัย

200,000

100,000

200,000 ตามแบบที่อบต.กําหนด ประชาชนในพื้นที่มี
ความเปนอยูที่ดีขึ้น

กองชาง

100,000

100,000

ตามแบบที่อบต.กําหนด ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัย

สํานักปลัด

43 โครงการทําเครื่องหมาย เพื่อใหประชาชน ติดตั้งปายบังคับจราจร ขีด
บังคับการจราจร
ในเขตตําบล
เสนบังคับจราจร
สามารถสัญจรได
อยางปลอดภัย

100,000

100,000

100,000 ตามแบบที่อบต.กําหนด ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัย

สํานักปลัด

44 โครงการจัดทําปายซอย เพื่อใหมีปาย
ซอยในตําบลจอเบาะ
ในเขตตําบลจอเบาะ
แสดงซอยตางๆใน
เขตตําบล

100,000

100,000

100,000 รอยละความสําเร็จใน ประชาชนในตําบล
การจัดทําปายบอกชื่อ สามารถที่จะรับรูเขต
หมูบานและตําบล

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 - 2570 )
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

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

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๖

๒๕๖๗

งบประมาณ
๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

61

45 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมหองน้ํา อบต.
จอเบาะ

เพื่อปรับปรุง
หองน้ํา อบต.จอ
เบาะ

หองน้ํา อบต.จอเบาะ

100,000

46 โครงการปรับปรุง
เพื่อปรับปรุง
อาคารสถานที่ อบต.จอเบาะ
ซอมแซมอาคาร อบต.จอ อาคารสถานที่ใน
เบาะ
เขต อบต.จอเบาะ

300,000

300,000

47 โครงการตอเติมอาคาร เพื่อขยาย
จํานวน 1 หลัง กวาง 5.00
สํานักงาน อบต.จอเบาะ สํานักงานใหมี
เมตร ยาว 14.40 เมตร สูง
สภาพคลองใน
4.00 เมตร
การทํางานมากขึ้น
48 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมอาคารหอง
ประชุม อบต.จอเบาะ

300,000

300,000

จํานวนที่ดําเนินการ

อบต.จอเบาะ มีหองน้ํา
ที่สะอาดและถูก
สุขลักษณะ

กองชาง

300,000 จํานวนที่ดําเนินการ

อาคารสถานที่ในเขต
อบต.จอเบาะ มีความ
สวยงาม นาอยูมากขึ้น

กองชาง

900,000

เพื่อปรับปรุง
อาคารหองประชุม อบต.จอ
ซอมแซมอาคาร เบาะ
หองประชุมใหมี
สภาพพรอมใชงาน

150,000

49 โครงการกอสรางโรงจอด เพื่อจัดระเบียบใน กวาง 9.00 เมตร ยาว
รถ อบต.จอเบาะ
การจอดรถใน
8.50 เมตร สูง 3.00 เมตร
อบต.จอเบาะ

250,000

ตามแบบที่ อบต.กําหนด มีอาคารสํานักงาน
เพิ่มขึ้น 1 หลัง

150,000

กองชาง

หองประชุม อบต.จอ
เบาะ มีสภาพพรอมใช
งาน

กองชาง

ตามแบบที่ อบต.กําหนด มีโรงจอดรภใชเก็บรถ
ของ อบต.จอเบาะ ได

กองชาง

จํานวนที่ดําเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 - 2570 )
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

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

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๖

๒๕๖๗

งบประมาณ
๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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50 โครงการปรับปรุงตอเติม เพื่อปรับปรุง
อาคาร ศพด.
อาคารใหมีความ
คงทนขึ้น

อาคาร ศพด.

51 โครงการปรับปรุง
เพื่อใหอาคาร
ซอมแซมสีอาคาร อบต. อบต.จอเบาะ
จอเบาะ
ใหมและสะอาด

อาคาร อบต.จอเบาะ

52 โครงการซอมแซม
อาคารศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กอัลหูดา

อาคาร 1 หลัง

เพื่อปรับปรุง
อาคารใหมีความ
คงทนขึ้น

100,000

50,000

53 โครงการจัดทําซุมเฉลิม เพื่อประดิษฐาน จํานวน 1 ซุม ขนาด 3.50
พระเกียรติ รัชกาลที่ 10 พระบรมฉายา
เมตร สูง 6.00 เมตร
ลักษณ/พระบรม
สาทิสลักษณ
สมเด็จพระเจาอา
ยูหัว
รวม

53 โครงการ

-

-

100,000

100,000

200,000

200,000

50,000

50,000

100,000

50,000

100,000 ตามแบบที่ อบต.
กําหนด

50,000

100,000

16,475,000 12,196,000 3,340,000 11,500,000 5,810,000

ประชาชนมีรางกาย
แข็งแรง

กองการศึกษา

จํานวนที่ดําเนินการ

อาคารสํานักงาน อบต.
จอเบาะ ใหมและสะอาด

กองชาง

อาคาร 1 หลัง

อาคารมีความมั่งคงมาก
ขึ้น

กองการศึกษา

จํานวนที่ดําเนินการ

ซุมเฉลิมประเกียรติ
รัชกาลที่ 10

-

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 - 2570 )
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

กองชาง

-

แบบ ผ.๐2

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

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๖

๒๕๖๗

งบประมาณ
๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

63

1 โครงการวางทอระบาย

เพื่อใหมีระบบการ วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด
ระบายน้ําจาก
Ø 0.60 เมตร พรอมบอ
บานเรือน
พัก คสล. ความยาวรวม
27.00 เมตร
เพื่อเปนสถานที่ สนามกวาง 45.00 เมตร
ออกกําลังกาย
ยาว 80.00 เมตร
และแขงขันกีฬา รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่กําหนด
3 โครงการวางทอระบาย เพื่อใหมีระบบการ วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด
น้ํา พรอมบอพัก สายดา ระบายน้ําจาก
Ø 0.60 เมตร พรอมบอ
ดีกา หมูที่ 2
บานเรือน
พัก คสล. ความยาวรวม
280.00 เมตร
4 โครงการกอสรางคู
เพื่อใหมีระบบการ คูระบายน้ํา คสล.ขนาดกวาง
ระบายน้ํา สายขางบาน ระบายน้ําจาก
1.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร
เจะอาแซ-คลอง
บานเรือน
ยาว 150.00 เมตร
ชลประทาน หมูที่ 2
5 โครงการกอสรางคู
เพื่อใหมีระบบการ คูระบายน้ํา คสล.ขนาดกวาง
ระบายน้ํา สายบานกู
ระบายน้ําจาก
1.50 เมตร ลึก 1.50 เมตร
พานี-บานฮารง หมูที่ 2 บานเรือน
ยาว 80.00 เมตร

รอยละของระยะทางที่ ทุกครัวเรือนจะมีพื้นที่
ไดดําเนินการ
และบริเวณในการ
ระบายน้ําทิ้ง

๑๒๐,๐๐๐

น้ํา พรอมบอพัก สาย
บานจอเบาะ-บานแยะ
หมูที่ 1
2 โครงการกอสรางสนาม
กีฬาบานจอเบาะ หมูที่ 1

ตามแบบที่ อบต.
กําหนด

กองชาง

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีสถานที่
ออกกําลังกายและ
แขงขันกีฬา
รอยละของระยะทางที่ ทุกครัวเรือนจะมีพื้นที่
ไดดําเนินการ
และบริเวณในการ
ระบายน้ําทิ้ง

กองการศึกษา

รอยละของระยะทางที่ ทุกครัวเรือนจะมีพื้นที่
ไดดําเนินการ
และบริเวณในการ
ระบายน้ําทิ้ง

กองชาง

520,000 รอยละของระยะทางที่ ทุกครัวเรือนจะมีพื้นที่
ไดดําเนินการ
และบริเวณในการ
ระบายน้ําทิ้ง

กองชาง

๑,๒๐๐,๐๐๐

980,000

750,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 - 2570 )
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

กองชาง

แบบ ผ.๐2

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

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๖

๒๕๖๗

งบประมาณ
๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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6 โครงการเจาะน้ําบาดาล เพื่อใหประชาชน เจาะน้ําบาดาล จํานวน 2 จุด
หมูที่ 2 หมูที่ 5
มีแหลงน้ําใชใน
รายละเอียดตามแบบ
การอุปโภค บริโภค แปลนทีก่ ําหนด

200,000

7 โครงการฟนฟูแหลงน้ํา เพื่อใหชุมชนมี
คูน้ํา กวาง 5.00 เมตร ยาว
สายตนตาล - ฆลูโฆ หมู พื้นที่ในการ
1,300.00 เมตร ลึก 2.00
ที่ 2
รองรับปริมาณน้ํา เมตร

350,000

จํานวนที่ไดดําเนินการ ประชาชนมีแหลงน้ําใช
ในการอุปโภค บริโภค

กองชาง

ตามแบบที่ อบต.
กําหนด

มีแหลงน้ํารองรับในการ
อุปโภค บริโภคและใช
ในการเกษตร

กองชาง

8 โครงการกอสรางศาลา เพื่อเปนจุดชมวิว
ลานพักจุดชมวิวปา
ชุมชนบานตนตาล หมูที่
2

ศาลา 3 หลัง กวาง 3.00 ม.
ยาว 3.00 ม. หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 9 ตร.ม.

150,000

ตามแบบที่ อบต.
กําหนด

มีจุดชมวิว

สํานักปลัด

9 โครงการกอสรางหอง
เพื่อบริการใหกับ
น้ําปาชุมชนบานตนตาล ประชาชน
หมูที่ 2

จํานน 4 หอง กวาง 2.00
ม. ยาว 3.00 ม. หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 6 ตรม.

75,000

ตามแบบที่ อบต.
กําหนด

มีหองน้ําบริการ
ประชาชน

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 - 2570 )
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

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

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๖

๒๕๖๗

งบประมาณ
๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

65

10 โครงการจัดทําปายสื่อ
ความหมายในปาชุมชน
บานตนตาล หมูที่ 2

เพื่อใหมีปายแสดง ทางไปปาชุมชนบานตนตาล
เสนทาง

11 โครงการจัดทําซุมสื่อ
เพื่อสื่อ
ความหมายธรรมชาติ
ความหมายและ
พรอมปรับภูมิทัศนปา ปรับภุมิทัศน
ชุมชนบานตนตาล หมูที่
2

จํานวน 1 ซุม

12 โครงการกอสรางอาคาร เพื่อจัดกิจกรรม
ศูนยอเนกประสงคปา ตางๆ
ชุมชนบานตนตาล หมูที่
2

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

13 โครงการกอสรางอาคาร เพื่อเปนศูนยการ
ศูนยการผลิตและแสดง ผลิตและแสดง
ผลิตภัณฑปาชุมชนบาน ผลิตภัณฑ
ตนตาล หมูที่ 2

อาคาร 1 หลัง กวาง 4.00
ม. ยาว 6.00 ม. หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 24 ตรม.

150,000

รอยละความสําเร็จใน สามารที่จะรูเสนทางใน
การจัดทําปาย
เขตปาชุมชนบานตนตาล

สํานักปลัด

1,000,000

ตามแบบที่อบต.กําหนด ปาชุมชนบานตนตาลมี
ภูมิทัศนที่สวยงาม

สํานักปลัด

300,000

ตามแบบที่ อบต.
กําหนด

มีอาคารอเนกประสงค
เพื่อจัดกิจกรรมตางๆ

สํานักปลัด

200,000

ตามแบบที่ อบต.
กําหนด

ปาชุมชนบานตนตาลมี
ศูนยการผลิตและแสดง
ผลิตภัณฑ

สํานักปลัด

.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 - 2570 )
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

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

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๖

๒๕๖๗

งบประมาณ
๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

66

14 โครงการกอสรางกําแพง เพื่อปองกันการ ขนาดความสูง 3 ม. ยาว
กั้นตลิ่ง บริเวณคลอง
พังทลายของตลิ่ง 300 ม.
มัสยิดไซดุลอิสลาม หมูที่
3

290,000

ตามแบบที่อบต.กําหนด มีกําแพงกั้นตลิ่งปองกัน
น้ําทวม

กองชาง

รอยละของระยะทางที่ ทุกครัวเรือนจะมีพื้นที่
ไดดําเนินการ
และบริเวณในการ
ระบายน้ําทิ้ง

กองชาง

380,000

รอยละของระยะทางที่ ทุกครัวเรือนจะมีพื้นที่
ไดดําเนินการ
และบริเวณในการ
ระบายน้ําทิ้ง

กองชาง

200,000

รอยละของระยะทางที่ ทุกครัวเรือนจะมีพื้น
ไดดําเนินการ
และบริเวณในการ
ระบายน้ําทิ้ง

กองชาง

15 โครงการกอสรางคู
เพื่อใหมีระบบการ คูระบายน้ํา คสล.ขนาดกวาง
ระบายน้ํา สายที่ทําการ ระบายน้ําจาก
1.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร
ผูใหญบาน-ทุงนา หมูที่ 3 บานเรือน
ยาว 100.00 เมตร

500,000

16 โครงการกอสรางคู
เพื่อใหมีระบบการ คูระบายน้ํา คสล.ขนาดกวาง
ระบายน้ํา สายบาลา
ระบายน้ําจาก
0.50 เมตร ลึก 0.80 เมตร
เซาะหนาแปะ-บานฮุสนา บานเรือน
ยาว 100.00 เมตร
หมูที่ 4
17 โครงการกอสรางคู
ระบายน้ํา สายบานยา
มิง-นาแปะ หมูที่ 4

เพื่อใหมีระบบการ
ระบายน้ําจาก
บานเรือนลงสูคู
คลอง

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

200,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 - 2570 )
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

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

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๖

๒๕๖๗

งบประมาณ
๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

67

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

350,000

19 โครงการฝายกั้นน้ํา บาน เพื่อใหประชาชน ฝายกั้นน้ํา จํานวน 1 แหง
พงปอเราะ หมูที่ 4
ในพืน้ ที่มี
กวาง 6 ม. ยาว 9 ม.ความ
น้ําประปาเพื่อ
สูง 3.50 ม.
อุปโภคและบริโภค
ได
20 โครงการกอสรางกําแพง เพื่อปองกันการ กวาง 4 ม. ยาว 8 ม.ความ
ตลิ่ง หมูที่ 4
พังทลายของตลิ่ง สูง 3.50 ม.

ตามแบบที่อบต.กําหนด ทุกครัวเรือนจะมีพื้น
และบริเวณในการ
ระบายน้ําทิ้ง
300,000 ตามแบบที่อบต.กําหนด ประชาชนในพื้นที่
สามารถใชน้ําเพื่อการ
อุปโภคและบริโภคได
ตลอดฤดูกาล

กองชาง

ตามแบบที่อบต.กําหนด กําแพงกั้นตลิ่งปองกัน
น้ําทวม

กองชาง

ตามแบบที่อบต.กําหนด กําแพงกั้นตลิ่งปองกัน
น้ําทวม

กองชาง

200,000

21 โครงการกอสรางกําแพง เพื่อปองกันการ กําแพงกันตลิ่งยาว 30
กันตลิ่ง คสล. อางเก็บ พังทลายของตลิ่ง เมตร สูง 2.50 เมตร ตาม
น้ําพงปอเราะ หมูที่ ๔
รายละเอียดที่ อบต.กําหนด

กองชาง

500,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 - 2570 )
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

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

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๖

๒๕๖๗

งบประมาณ
๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

68

22 โครงการกอสรางคู
เพื่อใหมีระบบการ คูระบายน้ํา คสล.ขนาดกวาง
ระบายน้ํา สายบานเปาะ ระบายน้ําจาก
1.20 เมตร ลึก 1.50 เมตร
จิเลาะห -หลังตาดีกา
บานเรือน
ยาว 130.00 เมตร
หมูที่ 4

750,000

รอยละของระยะทางที่ ทุกครัวเรือนจะมีพื้นที่
ไดดําเนินการ
และบริเวณในการ
ระบายน้ําทิ้ง

กองชาง

23 โครงการกอสรางคู
เพื่อใหมีระบบการ คูระบายน้ํา คสล.ขนาดกวาง
ระบายน้ํา สายบานเปาะ ระบายน้ําจาก
0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร
ลง-เมาะซูกะห หมูที่ 4 บานเรือน
ยาว 200.00 เมตร

700,000

รอยละของระยะทางที่ ทุกครัวเรือนจะมีพื้นที่
ไดดําเนินการ
และบริเวณในการ
ระบายน้ําทิ้ง

กองชาง

รอยละของระยะทางที่ ทุกครัวเรือนจะมีพื้นที่
ไดดําเนินการ
และบริเวณในการ
ระบายน้ําทิ้ง

กองชาง

ตามแบบที่ อบต.
กําหนด

กองชาง

24 โครงการกอสรางคู
เพื่อใหมีระบบการ คูระบายน้ํา คสล.ขนาดกวาง
ระบายน้ํา สายอดีด
ระบายน้ําจาก
0.50 เมตร ลึก 0.80 เมตร
กํานันแอ-สะพานพงปอ บานเรือน
ยาว 220.00 เมตร
เราะ หมูที่ 4

836,000

25 โครงการกอสรางกันตลิ่ง เพื่อปองกันการ ยาว 20.00 เมตร ลึก 3.00
สายบานสวีเดน หมูที่ 4 พังทลายของตลิ่ง เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.กําหนด

150,000

มีกําแพงกันตลิ่งปองกัน
น้ําทวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 - 2570 )
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

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

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๖

๒๕๖๗

งบประมาณ
๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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26 โครงการกอสรางคู
ระบายน้ํา สายบานมะ
ตอเฮ-อาบะห หมูที่ 4

เพื่อใหมีระบบการ คูระบายน้ํา คสล.ขนาดกวาง
ระบายน้ําจาก
0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร
บานเรือน
ยาว 120.00 เมตร

27 โครงการกอสรางคู
ระบายน้ํา สายขาง
มัสยิดบานโคะ หมูที่ 5

เพื่อใหมีระบบการ คูระบายน้ํา คสล.ขนาดกวาง
1.50 เมตร ลึก 1.20 เมตร
ระบายน้ําจาก
ยาว 80.00 เมตร
บานเรือน

420,000

504,000

รอยละของระยะทางที่ ทุกครัวเรือนจะมีพื้นที่
ไดดําเนินการ
และบริเวณในการ
ระบายน้ําทิ้ง

กองชาง

รอยละของระยะทางที่ ทุกครัวเรือนจะมีพื้นที่
ไดดําเนินการ
และบริเวณในการ
ระบายน้ําทิ้ง

กองชาง

28 โครงการกอสรางคู
เพื่อใหมีระบบการ คูระบายน้ํา คสล.ขนาดกวาง
0.50 เมตร ลึก 0.80 เมตร
ระบายน้ํา สายบานโคะ- ระบายน้ําจาก
ยาว 200.00 เมตร
บานพงปอเราะ หมูที่ 5 บานเรือน

504,000

รอยละของระยะทางที่ ทุกครัวเรือนจะมีพื้นที่
ไดดําเนินการ
และบริเวณในการ
ระบายน้ําทิ้ง

กองชาง

เพื่อใหมีระบบการ คูระบายน้ํา คสล.ขนาดกวาง
0.50 เมตร ลึก 0.80 เมตร
ระบายน้ําจาก
ยาว 570.00 เมตร
บานเรือน

600,000

รอยละของระยะทางที่ ทุกครัวเรือนจะมีพื้นที่
ไดดําเนินการ
และบริเวณในการ
ระบายน้ําทิ้ง

กองชาง

29 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมคูระบายน้ํา
สายอดีตกํานันแอมัสยิดบานโคะ หมูที่ 5

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 - 2570 )
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

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

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๖

๒๕๖๗

งบประมาณ
๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

70

30 โครงการฟนฟูแหลงน้ํา เพื่อใหชุมชนมี
คูระบายน้ํา กวาง 2.50
สายบือแนมาแจ-จอเบาะ พื้นที่ในการ
เมตร ยาว 2,500.00 เมตร
หมูที่ 5
รองรับปริมาณน้ํา ลึก 1.50 เมตร
31 โครงการฟนฟูแหลงน้ํา
สายตนตาล-พงปอเราะ
หมูที่ 5

เพื่อใหชุมชนมี
กวาง 5.00 เมตร ยาว
พื้นที่ในการ
1,000.00 เมตร ลึก 2.00
รองรับปริมาณน้ํา เมตร

200,000 ตามแบบที่อบต.กําหนด มีแหลงน้ํารองปริมาณ
น้ําในการอุปโภค
บริโภคและการเกษตร
270,000

32 โครงการกอสรางคู
เพื่อใหมีระบบการ คูระบายน้ํา คสล.ขนาดกวาง
ระบายน้ํา สายบาน
ระบายน้ําจาก
1.00 เมตร ลึก 1.00
ผูใหญ - หลัง ศูนยกศน. บานเรือน
เมตร ยาว 553.00 เมตร
หมุที่ 6
33 ฝายกั้นน้ํา บานนากอ
หมูที่ 6

ตามแบบที่ อบต.
กําหนด

2,500,000

เพื่อใหประชาชน ฝายกั้นน้ํา จํานวน 1 แหง
ในพื้นที่มี
กวาง 4 ม. ยาว 8 ม. ความ
น้ําประปาเพื่อ
สูง 3.50 ม.
อุปโภคและบริโภค
ได

15,000

15,000

15,000

มีแหลงน้ํารองรับในการ
อุปโภค บริโภค

กองชาง

กองชาง

รอยละของระยะทางที่ ทุกครัวเรือนจะมีพื้นที่
ไดดําเนินการ
และบริเวณในการ
ระบายน้ําทิ้ง

กองชาง

ตามแบบที่อบต.กําหนด ประชาชนในพื้นที่
สามารถใชน้ําเพื่อการ
อุปโภคและบริโภคได
ตลอดฤดูกาล

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 - 2570 )
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

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

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๖

๒๕๖๗

งบประมาณ
๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

71

34 โครงการกอสรางคู
ระบายน้ํา สายมัสยิด
หมูที่ 6

เพื่อใหมีระบบการ คูระบายน้ํา คสล.กวาง 0.30
ระบายน้ําจาก
เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว
บานเรือน
168 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.กําหนด

35 โครงการกอสรางคู
เพื่อใหมีระบบการ คูระบายน้ํา คสล. กวาง 0.50
ม. ลึก 0.70 ม. ยาว 300 ม.
ระบายน้ําพรอมฝาปด ระบายน้ําจาก
ซอยระหวาง ร.ร.กับตาดี บานเรือน
กา หมูที่ 6

268,000 รอยละของระยะทางที่ ทุกครัวเรือนจะมีพื้นที่
ดําเนินการ
และบริเวณในการ
ระบายน้ําทิ้ง

กองชาง

550,000

550,000 รอยละของระยะทางที่ ทุกครัวเรือนจะมีพื้นที่
ไดดําเนินการ
และบริเวณในการ
ระบายน้ําทิ้ง

กองชาง

36 โครงการซอมแซม
เพื่อสัญจรไปมาได กวาง 4.00 ม. ยาว 100 ม.
สะพาน สายเขื่อนกั้นน้ํา สะดวก
ตามรายละเอียดที่ อบต.
อางเก็บน้ํา หมูที่ 6
กําหนด

100,000

100,000

ตามแบบที่อบต.กําหนด ทุกครัวเรือนมีเสนทาง
สัญจรสะดวกรวดเร็ว

กองชาง

37 โครงการกอสรางคู
เพื่อใหมีระบบการ ขนาดกวาง 1.00 ม. ยาว
ระบายน้ํา สายบานนิฮา ระบายน้ําจาก
600 ม. ความลึก 1.80 ม.
รง-ทุงนา ม.7
บานเรือน

240,000

240,000

240,000 ตามแบบที่อบต.กําหนด ทุกครัวเรือนมีเสนทาง
สัญจรสะดวกรวดเร็ว

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 - 2570 )
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

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

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๖

๒๕๖๗

งบประมาณ
๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

72

38 โครงการวางทอระบาย
น้ํา สายบาลาเซาะหบานแบฮะ ม.7

เพื่อใหมีระบบการ ทอระบายน้ํา คสล. กวาง ø
0.50 ม. ยาว 200 ม. ความ
ระบายน้ําจาก
ลึก 1.50 ม.. ø 0.80 x 1.00
บานเรือน

80,000

80,000

ตามแบบที่อบต.กําหนด ครัวเรือนมีทางเทาใน
การเดินทางอยาง
ปลอดภัย

กองชาง

240,000

240,000

240,000 ตามแบบที่อบต.กําหนด ทุกครัวเรือนมีเสนทาง
สัญจรสะดวกรวดเร็ว

กองชาง

รอยละของระยะทางที่ ทุกครัวเรือนจะมีพื้นที่
ไดดําเนินการ
และบริเวณในการ
ระบายน้ําทิ้ง

กองชาง

รอยละของระยะทางที่ ทุกครัวเรือนจะมีพื้นที่
ไดดําเนินการ
และบริเวณในการ
ระบายน้ําทิ้ง

กองชาง

ม.

39 โครงการกอสรางคู
เพื่อใหมีระบบการ ขนาดกวาง 1.00 ม. ยาว
ระบายน้ํา สายบานขาง ระบายน้ําจาก
600 ม. ความลึก 1.80 ม.
บานมุสตาดี - ทุงนา หมู บานเรือน
ที่ 7
40 โครงการกอสรางคู
เพื่อใหมีระบบการ คูระบายน้ํา คสล.ขนาดกวาง
ระบายน้ํา สายเปาะลง- ระบายน้ําจาก
0.50 เมตร ลึก 0.80 เมตร
ทุงนา หมูที่ 7
บานเรือน
ยาว 130.00 เมตร
41 โครงการกอสรางทอ
เหลี่ยม คสล. สายบา
เละฮีเล หมูที่ 7

80,000

585,000

เพื่อใหมีระบบการ ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร
ระบายน้ําจาก
ยาว 5.00 เมตร ชนิด 2
บานเรือน
ชองทาง จํานวน 1 จุด

350,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 - 2570 )
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

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

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๖

๒๕๖๗

งบประมาณ
๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

73

42 โครงการปรับปรุงคู
ระบายน้ํา สายบานเจะ
มะแอ-ทุงนา หมูที่ 7

เพื่อใหมีระบบการ คูระบายน้ํา คสล.ขนาดกวาง
ระบายน้ําจาก
0.40 เมตร ลึก 0.60 เมตร
บานเรือน
ยาว 100.00 เมตร

350,000

รอยละของระยะทางที่ ทุกครัวเรือนจะมีพื้นที่
ไดดําเนินการ
และบริเวณในการ
ระบายน้ําทิ้ง

กองชาง

รอยละของระยะทางที่ ทุกครัวเรือนจะมีพื้นที่
ไดดําเนินการ
และบริเวณในการ
ระบายน้ําทิ้ง

กองชาง

700,000

รอยละของระยะทางที่ ทุกครัวเรือนจะมีพื้น
ไดดําเนินการ
และบริเวณในการ
ระบายน้ําทิ้ง

กองชาง

350,000

รอยละของระยะทางที่ ทุกครัวเรือนจะมีพื้นที่
ไดดําเนินการ
และบริเวณในการ
ระบายน้ําทิ้ง

กองชาง

43 โครงการปรับปรุงคู
เพื่อใหมีระบบการ คูระบายน้ํา คสล.ขนาดกวาง
ระบายน้ํา สายบาเละฮีเล ระบายน้ําจาก
1.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร
หมูที่ 7
บานเรือน
ยาว 100.00 เมตร

44 โครงการวางทอระบาย เพื่อใหมีระบบการ
น้ํา สายลุโบะปาเระ – ระบายน้ําจาก
โรงเรียนลุโบะปาเระ หมู บานเรือนลงสูคลอง
ที่ 7

คูระบายน้ํา คสล. กวาง 1.00
ม. ลึก 1.00 ม. ยาว 280 ม.
ทอ คสล. ø 0.60 x 1.00 ม.
จํานวน 280 ทอน

45 โครงการปรับปรุงคู
เพื่อใหมีระบบการ คูระบายน้ํา คสล.ขนาดกวาง
ระบายน้ํา สายบาลา
ระบายน้ําจาก
0.40 เมตร ลึก 0.60 เมตร
เซาะ-บาเละฮีเล หมูที่ 7 บานเรือน
ยาว 93.00 เมตร

500,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 - 2570 )
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

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

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๖

๒๕๖๗

งบประมาณ
๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

74

46 โครงการกอสรางคู
เพื่อใหมีระบบการ คูระบายน้ํา คสล.กวาง 1.50
ระบายน้ํา สายบานเจะนุ ระบายน้ําจาก
เมตร ลึก 1.50 เมตร ยาว
หมูที่ 8
บานเรือน
150.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.
กําหนด
47 โครงการกอสรางคู
ระบายน้ํา สายบานเจะ
เมาะ-บานนิปา หมูที่ 8

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

48 โครงการกอสรางคู
ระบาย สายโรงเรียน
บานลุโบะปาเระ-บาน
ผูใหญนิยะ หมูที่ 8

เพื่อใหมีระบบการ คูระบายน้ํา คสล. กวาง ø
ระบายน้ําจาก
0.60 ม. ลึก 1.00 ม. ยาว
บานเรือน
1,500 ม.

49 โครงการกอสรางระบบ
(บาดาล) ประปา หนา
โรงเรียนบานลูโบะปา
เระ-บานอีหมาม (บาโง
ปอละ) หมูที่ 8

เพื่อใหมีน้ําประปา กวาง 4 ม. ยาว 6 ม. ความ
ใชอุปโภคและ
สูง 12 ม.
บริโภคได

500,000

475,000

80,000

80,000

80,000

600,000

รอยละของระยะทางที่ ทุกครัวเรือนจะมีพื้นที่
ไดดําเนินการ
และบริเวณในการ
ระบายน้ําทิ้ง

กองชาง

รอยละของระยะทางที่ ทุกครัวเรือนจะมีพื้น
ไดดําเนินการ
และบริเวณในการ
ระบายน้ําทิ้ง

กองชาง

รอยละของระยะทางที่ ทุกครัวเรือนจะมีพื้น
ไดดําเนินการ
และบริเวณในการ
ระบายน้ําทิ้ง

กองชาง

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

ประชาชนในพื้นที่
สามารถใชน้ําเพื่อการ
อุปโภคและบริโภคได
ตลอดฤดูกาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 - 2570 )
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

กองชาง

แบบ ผ.๐2

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

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๖

๒๕๖๗

งบประมาณ
๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

75

50 โครงการกอสรางทอ
เพื่อใหมีระบบการ ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร
เหลี่ยม คสล. สายลู
ระบายน้ําจาก
ยาว 5.00 เมตร ชนิด 2
โบะบูด-ู ลูโบะกือทุง หมูที่ บานเรือน
ชองทาง จํานวน 1 จุด
8
51 โครงการกอสรางคู
ระบายน้ํา สายตาดี
กาอัลอิศลาห หมูที่ 8

350,000

เพื่อใหมีระบบการ คูระบายน้ํา คสล.ขนาดกวาง
ระบายน้ําจาก
1.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร
บานเรือน
ยาว 150.00 เมตร

52 โครงการฟนฟูแหลงน้ํา เพื่อใหชุมชนมี
คูกวาง 3.00 เมตร ยาว
สายหลังโรงเรียนลุโบะปา พื้นที่ในการ
400.00 เมตร ลึก
เระ-คลองเจะแว หมูที่ 8 รองรับปริมาณน้ํา 1.50.00 เมตร

รอยละของระยะทางที่ ทุกครัวเรือนจะมีพื้น
ไดดําเนินการ
และบริเวณในการ
ระบายน้ําทิ้ง

กองชาง

750,000

รอยละของระยะทางที่ ทุกครัวเรือนจะมีพื้นที่
ไดดําเนินการ
และบริเวณในการ
ระบายน้ําทิ้ง

กองชาง

50,000

ตามแบบที่อบต.กําหนด มีแหลงน้ํารองปริมาณ
น้ําในการอุปโภค
บริโภคและการเกษตร

กองชาง

ตามแบบที่อบต.กําหนด มีแหลงน้ํารองปริมาณ
น้ําในการอุปโภค
บริโภคและการเกษตร

กองชาง

รอยละของระยะทางที่ ทุกครัวเรือนจะมีพื้น
ไดดําเนินการ
และบริเวณในการ
ระบายน้ําทิ้ง

กองชาง

53 โครงการฟนฟูแหลงน้ํา เพื่อใหชุมชนมี
คูกวาง 3.00 เมตร ยาว
สายเจะแวบอง-ลูโบะบูดู พื้นที่ในการ
1,200.00 เมตร ลึก
หมูที่ 8
รองรับปริมาณน้ํา 1.50.00 เมตร
54 โครงการกอสรางคู
ระบายน้ํา สายริมรั้ว
มัสยิด หมูที่ 9

150,000

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

80,000

80,000

80,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 - 2570 )
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

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

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๖

๒๕๖๗

งบประมาณ
๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

76

55 โครงการกอสรางคู
เพื่อใหมีระบบการ คูกวาง 0.50 เมตร ยาว
ระบายน้ํา สายหนา
ระบายน้ําจาก
300.00 เมตร ลึก 0.80
โรงเรียนบานแยะบานเรือน
เมตร
สะพานบานแยะ หมูที่ 9

1,140,000

รอยละของระยะทางที่ ทุกครัวเรือนจะมีพื้นที่
ไดดําเนินการ
และบริเวณในการ
ระบายน้ําทิ้ง

กองชาง

56 โครงการขยาย ปรับปรุง เพื่อใหประชาชน ตําบลจอเบาะ
ซอมแซมระบบประปา ในพืน้ ที่มี
หมูบาน
น้ําประปาเพื่อ
อุปโภคและบริโภค
ได

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 รอยละของครัวเรือนที่ ประชาชนในพื้นที่
มีน้ําสะอาดใช
สามารถใชน้ําเพือ่ การ
อุปโภคและบริโภคได
ตลอดฤดูกาล

กองชาง

57 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชน
เพิ่มแสงสวางบริเวณ
สามารถเดินทาง
ถนนในตําบลจอเบาะ
ไดสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 จํานวนที่ดําเนินการ

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการเดินทาง
เวลากลางคืน

กองชาง

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000 ตามแบบที่ อบต.กําหนด ทรัพยสินอยูในสภาพที่ดี
สามารถใชงานได

กองชาง

58 คาบํารุงและซอมแซม
ทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟา จํานวน 9
หมูบานในตําบลจอเบาะ

เพื่อบํารุงและ
ตําบลจอเบาะ
ซอมแซมทรัพยสิน
ใหดีขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 - 2570 )
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

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

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๖

๒๕๖๗

งบประมาณ
๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

77

59 โครงการกอสรางถังเก็บ เพื่อใหประชาชน ตําบลจอเบาะ
น้ํา
ในพืน้ ที่มีสถานที่
กักเก็บน้ําเพื่อ
อุปโภคและบริโภค
ไดทุกหลังคาเรือน

100,000

100,000

60 โครงการกอสราง
เพื่อใหไดระบบ จํานวน 9 จุด ตาม
ปรับปรุงและพัฒนาการ การบริหารจัดการ รายละเอียดที่ อบต.จอเบาะ
บริหารจัดการน้ําระบบ น้ําที่ดี
กําหนด
ธนาคารน้ําใตดิน
61 โครงการกอสรางและ
ปรับปรุงซอมแซมหอ
กระจายขาว (เสียงตาม
สาย/ไรสาย)

เพื่อใหประชาชน
มีชองทางในการ
รับรูขาวสารของ
ทางราชการ

ตําบลจอเบาะ

62 โครงการกอสรางและ เพื่อใหประชาชน
ปรับปรุงหอกระจายขาว มีชอ งทางในการ
รับรูขาวสารของ
ทางราชการ

ตําบลจอเบาะ

100,000

100,000

100,000 รอยละของครัวเรือนที่ ประชาชนมีน้ําสสะอาด
มีสะอาดใช
ใชในการอุปโถคบริโภค
อยางเพียงพอ

กองชาง

35,000

35,000

35,000

200,000

200,000

200,000

จํานวนที่ดําเนินการ

ประชาชนไดใชน้ําที่
สะอาด ผาน
กระบวนการทีได
มาตรฐาน

กองชาง

จํานวนที่ดําเนินการ

ประชาชนรับรูขาวสาร
ชองทางราชการ

กองชาง

จํานวนที่ดําเนินการ

ประชาชนรับรูขาวสาร
ชองทางราชการ

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 - 2570 )
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

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

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๖

๒๕๖๗

งบประมาณ
๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

78

63 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศนบริเวณที่ทําการ
อบต.จอเบาะ

เพื่อใหบริเวณที่ ที่ทําการองคการบริหารสวน
ทําการ อบต.จอ ตําบลจอเบาะ
เบาะ มี
ทัศนียภาพที่
เรียบรอย สวยงาม

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 จํานวนที่ดําเนินการ

64 โครงการกอสรางรั้ว
เพื่อใหมีระยขอบ ความยาว 1.50 เมตร ยาว
พรอมคูระบายน้ํา สนาม เขตและมีความ 1,000 เมตร ความลึก
ฟุตบอล อบต.จอเบาะ ปลอดภัย
0.60 เมตร

500,000

500,000

500,000 ตามแบบที่ อบต.กําหนด ทําใหระยะขอบเขต
และมีความปลอดภัย

กองชาง

65 โครงการปรับปรุงรั้ว
อบต.จอเบาะ

เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน

300,000

ตามแบบที่ อบต.กําหนด ประชาชนผูมาติดตอ
ราชการมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

กองชาง

66 โครงการจัดซื้อที่ดิน

ซื้อที่ดิน 1 แปลง ขนาดพื้นที่ 2 ไร

700,000

ที่ดิน 1 แปลง

ความยาว 65.00เมตร
ความสูง 1.80 เมตร

ที่ทําการ อบต.จอเบาะ
มีทัศนีภาพที่สวยงาม
เรียบรอย

ที่ดิน 1 แปลง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 - 2570 )
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

กองชาง

กองชาง

แบบ ผ.๐2

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

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๖

๒๕๖๗

งบประมาณ
๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

79

67 โครงการติดตั้ง
กลองโทรทัศนวงจรปด
(CCTV System)

เพื่อรักษาความ ตําบลจอเบาะ
สงบเรียบรอยและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน

68 โครงการปรับปรุง
เพื่อปรับปรุงภูมิ
ภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็ก ทัศนใหสวยงาม
เล็กอัลหูดาตําบลจอเบาะ
69 โครงการปรับปรุงพื้นที่
เครื่องเลนสนามเด็ก

300,000

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอัลหูดา
ตําบล
จอเบาะ

เพื่อสงเสริม
ศพด.อัลหูดา
พัฒนาการของเด็ก
ใหครบทุกดาน

70 โครงการ

-

-

มีความสงบเรียบรแย
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน

กองชาง

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ศูนยเด็กฯไดรับการ
ปรับปรุง

ภูมิทัศนศูนยฯไดรับ
การปรับปรุงสวยงาม

กองการศึกษา

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

จํานวน 1 ศูนย

เด็กไดรับการสงเสริม
พัฒนาการ

กองการศึกษา

จํานวนที่ดําเนินการ

ประชาชนรับรูขาวสาร
ชองทางราชการ

กองการศึกษา

70 โครงการปรับปรุงสนาม กวาง 55.00
สนามองคการบริหารสวน
ฟุตบอล อบต.จอเบาะ เมตร ยาว
ตําบลจอเบาะ
105.00 เมตร มี
พื้นที่ไมนอยกวา
5,775.00
รวม

จํานวนที่ดําเนินการ

1,300,000

8,040,000

9,025,000

7,790,000

7,734,000

5,388,000

-

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 - 2570 )
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

-

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๖

๒๕๖๗

งบประมาณ
๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

80

1 อุดหนุนโครงการศูนย
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

รวม

1 โครงการ

เพื่อจายตาม
จางพนักงานจางชั่วคราวที่
โครงการศูนย
อยูส ํานักงานทองถิ่นอําเภอยี่
ปฏิบัติการรวมใน งอ
การชวยเหลือ
ประชาชนของ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
-

-

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

จํานวน 12 เดือน

-

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 - 2570 )
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

สํานักปลัด

-

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๒.2 แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๖

๒๕๖๗

งบประมาณ
๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

81

1 โครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด

เพื่อใหความรูและ กลุมเยาวชนในตําบลจอเบาะ
รูจักวิธีปองกันยา
เสพติด

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

จํานวนผูเขารวม
โครงการ

เยาวชนไดรับความรู
และวิธีปองกันยาเสพติด

สํานักปลัด

2 โครงการวันตอตานยา
เสพติด

เพื่อรงณรงควัน ประชาชนในตําบลจอเบาะ
ตอตานยาเสพติด

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

จํานวน 1 ครั้ง/ป

มีจิตสํานึก ความรูความ
เขาใจและตระหนักถึง
ถึงพิษภัยยาเสพติด

สํานักปลัด

3 โครงการฝกอาชีพคน
เพื่อสงเสริมและ
พิการและผูดูแลคนพิการ พัฒนาอาชีพของ
คนพิการและ
ผูดูแลคนพิการ

ผูพิการและผูดูแลคนพิการ
ในตําบลจอเบาะ

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

จํานวนผูเขารวม
โครงการ

ผูพิการและผูดูแลคน
พิการมีทักษะเพิ่มขึ้น
และสามารถสราง
รายไดใหกับครอบครัว

สํานักปลัด

4 โครงการพัฒนาคุณภาพ เพื่อพัฒนา
ชีวิตผูสูงอายุและให
คุณภาพชีวิตของ
ความรูดานการจัด
ผูสูงอายุใหดีขึ้น
สวัสดิการสังคม

ผูสูงอายุในตําบลจอเบาะ

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

จํานวนผูเขารวม
โครงการ

ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิต
ดีขึ้น

สํานักปลัด

5 โครงการสงเสริม
ครอบครัวเศรษฐกิจ
พอเพียง

อบรมประชาชน จํานวน 2
รุนๆละ 40 คน จาก 9
หมูบาน

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

จํานวนผูเขารวม
โครงการ

ประชาชนสามาร
ดําเนินชีวิตแบบพออยู
พอกินได

สํานักปลัด

เพื่อใหประชาชน
รูจักการใชชีวิต
แบบพอเพียง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 - 2570 )
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๒.2 แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๖

๒๕๖๗

งบประมาณ
๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

82

6 โครงการอบรมสัมมนา
และทัศนศึกษาดูงาน
ของกลุมสตรี

เพื่อศึกษาหา
กลุมสตรีตําบลจอเบาะ
ความรูและ
จํานวน 9 หมูบาน
ประสบการณ
ใหมๆ เพิ่ม
ศักยภาพในการ
จัดการพัฒนา
ตนเองและชุมชน

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000 จํานวนผูเขารวม
โครงการ

มีความรูและ
ประสบการณใหม ๆ
สามารถนํามาพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนเอง
และชุมชนได

สํานักปลัด

7 โครงการปรับ
สงเสริมใหกลุม ผูสูงอายุในตําบลจอเบาะ
สภาพแวดลอมและสิ่ง เกษตรกรมีงานทํา
อํานวยความสะดวกของ
ผูสูงอายุใหเหมาะสม
และปลอดภัย

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

จํานวนผูเขารวม
โครงการ

ผูสูงอายุมี
สภาพแวดลอมที่ดีและ
ปลอดภัย

สํานักปลัด

8 โครงการปรับ
สภาพแวดลอม ที่อยู
อาศัยสําหรับคนพิการ

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

จํานวนผูเขารวม
โครงการ

คนพิการมี
สภาพแวดลอมที่ดีและ
ปลอดภัย

สํานักปลัด

สงเสริมใหกลุม คนพิการในตําบลจอเบาะ
เกษตรกรมีงานทํา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 - 2570 )
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๒.2 แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๖

๒๕๖๗

งบประมาณ
๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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9 โครงการสงเสริมการ
สงเสริมใหกลุม จํานวนกลุมเกษตร 1 กลุม
ปลูกพืชผักสวนครัวตาม เกษตรกรมีงานทํา
หลักเศรษฐกิจพอเพียง

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

จํานวนผูเขารวม
โครงการ

ประชาชนมีรายได
เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

10 โครงการอบรมการผลิต เพื่อใหประชาชน
ปุยอินทรีย
มีความรูในการ
ผลิตปุยอินทรีย

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

จํานวนของผูเขารับ
การอบรม

ประชาชนที่ไดผานการ
ฝกอบรมจะมีความรูใน
การผลิตปุยอินทรีย
พรอมกับเปนแกนนํา
ของหมู
น ่มรายได
มีความรูบแาละเพิ

สํานักปลัด

อบรมประชาชน จํานวน
120 คน ใหเปนแกนนําใน
การผลิต จากประชาชน 9
หมูบาน

11 โครงการอบรมการทํา
ตะกราจากพลาสติก

เพื่อใหมีความรู ประชาชนตําบลจอเบาะ
สามารถประกอบ จํานวน 9 หมูบ าน
อาชีพได

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

จํานวนผูเขารวม
โครงการ

12 โครงการอบรมการ
จัดทําขนม

เพื่อใหมีความรู ประชาชนตําบลจอเบาะ
สามารถประกอบ จํานวน 9 หมูบ าน
อาชีพได

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

จํานวนผูเขารวม
โครงการ

มีความรูและเพิ่มรายได

สํานักปลัด

13 โครงการสงเสริมอาชีพ เพื่อใหมีความรู ประชาชนตําบลจอเบาะ
ผลิตเฟอรนิเจอรในชุมชน สามารถประกอบ จํานวน 9 หมูบ าน
อาชีพได

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

จํานวนผูเขารวม
โครงการ

มีความรูและเพิ่มรายได

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 - 2570 )
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

สํานักปลัด

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๒.2 แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๖

๒๕๖๗

งบประมาณ
๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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14 โครงการพัฒนา
เพื่อใหมีความรู
ผลิตภัณฑจากผามัดยอม สามารถประกอบ
อาชีพได
15 โครงการอบรมการ
เพื่อใหมีความรู
จัดทํามะพราวคั่ว
สามารถประกอบ
อาชีพได
รวม

15 โครงการ

-

ประชาชนตําบลจอเบาะ
จํานวน 9 หมูบาน

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

จํานวนผูเขารวม
โครงการ

มีความรูและเพิ่มรายได

สํานักปลัด

ประชาชนตําบลจอเบาะ
จํานวน 9 หมูบาน

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

จํานวนผูเขารวม
โครงการ

มีความรูและเพิ่มรายได

สํานักปลัด

820,000

820,000

820,000

820,000

820,000

-

-

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 - 2570 )
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

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

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๖

๒๕๖๗

งบประมาณ
๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

85

1 โครงการชวยเหลือผูปวย เพื่อชวยเหลือ
ในพระราชานุเคราะห ผูดอยโอกาสใน
(พระบรมวงศานุวงศ
สังคม
และผูดอยโอกาสในสังคม)

ผูดอยโอกาสในสังคม

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

จํานวนผูไดรับการ
สงเคราะห

ประชาชนไดมีสวัสดิการ
เพิ่มขึ้นผูดอยโอกาสใน
พระราชานุเคราะห
ไดรับการสนับสนุน
สงเคราะหชวยเหลือ

สํานักปลัด

2 โครงการสงเสริม
คุณภาพชีวิตใหแกผู
ยากไร เด็กเยาวชน สตรี
ผูสูงอายุ คนพิการ และ
ผูดอยโอกาสใหกับ
ประชาชนในตําบลจอ
เบาะ

เพื่อคุณภาพชีวิต ผูยากไร เด็ก เยาวชน สตรี
ใหแกผูยาก เด็ก ผูส ูงอายุ คนพิการ และ
เยาวชน สตรี
ผูด อยโอกาส
ผูสูงอายุ คนพิการ
และผูดอยโอกาส

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 จํานวนผูไดรับการ
สงเคราะห

เด็กกําพราภายในพื้นที่
ไดรับการสนับสนุน
สงเคราะหทั้งหมด

สํานักปลัด

3 โครงการชวยเหลือ
ผูดอยโอกาส

เพื่อใหการ
สนับสนุน
สงเคราะห
ผูดอยโอกาส
ภายในพื้นที่

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 จํานวนผูไดรับการ
สงเคราะห

ผูดอยโอกาสภายใน
พื้นที่ไดรับการ
สนับสนุนสงเคราะห
ชวยเหลือ

สํานักปลัด

จํานวนผูดอยโอกาสภายใน
ตําบลไดรับการสงเคราะห

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 - 2570 )
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

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

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๖

๒๕๖๗

งบประมาณ
๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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4 โครงการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจ
หนาที่ของ อปท.

รวม

4 โครงการ

เพื่อชวยเหลือ
ประชาชนในตําบลจอเบาะ
เยียวยาใหกับ
ประชาชนในพื้นที่
ที่ไดรับความ
เดือดรอนดานสา
ธารณภัย,ดานการ
สงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและดาน
ปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอ
-

-

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 รอยละของผูไดรับ
ผลกระทบที่ไดความ
ชวยเหลือ

340,000

340,000

340,000

340,000

340,000

-

ประชาชนที่ไดรับ
ผลกระทบไดรับการ
ชวยเหลือรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

-

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 - 2570 )
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

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

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๖

๒๕๖๗

งบประมาณ
๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

87

1 โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนตาม
หลักสูตรปฐมวัย

จัดหาสื่อการเรียน ศูนยฯ มีสื่อการเรียนการสอน
การสอนสําหรับ เพียงพอกับการพัฒนาการทั้ง
การพัฒนาการ
4 ดาน
เรียนการสอน
ตามหลักสูตร
ปฐมวัย

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

จํานวนสื่อการเรียน
การสอน

มีสื่อการเรียนการสอน
ครบถวน เด็กเล็กไดรับ
การพัฒนาตามวัยและ
เต็มศักยภาพ

กองการศึกษา

2 โครงการศูนยพัฒนาเด็ก บูรณาการการจัด เด็กเล็กไดรับการสงเสริม
เล็กวิถีอิสลาม
ประสบการณกับ ประสบการณโดยการเขา
กิจกรรมในสังคม รวมกิจกรรมทางสังคม

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

จํานวนผูเขารวม
โครงการ

เด็กเล็กอยูรวมสังคมได
อยางสงบสุข

กองการศึกษา

3 โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องวันสําคัญสําหรับ
ศพด.อัลหูดา

เพื่อใหเด็กและ
ผูปกครองได
ใกลชิดมากขึ้น

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

จํานวนผูเขารวม
โครงการ

เด็กและผูปกครองอยู
รวมกันในสังคมไดอยาง
มีความสุข

กองการศึกษา

4 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการ
เรียนการสอนรายหัว)

เพื่อจัดหาสื่อการ ศพด. อัลหูดา
เรียนการสอน ให
เด็ก ศดม.

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000 จํานวน 1 แหง

เด็ก ศดม.มีสื่อการเรียน
การสอน

กองการศึกษา

เด็กนักเรียนและผูปกครอง
ในศูนย ศพด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 - 2570 )
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

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

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๖

๒๕๖๗

งบประมาณ
๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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5 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คา
เครื่องแบบนักเรียน)

เพื่อสรางความ
มั่นใจใหกับเด็ก
และผูปกครอง

ศพด. อัลหูดา

22,550

22,550

22,550

22,550

22,550

จํานวน 1 แหง

ศพด. จัดกิจกรรมการ
เรียนรูไดดียิ่งขึ้น

กองการศึกษา

6 โครงการสนับสนุน
จัดหาสื่อเชิง
คาใชจายบริหาร
สัญลักษณตาม
สถานศึกษา (คาสื่อการ นโยบายของรัฐ
เรียนการสอนเชิง
สัญลักษณของความเปน
ชาติ)

ศพด.อัลหูดา

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

จํานวน 1 แหง

เด็กมีจิตสํานึกความ
เปนชาติ

กองการศึกษา

7 โครงการสนับสนุน
เพื่อเสริมทักษะ
คาใชจายการบริหาร
ใหกับเด็ก ศพด.
สถานศึกษา (คาหนังสือ
เรียน)

ศพด.อัลหูดา

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

จํานวน 1 แหง

เพิ่มโอกาสการศึกษาให
เด็กเล็ก

กองการศึกษา

8 โครงการสนับสนุน
คาใชจายบริหาร
สถานศึกษา (คา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน)

ศพด.อัลหูดา

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

จํานวน 1 แหง

เด็กนักเรียนไดรับการ
สงเสริมการศึกษา

กองการศึกษา

เพื่อสงเสริมการ
จัดการศึกษาแก
เด็กกอนวัยเรียน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 - 2570 )
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

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

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๖

๒๕๖๗

งบประมาณ
๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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9 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอุปกรณ
การเรียน)

เพื่อใหเด็ก
ศพด.อัลหูดา
นักเรียนมีอุปกรณ
การเรียนที่
เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

10 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน
ศพด.)

เพื่อใหเด็กมี
อาหารกลางวัน
รับประทาน

ศพด.อัลหูดา รอยละ 100

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000 รอยละของจํานวนเด็ก เด็กมีรางกาย
ที่เขารวมโครงการ
เจริญเติบโตตามวัย

กองการศึกษา

11 โครงการอาหารเสริม(นม) เพื่อใหเด็กไดรับ
การสงเสริมดาน
สุขภาพ

ศพด.อัลหูดา รอยละ 100

190,000

190,000

190,000

190,000

190,000 รอยละของจํานวนเด็ก เด็กมีรางกาย
ที่เขารวมโครงการ
เจริญเติบโตตามวัย

กองการศึกษา

12 โครงการอาหารเสริม(นม) เพื่อใหเด็กนักเรียน โรงเรียนในเขตบริการของ
ไดรับการพัฒนา อบต
ดานสุขภาพ

1,900,000

จํานวน 1 แหง

เด็กนักเรียนมีอุปกรณ
การเรียนที่เหมาะสม
และแบงเบาภาระ
ผูปกครอง

1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 รอยละของจํานวนเด็ก เด็กนักเรียนมีรางกาย
ที่เขารวมโครงการ
เจริญเติบโตตามวัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 - 2570 )
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

กองการศึกษา

กองการศึกษา

แบบ ผ.๐2

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

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๖

๒๕๖๗

งบประมาณ
๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

90

13 โครงการอาหารกลางวัน เพื่อใหนักเรียน โรงเรียนในเขตบริการของ
ไดรับสารอาหารที่ อบต
ถูกสุขลักษณะ

3,800,000

3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 12 เดือน

เด็กนักเรียนมีรางกาย
เจริญเติบโตตามวัย

กองการศึกษา

14 โครงการนํานักเรียน
ศพด.ไปศึกษาแหลง
ความรูนอกสถานที่

เพื่อใหเด็ก ศพด.
ไดรับความรู
เพิ่มเติม

เด็กและผูปกครอง ศพด.อัล
หูดา

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

จํานวนของผูเขารวม
โครงการ

เด็กเล็กไดรับการ
พัฒนาตามวัยและเต็ม
ศักยภาพ

กองการศึกษา

15 อุดหนุนโครงการนํา
นักเรียนไปศึกษาแหลง
เรียนรูนอกสถานที่

เพื่อใหเด็ก
นักเรียนดรับ
ความรูเพิ่มเติม

โรงเรียนประถมศึกษาใน
พื้นที่ตําบลจอเบาะ จํานวน
5 โรงเรียน

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

จํานวนของผูเขารวม
โครงการ

นักเรียนในเขตพื้นที่
ตําบลจอเบาะมีฉลาด
มากขึ้น

กองการศึกษา

16 โครงการเตรียมความ
พรอมรับโอน
การศึกษา

เพื่อใหการรับถาย ผานการประเมินของ
โอนการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ระดับ
เปนไปอยางมี
กอนประถมศึกษา
ประสิทธิภาพ
และสามารถจัด
การศึกษาได

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ผานการประเมิน

อบต.มีความพรอมใน
การรับโอนการศึกษา

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 - 2570 )
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

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

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๖

๒๕๖๗

งบประมาณ
๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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17 โครงการสงเสริมการจัด เพื่อใหการบริหาร มีคณะกรรม
กิจกรรม
และการจัด
การพัฒนาการศึกษา
ดานการศึกษา
การศึกษาเปนไป ศาสนา และวัฒนธรรม
อยางมีระบบบน
พื้นฐานการมีสวน
รวม

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

จํานวนของผูเขารวม
โครงการ

ระบบการบริหารและ
การจัดการศึกษา ของ
อบต.เปนรูปธรรมขึ้น

กองการศึกษา

18 โครงการมอบ
ทุนการศึกษา

180,000

180,000

180,000

180,000

180,000 รอยละของนักเรียนที่
ไดรับทุนการศึกษา

เด็กที่มีฐานะยากจนแต
เรียนดีมีทุนการศึกษา

กองการศึกษา

19 โครงการเรียนพิเศษชวง เพื่อใหเยาวชนใช นักเรียนในเขตตําบลจอเบาะ
ปดภาคเรียน
เวลาวางใหเปน
ประโยชน

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

จํานวนของผูเขารวม
โครงการ

เด็กเยาวชนมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กองการศึกษา

20 โครงการประกันคุณภาพ เพื่อใหสถานศึกษา ผานการประเมินคุณภาพทั้ง
การศึกษา
มีระบบการ
ภายในและภายนอก
ประกันคุณภาพ
ทั้งภายในและ
ภายนอก

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

รอยละของการ
ประเมินคุณภาพ

สถานศึกษาไดรับการ
พัฒนาผานการประกัน
คุณภาพภายนอก

กองการศึกษา

เพื่อเปน
ทุนการศึกษาให
เด็กนักเรียนดอย
โอกาส

นักเรียน 30 คน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 - 2570 )
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

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

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๖

๒๕๖๗

งบประมาณ
๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

92

21 โครงการประเมิน
เพื่อให
มีการประเมินคุณภาพ
คุณภาพการจัดการศึกษา สถานศึกษามีการ การศึกษาทุกระดับ
พัฒนาตรงตาม
มาตรฐานที่
กระทรวงกําหนด

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

รอยละของการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา

สถานศึกษาไดประเมิน
คุณภาพการจัด
การศึกษา

กองการศึกษา

22 โครงการรับถายโอนการ เพื่อรองรับ
จัดการศึกษาตาม พรบ. โรงเรียนที่ถาย
กําหนดแผนและขั้นตอน โอนตาม พรบ.ฯ
การกระจายอํานาจฯ

มีงบประมาณเพียงพอตอ
การจัดการศึกษา

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

รอยละของงบประมาณ การพัฒนาการศึกษามี
คุณภาพสูงสุด

กองการศึกษา

23 โครงการฝกอบรมครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา

เพื่อใหครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาไดรับการ
พัฒนา

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษารอยละ 80 ผานการ
ฝกอบรม

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

รอยละของครูและ
ครูและบุคลากร
บุคลากรทางการ
ทางการศึกษามีความรู
ศึกษาที่ผานการอบรม ความเชี่ยวชาญ

กองการศึกษา

24 โครงการจัดทําและ
พัฒนาหลักสูตร

เพื่อให
สถานศึกษามี
หลักสูตร

สถานศึกษาทุกแหงมี
หลักสูตรทองถิ่น ที่ตรงกับ
ความตองการของทองถิ่น

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

รอยละของ
ไดหลักสูตรสถานศึกษา
สถานศึกษามีหลักสูตร
ทองถิ่น

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 - 2570 )
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

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

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๖

๒๕๖๗

งบประมาณ
๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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25 โครงการสนับสนุน
หองสมุดประชาชน

เพื่อใหเด็ก
หองสมุดประชาชน 1 แหง
เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปมี
แหลงเรียนรูเพิ่มขึ้น

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 จํานวน 1 แหง

ประชาชนมีความรูเพิ่ม
มากขึ้น

กองการศึกษา

26 โครงการสงเสริมการ
เรียนการสอนกีรออาตี

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความรู

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ประชาชนมีความรู
ควบคูคุณธรรม

กองการศึกษา

รวม

26 โครงการ

-

ประชาชนตําบลจอเบาะ

-

7,467,550 7,467,550 7,467,550 7,467,550 7,467,550

จํานวนของผูเขารวม
โครงการ
-

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 - 2570 )
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

-

แบบ ผ.๐2

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

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๖

๒๕๖๗

งบประมาณ
๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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1 โครงการการแขงขัน
กีฬาพื้นบาน

เพื่อใหกีฬา
พื้นบานคงอยู

การแขงขันกีฬาอยางนอยป
ละ 1 ครั้ง

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 จํานวน 1 ครั้ง/ป

ประชาชนมีรางกายที่
แข็งแรง

กองการศึกษา

2 โครงการสงเสริมการ
จัดการแขงขันกีฬากลุม
เด็กพิเศษ

เพื่อใหกลุมเด็ก
พิเศษไดรับการ
พัฒนา สุขภาพ
แข็งแรง

สนับสนุนอยางนอยปละ 1
ครั้ง

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 จํานวน 1 ครั้ง/ป

กลุมเด็กพิเศษไดรับ
การพัฒนา รูรักสามัคคี
และมีสุขภาพแข็งแรง

กองการศึกษา

3 โครงการการแขงขันกีฬา เพื่อสงเสริมให
การแขงขันกีฬาไมนอยกวาป
ตานยาเสพติดตําบลจอ ประชาชนไดออก ละ ๑ ครัง้
เบาะ
กําลังกาย และ
หางไกลยาเสพติด

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000 จํานวน 1 ครั้ง/ป

ประชาชนมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง ไดทํา
กิจกรรมรวมกัน
หางไกลยาเสพติด

กองการศึกษา

4 โครงการสงเสริมการ
เพื่อสงเสริมให
การแขงขันกีฬาอยางนอยป
แขงขันกีฬายุวชน ตําบล ยุวชนไดออกกําลัง ละ ๑ ครัง้
จอเบาะ
กาย

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

จํานวน 1 ครั้ง/ป

ประชาชนมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง

กองการศึกษา

5 โครงการจัดอบรมทักษะ เพื่อใหประชาชน
กีฬาภาคฤดูรอน
เยาวชนมีความรู
ในเรื่องการกีฬา
อยางถูกตอง

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

จํานวน 1 ประเภท/ป ประชาชนมีความรู
ความชํานาญในดาน
การกีฬา

กองการศึกษา

ฝกทักษะกีฬาไมนอยกวา 1
ประเภท

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 - 2570 )
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

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

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๖

๒๕๖๗

งบประมาณ
๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

95

6 โครงการจัดตั้งชมรมกีฬา เพื่อใหเด็ก และ
เยาวชนมีกลุม
และสราง
กิจกรรมที่
สรางสรรค
7 โครงการแขงขันกีฬา
เพื่อสงเสริมให
ระดับอําเภอและจังหวัด เด็กและเยาวชน
ไดออกกําลังกาย

มีชมรมกีฬา และบริหาร
จัดการชมรมได

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

มีชมรมกีฬาตําบลจอ
เบาะ

สงเสริมกีฬาสูความเปน
เลิศ

การแขงขันกีฬาอยางนอยป
ละ ๑ ครั้ง

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

จํานวน 1 ครั้ง/ป

เยาวชนมีสุขภาพแข็งแรง กองการศึกษา

8 โครงการวันเด็กแหงชาติ เพื่อใหเด็กไดทํา
กิจกรรม กลา
แสดงออก เสริม
พัฒนาการที่ดี

นักเรียนในเขตตําบลจอเบาะ

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000 จํานวนผูเขารวม
โครงการ

เด็กมีความสนุกสนาน
กลาแสดงออกและมี
พัฒนาการที่ดี

กองการศึกษา

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ประชาชนเลนกีฬาและ
นันทนาการไดอยาง
ถูกตองและมีสุขภาพ
แข็งแรง

กองการศึกษา

9 โครงการฝกอบรมความรู เพื่อใหเด็ก
ประชาชนในตําบลจอเบาะ
เกี่ยวกับการออกกําลัง เยาวชน และ
กาย และนันทนาการ
ประชาชนทั่วไปมี
ความรูในการออก
กําลังกาย

จํานวนผูเขารวม
โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 - 2570 )
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

กองการศึกษา

แบบ ผ.๐2

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

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๖

๒๕๖๗

งบประมาณ
๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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10 โครงการสนับสนุนการ เพื่อใหประชาชน นําเตนแอโรบิคแดนซตลอดป
จัดกิจกรรมการออก
ไดออกกําลังกาย
กําลังกายแอโรบิคแดนซ มีสุขภาพแข็งแรง

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

จํานวนครั้งที่ดําเนินการ ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง

กองการศึกษา

11 อุดหนุนโครงการพัฒนา เพื่อใหนักเรียน
คุณธรรมจริยธรรม สู
ไดรบั การพัฒนา
นักเรียนดี
ดานคุณธรรม
จริยธรรม

โรงเรียนบานจอเบาะ จํานวน
1 โรงเรียน

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

จํานวน 1 โรงเรียน

เด็กนักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม

กองการศึกษา

12 อุดหนุนโครงการ
นักเรียนดีนักเรียนเกง
นักเรียนมีความสุข

เพื่อสงเสริมให
โรงเรียนบานตนตาล จํานวน
นักเรียนเปนคนดี 1 โรงเรียน
คนเกง

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

จํานวน 1 โรงเรียน

นักเรียนเปนคนดี คน
เกง และมีความสุข

กองการศึกษา

13 อุดหนุนโครงการอบรม
นักเรียนศิลปะ การ
ปองกันตัวปนจักสีลัต

เพื่อสงเสริมให
โรงเรียนบานแยะ จํานวน 1
นักเรียนมีสุขภาพ โรงเรียน
ที่ดี

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

จํานวน 1 โรงเรียน

นักเรียนในเขตพื้นที่
กองการศึกษา
ตําบลจอเบาะมีสุขภาพดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 - 2570 )
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

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

โครงการ

14 อุดหนุนโครงการแมไม
มวยไทยเพื่อสุขภาพ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อฝกอบรม
โรงเรียนบานนากอจํานวน
ความรู ทักษะแม 1 โรงเรียน
ไมมวยไทย

๒๕๖๖

๒๕๖๗

งบประมาณ
๒๕๖๘

10,000

10,000

10,000

๒๕๖๙

๒๕๗๐

10,000

10,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน 1 โรงเรียน

ผลที่คาดวาจะไดรับ
นักเรียนมีทักษะแมไม
มวยไทย

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา
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15 อุดหนุนครงการสงเสริม เพื่อพัฒนาผูเรียน โรงเรียนบานลุโบะปาเระ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดานคุณธรรม
จํานวน 1 โรงเรียน
ดายคุณธรรมจริยธรรม จริยธรรม

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

จํานวน 1 โรงเรียน

นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม

กองการศึกษา

16 อุดหนุนโครงการพัฒนา เพื่อเปดโอกาสให โรงเรียนบานแยะจํานวน 1
ศักยภาพสูความเปนเลิศ นักเรียนได
โรงเรียน
ดานดนตรีวงเมโลเดียน แสดงออกถึง
ความรู
ความสามารถ
และทักษะดาน
ดนตรี

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

จํานวน 1 โรงเรียน

นักเรียนรูจักใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน ได
พัฒนาทักษะดนตรีมาก
ขึ้น

กองการศึกษา

17 อุดหนุนโครงการสงเสริม
การเขาคายคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนตานยา
เสพติด

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

จํานวน 5 โรงเรียน

นักเรียนมีความรู
หลักการดํารงชีวิตที่
ถูกตองตามหลักศาสนา

กองการศึกษา

เพื่อใหนักเรียนได โรงเรียนประถมศึกษา
เรียนรูหลักการ จํานวน 5 โรงเรียน
ดํารงชีวิตที่
ถูกตองตามหลัก
ศาสนา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 - 2570 )
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

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

โครงการ

18 อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอยี่งอ
กิจกรรมประเพณีของดี
เมืองนราของอําเภอ
ยี่งอ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชน
มีสวนรวมในการ
จัดงาน

เพื่อใหเกิดความสามัคคีและ
เกิดการบูรณาการในการ
ทํางาน

๒๕๖๖

๒๕๖๗

งบประมาณ
๒๕๖๘

30,000

30,000

30,000

๒๕๖๙

๒๕๗๐

30,000

30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวนผูเขารวม
โครงการ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
เกิดความสามัคคีและ
เกิดการ บูรณาการใน
การทํางาน

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
อําเภอยี่งอ
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19 โครงการกีฬาศูนยพัฒนา เพื่อสงเสริม
เด็กเล็ก
พัฒนาการของเด็ก
ใหครบทุกดาน
รวม

19 โครงการ

-

1 ศูนย

-

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

1,060,000 1,060,000 1,060,000 1,060,000 1,060,000

ดําเนินการ1ศูนย

-

เด็กไดรับการสงเสริม
พัฒนาการไดรอบดาน
-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 - 2570 )
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

กองการศึกษา

-

แบบ ผ.๐2

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

โครงการ

1 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหการ
จํานวนผูสูงอายุที่มีอายุ 60
สงเคราะหเบี้ยยัง ปขึ้นไป
ชีพผูสูงอายุ

๒๕๖๖

๒๕๖๗

งบประมาณ
๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 รอยละของผูสูงอายุที่

ไดรับการสงเคราะห

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ป
ขึ้นไป ไดรับการ
สงเคราะหอยางทั่วถึง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด
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2 เบี้ยยังชีพผูพิการ

เพื่อใหการ
คนพิการในตําบลจอเบาะ
สงเคราะหเบี้ยยัง
ชีพผูพิการ

5,000,000

3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

เพื่อใหการ
จํานวนผูปวยเอดสในตําบล
สงเคราะหเบี้ยยัง จอเบาะ
ชีพผูปวยเอดส

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

4 เงินสํารองจาย

เพื่อบรรเทาความ จํานวน 9 หมูบานในตําบล
เดือดรอนของ
จอเบาะ
ประชาชนในกรณี
จําเปน ฉุกเฉินและ
เรงดวน

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000 รอยละของประชาชนที่ สามารถชวยแหลือ
ไดรับความเดือดรอน เบื้องตนได
และไดรับการชวยเหลือ

220,000

220,000

220,000

220,000

220,000 สมาชิกกองทุนฯ

5 เงินสมทบกองทุนระบบ เพื่อจายใหกับ
หลักประกันสุขภาพ
กองทุนฯ

บริหารกองทุนฯ

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 รอยละของผูพิการที่
ไดรับการสงเคราะห

ผูพิการไดรับการ
สงเคราะหอยางทั่วถึง

สํานักปลัด

รอยละของผูปวยเอดส ผูปวยเอดส ไดรับการ
ที่ไดรับการสงเคราะห สงเคราะหอยางทั่วถึง

สํานักปลัด

กองทุนมีความเข็มแข็ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 - 2570 )
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

สํานักปลัด

กองสาธารณสุขฯ

แบบ ผ.๐2

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

โครงการ

6 เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน
รวม

6 โครงการ

วัตถุประสงค
เพื่อจายเปนเงิน
สมทบกองทุนฯ
-

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
บริหารกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนฯ
-

๒๕๖๗

งบประมาณ
๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

๒๕๖๖
30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

สมาชิกกองทุนฯ

กองทุนมีความเข็มแข็ง

15,480,000 15,480,000 15,480,000 15,480,000 15,480,000

-

-

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

-

100

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 - 2570 )
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

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

โครงการ

1 โครงการฝกอบรมและ
ขลิบหนังอวัยวะเพศชาย
เพื่อสุขภาพปลอดภัย
หางไกลโรค

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

สรางความ
อบรมและขลิบหนังอวัยวะ
ตระหนัก ความ เพศชายจํานวน 50 คน
เขาใจ ในการดูแล จาก 9 หมูบาน
สุขภาพและ
ปองกันโรค
โดยเฉพาะโรคติด
เชื้อทางเพศสัมพันธ

๒๕๖๖

๒๕๖๗

งบประมาณ
๒๕๖๘

50,000

50,000

50,000

๒๕๖๙

๒๕๗๐

50,000

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวนของผูเขารวม
โครงการ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีความรูความ กองสาธารณสุข
เขาใจประชาชนมี
ความรูความเขาใจ ใน
การดูแลสุขภาพและ
ปองกันโรค โดยเฉพาะ
โรคติดเชื้อทาง
เพศสัมพันธ
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2 โครงการอบรมการ
เพื่อใหประชาชน
ปองกันและแกไขปญหา มีความรู ในเรื่อง
โรคขาดสารไอโอดีน
โรคขาดสาร
ไอโอดีน
3 โครงการอบรมปองกัน เพื่อใหประชาชน
และแกปญหาโรคเอดส มีความรูใน
ปองกันและ
แกปญหาโรคเอดส

อบรมประชาชน จํานวน
100 คน จาก 9 หมูบาน

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

จํานวนของผูเขารวม
โครงการ

ประชาชนมีความรูใจใน กองสาธารณสุข
เรื่องโรคขาดสารไอโอดีน

อบรมประชาชน จํานวน
100 คน จาก 9 หมูบาน

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

จํานวนของผูเขารวม
โครงการ

ประชาชนมีความรูใน
ปองกันและแกปญหา
โรคเอดส

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

จํานวนของผูเขารวม
โครงการ

ประชาชนมีความรูความ กองสาธารณสุข
เขาใจ ในการในการ
คุมครองผูบริโภค

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ สรางความ
อบรมผูประกอบการจํานวน
งานคุมครองผูบริโภคใน ตระหนัก ความ
40 คน จาก 9 หมูบาน
ชุมชน
เขาใจ ในการ
คุมครองผูบริโภค

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 - 2570 )
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

กองสาธารณสุข

แบบ ผ.๐2

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

โครงการ

5 โครงการอบรมปองกัน
โรคไขเลือดออก

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชน
มีความรูความ
เขาใจในการ
ปองกันและ
ควบคุมโรค
ไขเลือดออก

อบรมผูประกอบการจํานวน
90 คน จาก 9 หมูบาน

๒๕๖๖

๒๕๖๗

งบประมาณ
๒๕๖๘

30,000

30,000

30,000

๒๕๖๙

๒๕๗๐

30,000

30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวนของผูเขารวม
โครงการ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีความรูความ กองสาธารณสุข
เขาใจในการปองกัน
และควบคุมโรค
ไขเลือดออก
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6 โครงการสํารวจขอมูล
จํานวนสัตวและขึ้น
ทะเบียนตามโครงการ
สัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากพิษสุนัขบา

เพื่อสํารวจจํานวน จํานวนสุนัขและแมวเพื่อขึ้น
สัตวและแมว
ทะเบียน
จํานวนการขึ้น
ทะเบียบสัตว

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

จํานวนสุนัขและแมว
เพื่อขึ้นทะเบียน

7 โครงการสัตวปลอดโรค
คนปลอดภัยจากพิษ
สุนัขบา

เพื่อใหสุนัขและ
แมวไดรับการฉีด
วัดซีน

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

จํานวนสุนัขและแมวที่ สุนัขและแมวในพื้นที่
ไดรับรับการฉีดวัดซีน ไดรับการฉีดวัดซีน

กองสาธารณสุข

8 โครงการควบคุม
โรคติดตอ

เพื่อปองกันโรคที่ จํานวน 100 คน
ติดตอและไมติดตอ

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

จํานวนของผูเขารวม
โครงการ

กองสาธารณสุข

จํานวนสุนัขและแมวที่ไดรับ
การฉีดวัดซีน

เจาของใหความรวมมือ
ในการขึ้นทะเบียน

ลดอัตราปวย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 - 2570 )
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

กองสาธารณสุข

แบบ ผ.๐2

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

โครงการ

9 โครงการอบรมผู
ประกอบกิจการและผู
สัมผัสอาหาร

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหผูประกอบ อบรมการผูประกอบกิจการ
กิจการดานอาหาร และผูสัมผัสอาหารจํานวน
และผูสัมผัสอาหาร 50คน จาก 9 หมูบาน
มีความรูความ
เขาใจในเรื่องการ
สุขาภิบาลอาหาร

๒๕๖๖

๒๕๖๗

งบประมาณ
๒๕๖๘

15,000

15,000

15,000

๒๕๖๙

๒๕๗๐

15,000

15,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวนของผูเขารวม
โครงการ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประกอบการสามารถ
นําความรูไปใชในการ
ปฏิบัติและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการปรุง ประกอบอาหาร ได
อยางถูกตอง

กองสาธารณสุข
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10 โครงการควบคุมเพื่อ
สังเกตอาการของผู
เดินทางกลับมาจาก
จังหวัดเสี่ยงหรือพื้นที่มี
การระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)

เพื่อจัดใหมี
กลุมเสี่ยงและผูสัมผัส
สถานที่ควบคุม เขาเกณฑสอบสวนโรค
เพื่อสังเกตอาการ จํานวน 10 คน
ของผูเดินทางกลับ
จากจังหวัดเสี่ยง
หรือพื้นที่ที่มีการ
ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา
2019 โรคโควิด
19

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 จํานวน 1 แหง

สามารถลดอัตราผูปวย กองสาธารณสุข
ผูติดเชื้อโรคไวรัสโคโร
นา 19 (COVID-19) ได

11 โครงการควบคุมโรคไม
ติดตอ

เพื่อปองกันโรคที่ จํานวน 100 คน
ติดตอและไมติดตอ

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ลดอัตราปวย

จํานวนของผูเขารวม
โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 - 2570 )
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

กองสาธารณสุข

แบบ ผ.๐2

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

โครงการ

12 จัดหาวัคซีนปองกัน
COVID-19

วัตถุประสงค
เพื่อฉีดวัคซีน
ใหกับประชาชน
ในพื้นที่

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนในตําบลจอเบาะ

๒๕๖๖

๒๕๖๗

งบประมาณ
๒๕๖๘

๒๕๖๙

300,000

300,000

300,000

300,000

๒๕๗๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

300,000 จํานวนผูฉีดวัคซีน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนในพื้นที่ไดรับ
วัคซีน

กองสาธารณสุข
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13 โครงการควบคุมเพื่อ
สังเกตอาการของผู
เดินทางกลับมาจาก
จังหวัดเสี่ยงหรือพื้นที่มี
การระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)(ศูนยกักกัน
LQ)

รวม

13 โครงการ

1เพื่อจัดใหมี
ผูกักกันจํานวน 200 คน
สถานทีควบคุม
เพื่อสังเกตอาการ
ของผูเดินทางกลับ
จากจังหวัดเสี่ยง
หรือพื้นที่ที่มีการ
ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา
2019
2. เพื่อลดอัตรา
ผูปวย ผูติดเชื้อ
โรคไวรัสโคโรนา
19 (COVID-19)
ใหมีจํานวนนอย
ที่สุด
-

-

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000 จํานวนของผูเขารวม
โครงการ

1,005,000 1,005,000 1,005,000 1,005,000 1,005,000

-

ลดอัตราผูปวย ผูติดเชื้อ
โรคไวรัสโคโรนา 19
(COVID-19) ใหมี
จํานวนนอยที่สุด

กองสาธารณสุข

-

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 - 2570 )
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางสันติสุขในพื้นที่
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ดานการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการปองกันและลด เพื่อลดความ
จัดตั้งจุดบริการประชาชน
อุบัติเหตุทางถนนชวง สูญเสียชีวิตและ
เทศกาลปใหม
ทรัพยสินของ
ประชาชนผูใชรถ
ใชถนน

๒๕๖๖

๒๕๖๗

งบประมาณ
๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
รอยละการเกิด
อุบัติเหตุลดลง

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนผูใชรถใช
ถนนมีความปลอดภัย
ในการเดินทาง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด
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2 โครงการปองกันและลด เพื่อลดความ
จัดตั้งจุดบริการประชาชน
อุบัติเหตุทางถนนชวง สูญเสียชีวิตและ
เทศกาลสงกรานต
ทรัพยสินของ
ประชาชนผูใชรถ
ใชถนน
3 โครงการขับขี่ปลอดภัย เพื่อใหประชาชน ประชาชนตําบลจอเบาะ
เสริมสรางวินัยจราจร
มีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับ
กฎหมายจราจร

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

รอยละการเกิด
อุบัติเหตุลดลง

ประชาชนผูใชรถใช
ถนนมีความปลอดภัย
ในการเดินทาง

สํานักปลัด

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

จํานวนผูเขารับการ
การอบรม

ประชาชนมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย
จราจร

สํานักปลัด

4 โครงการชวยเหลือผู
ประสบสาธารณภัย

800,000

800,000

800,000

800,000

800,000 จํานวนของ
ผูประสบภัยที่ไดรับ
ความชวยเหลือ

สามารถบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนผูประสบสา
ธารณภัยได

สํานักปลัด

เพื่อชวยเหลือ
บรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนที่เกิด
จากสาธารณภัย

ผูประสบสาธารณภัยตําบล
จอเบาะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 - 2570 )
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางสันติสุขในพื้นที่
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ดานการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

5 โครงการฝกอบรม
อาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน (อปพร.)
อบต.จอเบาะ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อจัดตั้ง อปพร. จัดอบรม 1 ครั้ง/ป
ใหไดจํานวน 2%
ของประชากรใน
พื้นที่ตาม
กฎหมายกําหนด

๒๕๖๖

๒๕๖๗

งบประมาณ
๒๕๖๘

300,000

300,000

300,000

๒๕๖๙
300,000

๒๕๗๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

300,000 จํานวนของผูเขารวม
โครงกร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ไดจํานวน อปพร.ครบ
ตามจํานวนที่กฎหมาย
กําหนด

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด
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6 โครงการฝกทบทวนของ
อาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน (อปพร.)
อบต.จอเบาะ

เพื่อเพิ่มศักยภาพ จัดอบรม 1 ครั้ง/ป
ของอปพร.ใหมี
ประสิทธิภาพใน
การดําเนินการ

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000 จํานวนผูเขารวม
โครงการ

พัฒนาขีดความสามารถ
ของ อปพร.ในการ
ปฏิบัติงานชวยเหลือ
ประชาชนมากขึ้น

สํานักปลัด

7 โครงการฝกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจํา อบต.จอ
เบาะ

เพื่อเสริมสราง
ศักยภาพ ความ
เขมแข็งใหกับชุด
ปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ
เพื่อเสริมสราง
ศักยภาพ ความ
เขมแข็งใหกับชุด
ปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ

ฝกอบรมจิตอาสาตําบลจอ
เบาะ

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000 จํานวนผูเขารวม
โครงการ

ชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติมีศักยภาพ
ความเขมแข็งพรอมใน
การปฏิบัติงาน

สํานักปลัด

ฝกอบรมจิตอาสาตําบลจอ
เบาะ

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 จํานวนผูเขารวม
โครงการ

ชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติมีศักยภาพ
ความเขมแข็งพรอมใน
การปฏิบัติงาน

สํานักปลัด

8 โครงการฝกทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจํา อบต.จอ
เบาะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 - 2570 )
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางสันติสุขในพื้นที่
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ดานการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

9 โครงการสงเสริมให
ความรูเกี่ยวกับระบอบ
ประชาธิปไตย
รวม

9 โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชน จัดอบรม จํานวน 1 ครั้ง
มีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง
-

-

๒๕๖๖

๒๕๖๗

งบประมาณ
๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

1,620,000

1,620,000

1,620,000

1,620,000

1,620,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวนผูเขารวม
โครงการ

-

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนมีกองรวม
และไปใชสิทธิเลือกตั้ง
มากขึ้น
-

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

-
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 - 2570 )
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่นการทองเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
4.1 แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

1 โครงการสงเสริมอาชีพ
กลุมตัดเย็บ

วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาความรู
และทักษะในการ
สรางรายไดใหกับ
ครอบครัว

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กลุมสตรี สมาชิกวิสาหกิจ
ชุมชนและประชาชนที่สนใจ
จํานวน 2 กลุมๆละ 40 คน
ในตําบลจอเบาะ

๒๕๖๖

๒๕๖๗

งบประมาณ
๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวนของผูเขารวม
โครงการ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
มีความรูและทักษะ
สามารถสรางรายได
ใหกับครอบครัว

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด
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2 โครงการสงเสริมอาชีพ
ของผูสูงอายุ ผูพิการ
สตรีและผูดอยโอกาสใน
สังคม

เพื่อใหประชาชน
มีความรูความ
เขาใจในดาน
อาชีพที่สนใจ

อบรมกลุมอาชีพตามความ
ตองการของประชาชน ผูเขา
อบรมครั้งละ 40 คน จาก 9
หมูบาน

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000 จํานวนของผูเขารวม
โครงการ

3 โครงการสงเสริม
สนับสนุนสินคา
ผลิตภัณฑชุมชน

เพื่อสนับสนุน
กลุมประชาชนที่
ผลิตสินคาของ
ประจําตําบล

ประชาชนสามารถนําสินคา
ผลิตภัณฑชุมชนของตนเอง
ออกมาจําหนาย

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

รวม

3 โครงการ

-

-

จํานวนของผูเขารวม
โครงการ

-

ประชาชนที่ผานการ
ฝกอบรมสามารถนํา
ความรูไปใชในการ
ประกอบอาชีพและ
สรางรายไดแกตนเอง
และครอบครัว
ประชาชนในตําบล
สามารถที่จะพัฒนา
และจํานายสินคา
ผลิตภัณฑชุมชนของ
ตําบล
-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 - 2570 )
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

สํานักปลัด

สํานักปลัด

-

แบบ ผ.๐2

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

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการปลูกผักสวนครัว เพื่อใหประชาชน อบรมประชาชน จํานวน 2
เพื่อบริโภคในครัวเรือน สามารถลด
รุนๆละ 40 คน จาก 9
คาใชจายเกี่ยวกับ หมูบาน
การบริโภคผัก

๒๕๖๖

๒๕๖๗

งบประมาณ
๒๕๖๘

20,000

20,000

20,000

๒๕๖๙

๒๕๗๐

20,000

20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

จํานวนผูเขารวม
โครงการ

ประชาชนสามารถที่จะ
ปลูกผักเพื่อบริโภคเองได

สํานักปลัด
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2 โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง

เพื่อใหประชาชน
รูจักวิธีการดําเนิน
ชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง
3 โครงการสงเสริมการ
เพื่อใหประชาชน
ปลูกมะนาวในทอซีเมนต มีอาชีพเสริม
4 โครงการสงเสริมอาชีพ
เลี้ยงปลาในบอซีเมนท
5 โครงการปลูกผัก
ผสมผสาน
6 โครงการสงเสริม
การเกษตรทฤษฎีใหม
ตนแบบ
รวม

6 โครงการ

อบรมประชาชน จํานวน 2
รุนๆละ 40 คน จาก 9
หมูบาน

30,000

60,000

30,000

30,000

30,000

จํานวนผูเขารวม
โครงการ

ประชาชนสามาร
ดําเนินชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงได

สํานักปลัด

อบรมประชาชน จํานวน 2
รุนๆละ 40 คน จาก 9
หมูบาน
สงเสริมอาชีพและ กลุมเกษตรกร
เพิ่มรายได
สงเสริมอาชีพและ กลุมเกษตรกร
เพิ่มรายได

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

จํานวนผูเขารวม
โครงการ

ประชาชนมีรายไดจาก
อาชีพเสริม

สํานักปลัด

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

มีรายไดเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

จํานวนผูเขารวม
โครงการ
จํานวนผูเขารวม
โครงการ

มีรายไดเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

เพื่อใหประชาชน
มีอาชีพเสริม

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

จํานวนผูเขารวม
โครงการ

ประชาชนมีรายได
เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

140,000

140,000

140,000

140,000

140,000

-

จํานวนกลุมเกษตร 1 กลุม

-

-

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 - 2570 )
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

-

แบบ ผ.๐2

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

โครงการ

1 โครงการจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธการ
ทองเที่ยว

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อ
ประชาสัมพันธใหกับ
ประชาสัมพันธ
บุคคลภายนอก
ใหกับุคคลภายนอก

๒๕๖๖

๒๕๖๗

งบประมาณ
๒๕๖๘

50,000

50,000

50,000

๒๕๖๙

๒๕๗๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

50,000

50,000

จํานวน 2 ครั้ง/ป

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนโดยทั่วไป
ทราบขอมูลแหลง
ทองเที่ยว

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
การศึกษา
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2 โครงการรณรงคสงเสริม เพื่อใหที่เปน
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เรียนรูใหกับ
ในพื้นที่
บุคคลทัว่ ไป

ปลูกฝงการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

จํานวน 12 เดือน

จะมีนักทองเที่ยวมา
เที่ยวน้ําตกมากขึ้น

การศึกษา

3 โครงการสงเสริมกลุม
อาชีพยานลิเภา

กลุมอาชีพยานลิเภา 1 ครั้ง/ป

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

จํานวนผูเขารวม
โครงการ

เพื่อสรางรายไดใหแก
กลุมยานลิเภา

การศึกษา

-

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

รวม

3 โครงการ

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพกลุม
อาชีพยานลิเภา
-

-

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 - 2570 )
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

-

แบบ ผ.๐2

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

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๖

๒๕๖๗

งบประมาณ
๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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1 โครงการอบรม
อาสาสมัครทองถิ่นรักษ
โลก เฝาระวัง ปองกัน
และแกไขปญหา
สิ่งแวดลอม
2 โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

เพื่อใหอาสาสมัคร อบรมอถล. จํานวน 150
ทองถิ่นรักษโลก มี คน จาก 9 หมูบาน
จิตสํานึกในการ
อนุรักษ
สิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชา
ติเพื่อใหประชาชน อุดหนุนคณะกรรมการ
เขาใจเขาถึง
หมูบานจัดกิจกรรมโครงการ
โครงการ
พระราชดําริ 9 หมูบาน

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

180,000

180,000

180,000

180,000

จํานวนของผูเขารวม
โครงการ

อาสาสมัครทองถิ่นรักษ
โลก มีจิตสํานึกในการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

กองสาธารณสุข

180,000 จํานวนของผูเขารวม
โครงการ

ประชาชนเขาใจเขาถึง
โครงการ

กองสาธารณสุข

3 โครงการปรับเกลี่ยบอ
ขยะ

เพื่อกําจัดขยะที่ ปรับปรุง ฝงกลบ
จัดเก็บตามชุมชน
ใหถูกสุขลักษณะ

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000 จํานวน 1 แหง

ประชาชนไดรับการ
บริการกําจัดขยะที่ถูก
วิธีและถูกสุขลักษณะ

กองสาธารณสุข

4 โครงการฝกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานการ
กําจัดขยะ

เพื่อใหประชาชน
ไดรูวิธีการกําจัด
ขยะ

ประชาชน 9 หมูบาน

180,000

180,000

180,000

180,000

180,000 จํานวนของผูเขารวม
โครงการ

เพื่อใหประชาชนไดรู
วิธีการกําจัดขยะ

กองสาธารณสุข

5 โครงการปลูกหญาแฝก

เพื่อเพิ่มพื้นที่สี
เขียวสรางความ
ชุมชื้น

จํานวน 100 ตน

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

ปริมาณตนไมในชุมชน
มากขึ้น

กองสาธารณสุข

1 ครั้งตอป

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 - 2570 )
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

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

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๖

๒๕๖๗

งบประมาณ
๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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6 โครงการอบรมสราง
จิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

เพื่อสรางความ
ตระหนักในการ
ดูแลรักษา
สิ่งแวดลอม

อบรมประชาชน จํานวน 80
คน จาก 9 หมูบาน

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

จํานวนของผูเขารวม
โครงการ

ประชาชนเขาใจถึงการ
รักษาสิ่งแวดลอมอยาง
ถูกวิธี

กองสาธารณสุข

7 โครงการปลูกตนไมใน
ชุมชน

เพื่อเพิ่มพื้นที่สี
เขียวสรางความ
ชุมชื้น

จํานวน 100 ตน

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

1 ครั้งตอป

ปริมาณตนไมในชุมชน
มากขึ้น

กองสาธารณสุข

8 โครงการปองกัน และ
ดูแลสุขภาพจากภัยฝุน
ละอองขนาดไมเกิน 2.5
ไมครอน (PM 2.5)

เพื่อใหประชาชน
มีความรูในการ
ดูแลตัวเอง และ
สามารถปองกัน
ตนเองจากจาก
อันตรายของฝุน
ละอองขนาดไม
เกิน 2.5

อบรมการจําประชาชน
จํานวน 100 คน จาก 9
หมูบาน

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

จํานวนของผูเขารวม
โครงการ

ประชาชนมีความรูใน
การดูแลตัวเอง และ
สามารถปองกันตนเอง
จากจากอันตรายของ
ฝุนละอองขนาดไมเกิน
2.5 ไมครอน

กองสาธารณสุข

9 โครงการอบรมการคัด
แยกขยะในชุมชน

เพื่อใหประชาชน
มีความรู ความ
เขาใจในการคัด
แยกขยะ

อบรมประชาชน จํานวน
150 คน จาก 9 หมูบาน

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

จํานวนของผูเขารวม
โครงการ

ประชาชนมีความรูใน
เรื่องการคัดแยกขยะ

กองสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 - 2570 )
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

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

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๖

๒๕๖๗

งบประมาณ
๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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10 โครงการอบรมการพน
หมอกควันและพน
หมอกควันในตําบลจอ
เบาะ

เพื่อกําจัดยุงลาย
ควบคุมโรค
ไขเลือดออก

11 โครงการอบรมจัดตั้ง
เพื่อใหการแกไข
กลุมแกนนํารณรงคการ ปญหาการกําจัด
กําจัดขยะ
ขยะอยางถูกวิธี
และถาวร

12 ปรับปรุงบอขยะ

รวม

12 โครงการ

พนหมอกควันในตําบลจอ
เบาะ

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

1 เดือน

การลดการระบาดของ
โรคไขเลือดออก

กองสาธารณสุข

จัดตั้งกลุมแกนนํารณรงค
การกําจัดขยะอยางตอเนื่อง
จํานวน 1 กลุม

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

จํานวนของผูเขารวม
โครงการ

ประชาชนรวมเปนแกน
นําในการรณรงคการ
กําจัดขยะอยางถูกวิธี
อยางตอเนื่อง

กองสาธารณสุข

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000 จํานวน 1 แหง

ประชาชนไดรับการ
บริการกําจัดขยะที่ถูก
วิธีและถูกสุขลักษณะ

กองสาธารณสุข

เพื่อกําจัดขยะที่ ปรับปรุง ฝงกลบ สรางรั้ว
จัดเก็บตามชุมชน รอบทีข่ ยะ
ใหถูกสุขลักษณะ
-

-

1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000

-

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 - 2570 )
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

-

แบบ ผ.๐2

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

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๖

๒๕๖๗

งบประมาณ
๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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1 โครงการมหกรรม
เพื่อใหประชาชน
วิชาการศูนยตาดีกาตําบล สามารถสงบุตร
หลานเขาอบรม
จริยธรรมประจํา
โรงเรียนตาดีกา

ตาดีกาในตําบลจอเบาะ

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 จํานวนตาดีกาที่เขา
รวมโครงการ

เด็กและเยาวชนมี
จริยธรรมและมีความรู
ทางศาสนา

กองการศึกษา

2 โครงการกีฬาตาดีกา
สัมพันธ

ศูนยตาดีกา ตําบลจอเบาะ

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000 จํานวนตาดีกาที่เขา
รวมโครงการ

เด็กนักเรียนตาดีกาไดมี
กิจกรรมกีฬา

กองการศึกษา

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

เด็กและเยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป มีความ
รักและหวงแหน
ศิลปะวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น

กองการศึกษา

เพื่อสงเสริมกีฬา
ตาดีกา

3 โครงการอบรมคุณธรรม เพื่อใหเด็ก
เด็กและเยาวชนในเขตตําบล
จริยธรรม ภูมิปญญา
เยาวชนและ
จอเบาะ อยางนอยปละ 1
ทองถิ่น
ประชาชนทั่วไปมี ครัง้
ความรักและหวง
แหน
ศิลปะวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญญา
ทองถิ่น

จํานวน 1 ครั้ง/ป

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 - 2570 )
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

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

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๖

๒๕๖๗

งบประมาณ
๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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4 โครงการรอมฏอนสัมพันธ เพื่อสงเสริม
สนับสนุน
กิจกรรมทาง
ศาสนาวัฒนธรรม
และประเพณี
ทองถิ่น
5 โครงการกิจกรรม
เพื่อใหชุมชน
อนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น แสดงออก
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี

สัปบุรุษ ประจํามัสยิด ใน
ตําบลจอเบาะ รวม ๘ แหง

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 จํานวน 8 แหง

หลักปฏิบัติที่ถูกตอง
ในชวงเดือนรอมฎอน

กองการศึกษา

อนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่นให
คงอยูตอไป

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

จํานวนกิจกรรม

เด็กและเยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป มีความ
รักและหวงแหน
ศิลปะวัฒนธรรม

กองการศึกษา

6 โครงการอบรมและทัศน เพื่อใหผูนําศาสนา ผูนําศาสนาและสัปบุรุษ .ใน
ศึกษาดูงาน ผูนําศาสนา และสัปบุรุษได
ตําบลจอเบาะ
และสัปบุรุษ
เรียนรูทนั ตอ
เหตุการณ

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

จํานวนผูเขารวม
โครงการ

ผูนําศาสนาและสัป
บุรุษมาพัฒนาหมูบาน

กองการศึกษา

7 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ
คณะกรรมการมัสยิด

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

จํานวนผูเขารวม
โครงการ

ปฏิบัติตนตามหลัก
ศาสนาไดดีขึ้น

กองการศึกษา

สรางความเขาใจ
ถูกตองตามหลัก
ศาสนา

คณะกรรมการมัสยิดในพื้นที่
ตําบลจอเบาะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 - 2570 )
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

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

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๖

๒๕๖๗

งบประมาณ
๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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8 โครงการอบรมจูงลูกไป
มัสยิด

9 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม
10 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมเยาวชน

11 โครงการจัดทําขอมูล
วัฒนธรรมทองถิ่น
12 อุดหนุนโครงการสืบสาน
วิถีประเพณีวัฒนธรรม
ทองถิ่น (ขับรองอานาซีด)

เพื่อใหเด็กและ
เยาวชนไดศึกษา
และนอมนํา
หลักธรรมคําสอน
ทางสั่งสอนศาสนา
เพื่อใหประชาชน
ไดรับความรู
เพื่อใหเด็กและ
เยาวชนไดศึกษา
ทางดานคุณธรรม
จริยธรรมไดถูกตอง
เพื่อใหมี
แหลงขอมูลที่งาย
ตอการสืบคน
เพื่อนักเรียน
ตระหนักถึง
ความสําคัญของ
ประเพณี
วัฒนธรรมทองถิ่น

นักเรียนศูนยตาดีกา ใน
ตําบลจอเบาะ จํานวน 8 แหง

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

จํานวน 9 มัสยิด

100,000

100,000

100,000

100,000

จํานวนเด็กและเยาวชน
ตําบลจอเบาะ

40,000

40,000

40,000

40,000

ขอมูลวัฒนธรรม

30,000

30,000

30,000

โรงเรียนบานจอเบาะจํานวน
1 โรงเรียน

10,000

10,000

10,000

จํานวนผูเขารวม
โครงการ

เด็กและเยาวชน มี
ความรักตอพอแม
ตระหนักในบทบาท
หนาที่

กองการศึกษา

100,000 จํานวนผูเขารวม
โครงการ
40,000 จํานวนผูเขารวม
โครงการ

ประชาชนมีไดรับ
ความรูทางศาสนา
เด็กและเยาวชนไดรับ
ความรูเพิ่มขึ้น

กองการศึกษา

30,000

30,000

รอยละของขอมูล
วัฒนธรรมทองถิ่น

มีแหลงขอมูลที่งายตอ
การสืบคน

กองการศึกษา

10,000

10,000

จํานวน 1 โรงเรียน

นักเรียนตระหนักถึง
กองการศึกษา
ความสําคัญของประเพณี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 - 2570 )
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

กองการศึกษา

แบบ ผ.๐2

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

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๖

๒๕๖๗

งบประมาณ
๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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13 อุดหนุนโครงการสงเสริม
การเขาคายคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนตานยา
เสพติด

เพื่อใหนักเรียนได
เรียนรูหลักการ
ดํารงชีวิตที่
ถูกตองตามหลัก
ศาสนา
เพื่อใหประชาชน
มีสวนรวมงานเมา
ลิด
เพื่อสงเสริม
ประเพณีวันปใหม
ของอิสลาม

โรงเรียนประถมศึกษา 5
โรงเรียน

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

จํานวน 5 โรงเรียน

นักเรียนมีความรู
หลักการดํารงชีวิตที่
ถูกตองตามหลักศาสนา

กองการศึกษา

เพื่อใหเกิดความสามัคคีและ
เกิดการบูรณาการในการ
ทํางาน
จัดกิจกรรมวันปใหม จํานวน
1 ครั้ง

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

จํานวนผูเขารวม
โครงการ

เกิดความรัก ความ
สามัคคีในชุมชน

กองการศึกษา

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 จํานวน 1 ครั้ง/ป

ประชาชนในพื้นที่เกิด
ความรัก ความสามัคคี
ในชุมชน

กองการศึกษา

เพื่อเปนการ
สงเสริมประเพณี
ของทองถิ่น
17 โครงการจัดซื้อที่อาบน้ํา เพื่อจัดซื้อที่
ศพ
อาบน้ําศพ

สนับสนุนกิจกรรมอาซูรอ

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 จํานวน 1 ครั้ง/ป

รําลึกประเพณีใหคนรุน
หลังไดสืบทอดตอไป

กองการศึกษา

ความยาว 2 เมตร 63 ซม.
ความกวาง 72 ซม. ลึก 14
นิ้ว ขาตั้งสูง 91 ซม.

200,000

มีที่อาบน้ําศพประจํา
หมูบาน

กองการศึกษา

14 โครงการจัดงานเมาลิด
ตําบลจอเบาะ
15 โครงการวันฮารีรายอ

16 โครงการกวนอาซูรอ

รวม

17 โครงการ

-

-

จํานวน 9 หลัง

1,260,000 1,060,000 1,060,000 1,060,000 1,060,000

-

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 - 2570 )
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

-

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางสันติสุขในพื้นที่
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๖

๒๕๖๗

งบประมาณ
๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

118

1 โครงการเลือกตั้ง

1,300,000
เพื่อจัดการ
การเลือกตั้งนายกและ
เลือกตั้ง อบต.จอ สมาชิกสภาของ อบต.จอเบาะ
เบาะ

1,300,000

1,300,000

1,300,000

1,300,000 ตามวาระ 4 ป

ไดมีการเลือกตั้ง อบต.
ตามกําหนด

สํานักปลัด

2 โครงการอบรมคุณธรรม เพื่อเพิ่ม
บุคลากรและเจาหนาที่ใน
และจริยธรรมของ
ประสิทธิภาพและ หนวยงาน
บุคลากร อบต.จอเบาะ จริยธรรมในการ
ปฏิบัติหนาที่

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

จํานวนผูเขารวม
โครงการ

บุคลากรและเจาหนาที่
มีคุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน

สํานักปลัด

3 โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา
และเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน ของบุคลากร
อบต.จอเบาะ

700,000

700,000

700,000

700,000

700,000 จํานวนผูเขารวม
โครงการ

คณะผูบริหาร สมาชิก
สภา พนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจาง
ไดประสบการณในดาน
ตาง ๆ มาปรับใชใน
การทํางาน

สํานักปลัด

เพื่อเพิ่ม
อบรมศึกษาดูงาน จํานวน 1
ประสิทธิภาพใน ครั้ง ๆ ละ 60 คน
การทํางาน ศึกษา
เรียนรู หา
ประสบการณ
ใหมๆ เพื่อพัฒนา
องคกรและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 - 2570 )
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางสันติสุขในพื้นที่
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๖

๒๕๖๗

งบประมาณ
๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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4 โครงการอบรมทัศน
เพื่อพัฒนาการ
ศึกษาดูงานผูนําทองถิ่น เรียนรูของผูนํา
ทองถิ่น

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000 จํานวน 1 ครั้ง/ป

เพิ่มประสบการณการ
เรียนรู การพัฒนาได
แลกเปลี่ยน
ประสบการณในการ
เรียนรูดูงานและ
นํามาใชประโยชนได

สํานักปลัด

80,000

80,000

80,000

80,000

800,000 จํานวน 2 ครั้ง/ป

ประชาชนไดทราบ
กิจกรรมในพื้นที่

สํานักปลัด

6 โครงการจัดทําระบบ 5 เพื่อความเปน
ในสํานักงานและบริเวณ
ส.
ระเบียบเรียบรอย รอบ ๆ สํานักงาน อบต.
ของสํานักงาน

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

จํานวน 2 ครั้ง/ป

สํานักงานจะไดมีความ
เปนระเบียบเรียบรอย

สํานักปลัด

7 โครงการ อบต. เคลื่อนที่ เพื่ออํานวยความ ลงพื้นที่จํานวน 9 หมูบาน
สะดวกในการ
ใหบริการ
ประชาชน
8 โครงการการจัดเก็บภาษี เพื่อเพิ่มประสิทธิ อบต. มีรายไดเพิ่มขึ้น
เคลื่อนที่
ภพการจัดเก็บ
รายไดของ อบต.

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

รอยละของผูเขารวม
โครงการ

สํานักปลัด

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

ภาษีเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
สะดวกและคลองตัวใน
การติดตอขอรับบริการ
จาก อบต.
อบต.มีรายไดที่เพิ่มขึ้น

5 โครงการจัดทําปฏิทิน

ศึกษาดูงานนอกสถานที่

เพื่อใหประชาชน จัดทําปฏิทินประจําป และ
ไดรับรูในกิจกรรม ปฏิทินอิสลาม
ตางๆที่เกิดขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 - 2570 )
องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

กองคลัง

แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางสันติสุขในพื้นที่
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๖

๒๕๖๗

งบประมาณ
๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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9 โครงการปรับปรุง
โปรแกรมแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน

เพื่อพัฒนาขอมูล ครอบคลุมพื้นที่ตําบลจอเบาะ
ในระบบแผนที่ภาษี

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

รอยละการขยาย
ฐานขอมูลการจัดเก็บ
รายไดเพิ่มขึ้น

10 กิจกรรมการติดปาย
ประชาสัมพันธกรณีพบ
เห็นการทุจริต

เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การทุจริต

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

มีปายประชาสัมพันธ
การทุจริต

รวม

10 โครงการ

-

ประชาชนในพื้นที่

-

2,545,000 2,545,000 2,545,000 2,545,000 3,265,000

-

มีขอมูลเกี่ยวกับที่ดิน
และสิ่งปลูกสราง
ครบถวน และเปน
ปจจุบัน
ไมมีการทุจริตในพื้นที่

-

กองคลัง

สํานักปลัด

-
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สวนที่ 4 การติดตามและประเมินผล
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2559) และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๓ ขอ ๑๗ (๓) (๔) เปนแบบที่กำหนดให
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ดำเนินการใหคะแนนตามเกณฑที่กำหนดไว ซึ่งเปน
สวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที่
ประกาศใชงบประมาณรายจาย มีรายละเอียด ดังนี้
1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ปประกอบดวย
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) ขอมูลเกี่ยวกั บดานกายภาพ เชน ที่ตั้งของหมู
บาน/ชุ ม ชน/ตำบลลั ก ษณะภู มิป ระเทศ ลั ก ษณะ
ภูมิ อ ากาศ ลักษณะของดิ น 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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1.ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูล
พื้นฐานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

รายละเอียดหลักเกณฑ
(2) ขอมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน
ขอมูลเกี่ยวกั บจำนวนประชากร และช ว งอายุ แ ละ
จำนวนประชากร ฯลฯ
(3) ขอมูลเกี่ยวกั บสภาพทางสังคม เชน การศึกษา
สาธารณสุ ข อาชญากรรม ยาเสพติ ด การสั ง คม
สงเคราะห ฯลฯ
(4) ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เชน การ
คมนาคมขนส ง การไฟฟ า การประปา โทรศั พ ท
ฯลฯ
(5) ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร
การประมง การปศุสัตว การบริการ การท องเที่ย ว
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) การประชุม ประชาคมทองถิ่ น รูปแบบ วิธีการ
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 โยชน 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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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 กลุมอาชีพ กลุมทาง
สังคมการพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเปนอยูทั่วไป 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.
2561-2565 เชน สรุปสถานการณการพัฒนา
การตั้งงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณการ
ประเมินผลการนาแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาทองถิ่นในเชิงคุณภาพ

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(1)
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รายละเอียดหลักเกณฑ

(9) ผลที่ไดรับจากการดำเนิน งานในปงบประมาณ
พ.ศ.2561-2565 เช น ผลที่ ไ ดรั บ /ผลที่ ส ำคั ญ
ผลกระทบ และสรุปปญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่
ผานมาและแนวทางการแกไข ปงบประมาณ พ.ศ.
2561-2565
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
ปกครองส ว นท อ งถิ่ นและเชื่ อ มโยงหลัก 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 วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ตองทำ
ตามอำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
จะนำไปสูก ารบรรลุวิสยั ทัศน หรือแสดงใหเห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการใหบรรลุวิสัยทัศน
นั้น
3.6 เปาประสงคของแตละ
เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความ
ประเด็นกลยุทธ
สอดคลองและสนับสนุนตอกลยุทธที่จะเกิดขึ้น มุง
หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร
ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น
(Positioning)
เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวน
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
แผนงานหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต
กำหนดจุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงาน
เกิดจากเป าประสงค ตั วชี้วัด คาเปาหมาย กลยุท ธ
จุดยื นทางยุ ทธศาสตรแ ละยุ ทธศาสตรข ององคก ร
ปกครองสว นท องถิ่ น ที่มีค วามชั ด เจน นำไปสู ก าร
จัดทำโครงการพัฒนาทองถิ่นในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่
ป โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว
ความเชื่อมโยงองครวมที่นำไปสูการพัฒนาทองถิ่นที่
เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ 20
ปแ ผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมแห งชาติ ฉบั บ ที่
12 Thailand 4.0 แผนพั ฒ นาภาค/แผนพั ฒ นา
กลุ ม จั งหวั ด /แผนพั ฒ นาจั งหวัด ยุ ท ธศาสตร ก าร
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
และยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผลผลิ ต /โครงการ เป น ผลผลิ ต ที่ เป น ชุ ด 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 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ
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
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิง
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) การประเมิ นประสิทธิผลของแผนพั ฒนาใน
เชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคตางๆ มาใชเพื่อ
วัด วา ภารกิจ โครงการ กิ จกรรม งานตางๆ ที่
ดำเนิ น การในพื้ นที่นั้ นๆ ตรงตอ ความตอ งการ
ของประชาชนหรื อ ไม แ ละเป น ไปตามอำนาจ
หนาที่หรือไม ประชาชนพึงพอใจ หรือไม สิ่งของ
วัสดุครุภัณฑ การดำเนินการตางๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกตอง คงทน ถาวรสามารถใชการได
ตามวั ต ถุ ป ระสงค ห รื อ ไม ซึ่ งเป น ไปตามหลั ก
ประสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness) ผลการปฏิ บั ติ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณ
มาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวน
ราชการหรือหนวยงาน
2) วิเคราะหผ ลกระทบ/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. แผนงานและยุทธศาสตรพัฒนา10 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 ร ณ า ก า ร (Integration) กั บ อ งค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มพี ื้นที่ติดตอกัน
2) วิเคราะหแผนงาน งานที่เกิดจากดานตางๆ ที่
สอดคลองกับการแกไขปญหาความยากจน หลัก
ประชารั ฐ และหลักปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ย 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 มุงไปเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไร
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 สอดค ล อ งกั บ
หลั ก การและเหตุ ผ ล วิ ธี ก ารดำเนิ น งานต อ ง
สอดคล อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค มี ค วามเป น ไปได
ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) สภาพที่อยากใหเกิดขึ้นในอนาคตเปนทิศทางที่
มีความชัดเจนนำไปสูการตั้ง
ตองไปใหถึงเปาหมายตองชัดเจน สามารถระบุ
งบประมาณไดถูกตอง
จำนวนเท าไรกลุม เปาหมายคืออะไร มีผ ลผลิต
อย า งไร กลุ ม เป าหมาย พื้ น ที่ดำเนิน 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 ลายกลุ ม ให
บอกชั ดลงไปวาใครคือ กลุ มเปาหมายหลัก 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
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ยง (2) ยึ ด
คนเป นศูน ย ก ลางการพั ฒนา (3) ยึ ดวิสั ย ทัศ น
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) การยกระดั บ ศักยภาพการแขงขันและการ
หลุดพนกับดักรายไดปานกลาง สูรายไดสูง
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการ
ปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ
(3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
(4)การรองรับ การเชื่ อ มโยงภูมิ ภ าคและความ
เปนเมือง
(5) การสร า งความเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ
และสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได

(5)

(5)

(5)

(5)
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รายละเอียดหลักเกณฑ
(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 หรื อ เศรษฐกิ จ ที่ ขั บ เคลื่ อ น
ดวยนวัตกรรม ทานอย ไดม ากเชน (1) เปลี่ย น
จากการผลิ ต สิ น ค า โภคภั ณ ฑ ไ ปสู สิ น ค า เชิ ง
นวั ต กรรม (2) เปลี่ ยนจากการขั บ เคลื่ อ น
ประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับ
เคลื่อนดวยเทคโนโลยีความคิดสรางสรรคแ ละ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิต
สินคา ไปสูการเนน ภาคบริ การมากขึ้น รวมถึ ง
โครงการที่ เ ติ ม เต็ ม ด ว ยวิ ท ยาการความคิ ด
สรางสรรคน วัตกรรมวิท ยาศาสตร 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
เชื่อมตอหรือ เดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตร
จังหวัดที่ไดกำหนดขึ้นที่เปนปจจุบัน
5.8 โครงการแกไขปญหาความ
เปนโครงการที่ดำเนินการภายใต พื้นฐานความ
ยากจนหรือการเสริมสรางให
พอเพี ย งที่ ป ระชาชนดำเนิ น การเองหรือ 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 งถิ่น ที่ พัฒ นาแล ว
ดวยการพั ฒ นาตามปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพี ย 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
ตามหลักวิธีการงบประมาณ

รายละเอียดหลักเกณฑ
การประมาณการราคาเพื่ อ การพั ฒ นาต อ งให
สอดคลองกับโครงการถูกตองตามหลักวิชาการ
ทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถิ่น
มี ค วาม โป ร ง ใส ใน การก ำห น ดราค าแ ล ะ
ตรวจสอบไดในเชิงประจักษมีความคลาดเคลื่อน
ไมมากกวาหรือไมต่ำกวารอยละหาของการ
นำไปตั้งงบประมาณรายจายในขอบัญญัติ/เทศ
บัญญั ติเงินสะสม หรือรายจายพัฒ นาที่ปรากฏ
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 เกิ 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
วัต ถุ ป ระสงค ท่ีตั้ งไวก ารไดผ ลหรือผลที่เกิ 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) ระบุสิ่งที่ตองการดำเนินงานอยางชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได
(4) เปนเหตุเปนผลสอดคลองกับความเปนจริง
(5) สงผลตอการบงบอกเวลาได

คะแนนเต็ม

รวมคะแนน

100

คะแนนที่ได

(5)

(5)

(5)

3. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ขอ30 (5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๓ ขอ ๑๗
(๓) (๔) กำหนดวา ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาท องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่
เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปด
ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
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ตุลาคมของทุกปและ ขอ 29 (3) กำหนดวา ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบ ริหารทองถิ่น เพื่อ
ใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็ นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไม นอยกวาสามสิบวัน โดยอย างนอ ยปละสองครั้ง
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) แบบการประเมินโดยใชวิธีการแกปญหาหรือเรียนรูจากปญหาที่เกิดขึ้นหรือ 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 ทั้งนี้ตองอยูภายใตกรอบตามขอ (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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