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คํานํา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.25๖๖-25๗๐) ขององคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ ไดดําเนินการ
จัดทําข้ึนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 โดยมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ซ่ึงตองมี
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนา และปญหาความตองการของชุมชนท่ีผานการประชาคมมาบรรจุไวใน
แผนพัฒนาทองถ่ินโดยมีเปาหมายท่ีชัดเจนเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีไดวางไวโดยเฉพาะอยางยิ่งการนํา
แผนชุมชนมาประกอบในการพัฒนาทุกข้ันตอนเปนการวางแผนโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลางการพัฒนา
เพ่ือใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนเปนการวางแผนพัฒนาโดยการบูรณาการเขารวมลงมือ
ปฏิบัติในพ้ืนท่ีเปาหมายการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนั้นเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาท่ี
จัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละปซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาหาปและ
การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินหาปจะมีความเชื่อมโยงกับการจัดทํางบประมาณประจําปอยางใกลชิดโดยเฉพาะ
อยางยิ่งหากการจัดทํางบประมาณในระบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ ของงาน 
 แผนพัฒนาทองถ่ินหาป (พ.ศ. 25๖๖-25๗๐) ฉบับนี้จึงเปนเครื่องมือและเปนประโยชนในการ
พัฒนาเพ่ือใหสามารถบรรลุผลสําเร็จตอความตองการของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบา
ยะไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดตอไป 
 
 
 
 
 
 
                     องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 



สารบัญ 
             หนาท่ี 
สวนท่ี 1 สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 

1. ดานกายภาพ         1 
2. ดานการเมือง/การปกครอง        5 
3. ประชากร         ๕ 
4. สภาพทางสังคม        7 
5. ระบบบริการพ้ืนฐาน        11  
6. ระบบเศรษฐกิจ        1๒ 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม       1๓ 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ        ๑๔  
9. อ่ืน ๆ          ๑๔ 

สวนท่ี 2 ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น      ๑๕ 
1. ความสําพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค      ๑๕ 
2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      ๖๔ 
3. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน       ๖๙ 

สวนท่ี 3 การนาแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปไปสูการปฏิบัติ     68 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน       ๗๘ 
2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน       ๑๑๕  
๓. รายละเอียดโครงการพัฒนา       ๑๒๕  

สวนท่ี 4 การติดตามและประเมินผล       ๒๔๗ 
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร       ๒๔๗ 
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ      ๒๔๗   
3. สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในภาพรวม      ๒๔๙  
4. ขอเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต    ๒๔๙ 

ภาคผนวก 
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--๑๑--  
สวนท่ี สวนท่ี ๑๑  

 
 
 

๑. ดานกายภาพ 
 ๑.๑  ท่ีตั้งของหมูบานหรือตําบล 

ตําบลลุโบะบายะ เปนตําบลหนึ่งใน ๖ ตําบลของอําเภอย่ีงอ  จังหวัดนราธิวาส ตั้งอยูทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอําเภอ  ตั้งอยูหางจากอําเภอยี่งอ ประมาณ ๔ กิโลเมตร  และมี อาณาเขต
ตอตําบลตางๆ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดตอตําบลตะปอเยาะ  อําเภอย่ีงอ 
 ทิศใต  ติดตอตําบลจอเบาะ  อําเภอย่ีงอ  
 ทิศตะวันออก ติดตอตําบลลุโบะบือซา อําเภอยีงอ 
 ทิศตะวันตก ติดตอตําบลสุวารี อําเภอรือเสาะ 
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ  
(ปจจุบันเปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง  ณ  วันท่ี  ๑๔  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖)  

             ตั้งอยูท่ี  หมู  ๓  ตําบลลุโบะบายะ  อําเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส 
-  โทรศัพท  ๐๗๓ – ๕๓๐๗๑๑, ๐๗๓ – ๕๓๐๗๑๒  -  โทรสาร  ๐๗๓ – ๕๓๐๗๑๑ 

เนื้อท่ี 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ มีเนื้อท่ี ๒๐.๑๓๒ ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 

๑๒,๖๐๘ ไร 
๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 

  สภาพพ้ืนท่ีโดยท่ัวไปเปนพ้ืนท่ีราบ และเปนปาภูเขาประมาณ ๑/๓ ของพ้ืนท่ีท้ังหมด โดย
ภูเขาจะอยูทางทิศตะวันตกซ่ึงเปนอุทยานแหงชาติบูโด – สุไหงปาดี สวนพ้ืนท่ีราบสวนใหญของพ้ืนท่ีจะอยูทาง
ทิศตะวันออก จะมีคลองน้ําสําคัญ ๒ สาย ไหลลงจากภูเขาผานตําบล คือ 
 ๑.คลองลุโบะบายะ จะไหลผานพ้ืนท่ีหมูท่ี ๑ ตําบลลุโบะบายะ ความยาวประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร 
 ๒.คลองปาโจบาบี จะไหลผานหมูท่ี ๓ ตําบลลุโบะบายะ ความยาวประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร 
 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะอากาศมีลักษณะรอน อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซ่ึงมี ๒ ฤดู ดังนี้  
ฤดูรอน เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศรอน  แต

บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟาคะนองและลมกระโชกแรงหรือกอใหเกิดความเสียหายแก
ประชาชนทุกป  

ฤดูฝน เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤศจิกายน ฝนตกมากในชวงเดือน ธันวาคม แตอาจเกิด“ชวงฝน
ท้ิง” ซ่ึงอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาหหรือบางปอาจเกิดข้ึนรุนแรงและมีฝนนอยนานนับเดือน ในเดือน
มกราคม  มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  ๒๗๑.๒  มิลลิเมตร   

๑.๕  ลักษณะของแหลงน้ํา 
  มีแหลงน้ําธรรมชาติ  
   - ลําน้ํา(คลอง)   ๒ สาย 
  แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน 
   - ฝาย    ๓ แหง 
 

สภาพทั่วไปและขอมลู
พื้นฐาน 



-๒- 
   - บอน้ําตื้น   ๖๖๕ แหง 
   - บอโยก    ๓ แหง 

๑.๕ ลักษณะของไมและปาไม 
  ทรัพยากรปาไม ตําบลลุโบะบายะมีพ้ืนท่ีเปนภูเขาอยูประมาณ ๔,๐๐๐ ไร ซ่ึงเปนเขตอุทยาน
แหงชาติบูโด – สุไหงปาดี ถึงแมโดยสวนใหญของพ้ืนท่ีจะถูกชาวบานจับจองเปนท่ีทํากินมาเปนเวลานาน แตก็
ยังมีบางสวนท่ียังเปนปาไมอยู แตก็เหลืออยูนอยเต็มท่ี 
 ๒. ดานการเมือง/การปกครอง 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะไดจัดหมูบาน มีท้ังหมด  ๕  หมูบาน  แตละหมูบานมีสมาชิกซ่ึง
เปนตัวแทนของ หมูบานละ  ๒  คน รวมเปน ๑๐ คน  ประชาชนมีสวนรวมในการจัดซ้ือจัดจางขององคการ
บริหารสวนตําบล  ประชาชนใหความรวมมือดานการเลือกตั้งเปนอยางดี  เชน  การเลือกตั้งสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เม่ือวันท่ี ๑๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  ประชาชนมาใชสิทธิเลือกตั้ง จํานวนผูมาใช
สิทธิเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล  ๒,๖๘๑   คน  จากผูมีสิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น  ๒,๙๗๕  คน  คิดเปน
รอยละ  ๙๐.๑๒  จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เขตเลือกตั้งท่ี ๑ จํานวนผู
มาใชสิทธิเลือกตั้ง ๗๐๐ คน จากผูมีสิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น ๗๙๙ คน  คิดเปนรอยละ  ๘๗.๖๑ เขตเลือกตั้งท่ี ๒ 
จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง ๔๔๒ คน จากผูมีสิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น ๔๘๗ คน  คิดเปนรอยละ  ๙๐.๗๖  เขต
เลือกตั้งท่ี ๓ จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง ๕๙๙ คน จากผูมีสิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น ๖๗๒ คน  คิดเปนรอยละ  
๘๙.๑๔  เขตเลือกตั้งท่ี ๔จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง ๖๓๗ คน จากผูมีสิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น ๖๙๒ คน  คิดเปน
รอยละ  ๙๒.๐๖  เขตเลือกตั้งท่ี ๕ จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง ๓๐๓ คน จากผูมีสิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น ๓๒๕ คน  
คิดเปนรอยละ  ๙๓.๒๓      ปญหาคือการแขงขันทางการเมืองคอนขางสูง มีจุดท่ีนาสังเกตคือ มีการยายเขา
ยายออกชวงท่ีจะมีการเลือกตั้ง ไมวาจะเปนการเลือกผูใหญบาน  สมาชิกสภา  นายกองคการบริหารสวนตําบล  
โดยเฉพาะ การคัดเลือกผูใหญบาน  การแกไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบล คือ  ขอความรวมมือ  ผูนํา  
เจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบใหระมัดระวัง สอดสองพฤติกรรมและใหรายงานอําเภอทราบ  การรณรงค  
ประชาสัมพันธ  ใหขอมูลท่ีถูกตอง  เก่ียวกับขอกฎหมายของการเลือกตั้งท่ีกระทําไดและทําไมไดใหประชาชน
ไดรับทราบ ปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนเทศบาลก็ไดพยายามแกไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมทองถ่ินทุก
หมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบล  ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  
จากผลการประชุมทุกครั้งท่ีองคการบริหารสวนตําบลจัดข้ึน มีประชาชนสนใจเขารวมประชุมรวมท้ังแสดงความ
คิดเห็นท่ีหลากหลาย  สงผลใหเทศบาลดําเนินงานตามความตองการของประชาชน และประชาชนไดรับและมี
สวนรวมในการพัฒนาอบต. นอกจากนี้  องคการบริหารสวนตําบลไดจัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  ของคณะ
ผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงานองคการบริหารสวนตําบล  อสม. และกรรมการ
ชุมชน  โครงการอ่ืนๆ สําหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพ่ือนําความรูและประสบการณท่ีไดรับมาพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลใหเจริญเทาเทียมกับองคการบริหารสวนตําบลอ่ืนๆ และองคการบริหารสวนตําบลมี
โครงการจัดซ้ือเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการตอง
ระงับไวเนื่องจากขอจํากัดดานงบประมาณ  มีอัตรากําลังพนักงานองคการบริหารสวนตําบลจํากัด ไมเพียงพอ
ตอการตอบสนองความตองการของประชาชนในดานบริการ  โดยองคการบริหารสวนตําบลแบงเขตการ
ปกครอง  ดังนี้ 

 
 
 

๒.๑ เขตการปกครอง…………. 
 



-๓- 
 
๒.๑ เขตการปกครอง 
เขตการปกครองขององคการบริหารสวนตําบลมีการแบงเขตออกเปนหมูบาน ๕ หมูบาน ดังนี้ 
 

หมูท่ี  ชื่อหมูบาน เนื้อท่ี กํานัน/ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน 
๑ บานลุโบะบายะ ๓,๐๕๐ นายอับดุลอาซิ  กอตอนีลอ นายตวนมะ กอตอนีลอ 

นายซาลีฮะ  ปาเตะ 
๒ บานบือแนกาเซ็ง ๒,๕๕๕ นายมะสารี  ยูโซะ นายอัหมัด ลีซียง 

นายอับดุลเลาะ  มะรอป 
๓ บานปาลอบาตะ ๒,๐๕๓ นายสุรเชษฐ  ลุโบะกาแม นายสะอารี  ลง 

นายมักตา  มะรอแมโน 
๔ บานกูแบบาเดาะ ๓,๔๐๐ นายดือมานะ  มิง นายอายิ  ดอเลาะ 

นายอหมัดรอเฮม  ติสามานิ 
๕ บานกูแว ๑,๕๕๐ นายมะรอมือลี  เฮงมะนีลอ นายนาซอรี  วาโด 

นายซุลกิฟลี  ปยยาป 
 

 ๒.๒ การบริหารงานบุคคล 
  คณะผูบริหาร 

๑. นายอาหามะบาสอรี  ดือเระ  นายกองคการบริหารสวนตําบล 
๒. นายอับดุลเลาะ หมะมูดอ รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
๓. นายเจะนิ  วาเงาะ  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
๔. นายรุสลาง  ยีปราโซ  เลขานุการนายก อบต. 

สมาชิกสภา  อบต. 
๑. นายมะบารี  บินหะยีดิง ประธานสภา อบต. 
๒. นายอับดุลรอพา ซือแม  รองประธานสภา อบต. 
๓. นายตวนสากรี กอตอนีลอ สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑ 
๔. นายตวนอนุวา กอตอนีลอ สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑ 
๕   นายอาหะมะ   แดเดาะ  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๒ 
๖.   นายอับย ู  สาแมง  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๓ 
๗. นายยาการียา  แสะบีดิง  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๓ 
๘. นายมูฮํามัดรอยาลี แลแงแนะ สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๕ 

                               ๙. นางอรุณี  มะมิงมิง  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๕ 
๑๐. นางอาอีเสาะ มือเสาะ  เลขานุการ อบต. 

 
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะสวนใหญรวมกิจกรรมทางการเมือง

เสมอมาและประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลยังมีสวนรวมในการบริหารงาน  การชวยเหลืองาน
องคการบริหารสวนตําบล เสนอแนะในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลในการดําเนินงานตางๆ เชน การ
ประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาทองถ่ินประชุมประชาคมแกไขปญหาความยากจน ฯลฯ   

 
จํานวนผู..... 



-๔- 
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ขอมูลเม่ือวันท่ี  ๑๖  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖)   

   -  จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล  ๒,๙๗๕     คน 
  -  จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ๒,๙๗๕     คน 
  จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง  ครั้งลาสุด (พ.ศ. ๒๕๕๖) 

-  จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล  ๒,๖๘๑  คน  จากผูมีสิทธิ
เลือกตั้งท้ังสิ้น  ๒,๙๗๕  คน  คิดเปนรอยละ  ๙๐.๑๒   
  -  จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ๒,๖๘๑ คน จากผูมีสิทธิ
เลือกตั้งท้ังสิ้น  ๒,๙๗๕  คน  คิดเปนรอยละ  ๙๐.๑๒ 

ปจจุบันนายกองคการบริหารสวนตําบลและสมาชิกมาจากคําส่ัง คสช.  และปจจุบันยังไมมีการเลือกตั้ง 
๓. ชวงอายุและจํานวนประชากร 
   องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 
  ขอมูลเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ลําดับท่ี ชวงอายุ ชาย หญิง รวม 
๑ ๐ - ๑๐ ๔๙๑ ๔๕๗ ๙๔๘ 
๒ ๑๑ - ๒๐ ๔๐๗ ๓๖๒ ๗๖๙ 
๓ ๒๑ - ๓๐ ๓๕๓ ๓๖๗ ๗๒๐ 
๔ ๓๑ - ๔๐ ๓๘๖ ๒๔๓ ๖๒๙ 
๕ ๔๑ - ๕๐ ๓๐๒ ๒๙๐ ๕๙๒ 
๖ ๕๑ - ๕๙ ๒๐๘ ๒๓๐ ๔๓๘ 
๗ ๖๐ - ๖๙ ๑๓๔ ๑๘๑ ๓๑๕ 
๘ ๗๐ - ๗๙ ๗๓ ๙๖ ๑๖๙ 
๙ ๘๐ - ๙๙ ๔๑ ๔๗ ๘๘ 

๑๐ ๙๐ ข้ึนไป ๔ ๘ ๑๒ 
รวม ๒,๓๙๙ ๒,๒๘๑ ๔,๖๘๐ 

 
๔. สภาพทางสังคม 

๔.๑ การศึกษา 
จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปเต็ม รอยละ ๙๙  อาน  เขียน

ภาษไทยและคิดเลขอยางงายได  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ป  รอยละ  ๑๐๐ ไดรับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ป  ได
เรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔  หรือเทียบเทา และท่ีไมไดเรียนตอมีงานทํา รอยละ  ๙๙  ดานการศึกษาอยูใน
เกณฑท่ีดี  ปญหาคือ  ยังไมสามารถท่ีจะแขงขันกับเมืองใหญๆ ได  การแกปญหาขององคการบริหารสวนตําบล
ลุโบะบายะ  ไดจัดกิจกรรมใหกับเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ใน
หับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี และรวมกันจัดกิจกรรมตางๆ กับทางโรงเรียน   
   
 
 
 

การศึกษา............ 
 

 



-๕- 
 

การศึกษา   ขอมูล  ณ  ปจจุบัน   

สังกัด สพฐ. 
องคการบริหารสวน

ตําบลุโบะบายะ 

๑.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 
   ๑.๑ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กประจําศูนยมัสยิดดาริลคอยริล
ยะห 
           - จํานวนครูผูดูแลเด็ก 
           - จํานวนผูดูแลเด็ก 
           - จํานวนนักเรียน 
  ๑.๒ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กประจําศูนยมัสยิดดารุลตะเล็ม 
           - จํานวนครูผูดูแลเด็ก 
           - จํานวนผูดูแลเด็ก 
           - จํานวนนักเรียน 
  ๑.๓ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกูแบบาเดาะ 
           - จํานวนครูผูดูแลเด็ก 
           - จํานวนผูดูแลเด็ก 
           - จํานวนนักเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ แหง 
 
 
๑  คน  
๑  คน 
๓๐  คน 
 
๑  คน  
๑  คน 
๒๘  คน 
 
๒  คน  
-  คน 
๕๑  คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๖- 
 

สังกัด สพฐ. 
องคการบริหารสวน

ตําบลุโบะบายะ 

 
๒. โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลลุ
โบะบายะ 
    ๒.๑  โรงเรียนบานลุโบะบายะ 
            - จํานวนครูท้ังหมด 
                ชาย 
                หญิง    
            - จํานวนอาคารเรียน    
            - จํานวนหองเรียน  
            - จํานวนหองปฏิบัติการ 
                   - หองสมุด 
                   - หองประชุม 
                   - หองพยาบาล 
                   - หองพักครู 
                   - หองคอมพิวเตอร 
                   - หองโสด 
                   - หองน้ํา  
                   - หองอ่ืนๆ (หองละหมาด)                                                      
    ๒.๒  โรงเรียนบานปาลอบาตะ 
          -จํานวนครูท้ังหมด 
                ชาย 
                หญิง    
            - จํานวนอาคารเรียน    
            - จํานวนหองเรียน  
            - จํานวนหองปฏิบัติการ 
                   - หองสมุด 
                   - หองประชุม 
                   - หองพยาบาล 
                   - หองพักครู 
                   - หองคอมพิวเตอร 
                   - หองโสด 
                   - หองน้ํา  
                   - หองอ่ืนๆ (หองละหมาด)                                                     
 
   

 
๓ แหง 

 
 

๑๓ คน 
๓ คน 

๑๐ คน 
๓ อาคาร 

๑๕ หองเรียน 
 

๑ หอง 
๑ หอง 
๑ หอง 
๑ หอง 
๑ หอง 
๑ หอง 
๑ หอง 
๑ หอง 

 
๑๔ คน 
๑ คน 

๑๓ คน 
๖ หลัง 
๙  หอง 

 
๑ หอง 

- 
- 

๑ หอง 
๑ หอง 

- 
๘ หอง 

 
 
 
    

 
  

-  



-๗- 
 
 

สังกัด สพฐ. องคการบริหารสวน
ตําบลลุโบะบายะ 

๒.๓ โรงเรียนบานกูแว 
       - จํานวนครูท้ังหมด 
            ชาย 
            หญิง 

- จํานวนอาคารเรียน 
- จํานวนหองเรียน 

         จํานวนหองปฏิบัติการ 
                   -- หองสมุด 
                   -- หองประชุม 
                   -- หองพยาบาล 
                   -- หองพักครู 
                   - -หองคอมพิวเตอร 
                   -- หองโสด 
                   -- หองน้ํา  
                   -- หองอ่ืนๆ (หองละหมาด)                                                      

- - 

 
๗ 
๒ 
๕  
๒ 
๗ 
 

๑ 
๑ 
๑ 
- 
๑ 
- 

๑๑ 
๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๘- 
        

๔.๓ อาชญากรรม 
  องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะไมมีเหตุอาชญากรรมเกิดข้ึน  แตมีเหตุการณลักขโมย
ทรัพยสินประชาชน  ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลก็ไดดําเนินการปองกันการเกิดเหตุดังกลาว  วิธีการแกปญหา
ขององคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะท่ีสามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาท่ีและงบประมาณท่ีมีอยูอยาง
จํากัด  คือการติดตั้งกลองวงจรปดในจุดท่ีเปนท่ีสาธารณะ รวมท้ังไดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในชวง
เทศกาลท่ีมีวันหยุดหลายวันเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน  
 ๔.๕ การสังคมสังเคราะห 
  องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะไดดําเนินการดานสงคมสังเคราะห ดังนี้ 

(๑) ดําเนินการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูปวยเอดส   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการทําบัตรผูพิการ 
๔. ตั้งโครงการการจางนักเรียน/นักศึกษาทํางานชวงปดภาคเรียน   
๕. ตั้งโครงการชวยเหลือผูยากจน  ยากไร  รายไดนอย และผูดอยโอกาสไรท่ีพ่ึง    
๖.  ตั้งโครงการปรับปรุงซอมแซมบานคนจน       

 
 
 
 
๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน 

  มีระบบบริการพ้ืนฐาน  ดังนี้ 
๕.๒ การไฟฟา 

การขยายเขตไฟฟา ปจจุบันมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน คิดเปน ๑๐๐ เปอรเซ็นต  ปญหาคือไฟฟา
สองสวางทางหรือท่ีสาธารณะยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีไดท้ังหมด  เนื่องจากพ้ืนท่ีท่ีมีความ
ตองการใหติดตั้งไฟฟาสองสวางนั้นยังไมเปนท่ีสาธารณะ  องคการบริหารสวนตําบลจึงไมสามารถดําเนินการได
เชนเดียวกับถนน การแกปญหาคือ  ประสานความรวมมือกันในหลายๆ ฝาย เพ่ือท่ีจะทําความเขาใจกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี  และวิธีการท่ีจะดําเนินการแกไขอยางไร  ท้ังนี้  องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะก็ไดตั้ง
งบประมาณในสวนนี้ไวแลว และไดแจงประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึงเหตุผลเพ่ือท่ีจะไดชวยกัน
แกไขปญหาใหกับชุมชน  ปจจุบันในเขตเทศบาลมีไฟฟาใช  ดังนี้ 

(๑)  จํานวนครัวเรือนท่ีใชไฟฟา  ๑๐๐ เปอรเซ็นต 
   
 

๕.๓ การประปา 
การประปา  ตําบลลุโบะบายะมีการใชประปาภูเขา สามารถใหบริการไดครอบคลุมทุกหลังคา

เรือน  คิดเปน ๑๐๐ เปอรเซ็นต  การพิจารณาโครงการตางๆ  ท่ีไมสามารถดําเนินการไดนั้น  เชน  โครงการ
กอสรางบาดาลขนาดใหญ ฯลฯ  องคการบริหารสวนตําบลก็ไดนําบรรจุในแผนพัฒนาสามปเพ่ือท่ีจะพิจารณา
ดําเนินการในปตอไป  เม่ือมีงบประมาณและความจําเปนก็สามารถดําเนินโครงการไดตอเนื่อง  เพ่ือตอบสนอง
ตอความตองการของประชาชนตอไป   
 



-๙- 

แหลงน้ําธรรมชาติ 

 -  ลําน้ํา (คลอง)          ๒      สาย 

 -  บึง หนองและอ่ืน ๆ    -   แหง 

แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน  

-  ฝาย            ๓    แหง  

          -  บอน้ําตื้น      ๖๖๕     แหง 

 -  บอโยก          ๓     แหง 

การโทรคมนาคม 

- ท่ีทําการไปรษณียอนุญาต (ปณช.) ๑  แหง                                                         

 
 
๕.๖  เสนทางคมนาคม 

  -     ถนนลาดยาง     ๓   สาย 

- ถนนคอนกรีต     ๑๖  สาย 

- ถนนลูกรัง         ๗ สาย 

- ถนนหินคลุก  ๒ สาย 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
๖.๑ การเกษตร  

ประชากรในเขตตําบลลุโบะบายะรอยละ ๑๐๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทาง
การเกษตรท่ีสําคัญ  ไดแก  สวนยาง ขาว    

๖.๒ การประมง 
  (ในเขตตําบลลุโบะบายะไมมีการประมง)  

 
๖.๓ การปศุศัตว 

-  เปนการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม เชน  การ
เลี้ยงไก  เปด   แพะ โค    กระบือ  จํานวนสัตวในพ้ืนท่ีโดยประมาณ  ดังนี้ 

โคเนื้อ ๔๓๖ ตัว   กระบือ  ๘   ตัว  แพะ  ๖๕ ตัว 
เปด   ๓๐๖  ตัว   ไก   ๒,๐๖๐   ตัว  อ่ืนๆ ๑๒๕ ตัว  
 
 



-๑๐- 
๖.๕ การทองเท่ียว 

  ในเขตตําบลลุโบะบายะมีแหลงทองเท่ียว  ๒ แหง 
  - น้ําตกปาโจบาบี ตั้งอยูหมูท่ี ๓  
  - น้ําตกบือลาฆอ ตั้งอยูหมูท่ี ๑ 

๖.๖ อุตสาหกรรม 
- (ในเขตตําบลลุโบะบายะไมมีอุตสาหกรรม) 

๖.๗ การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
การพาณิชย 
รานคาตางๆ  ๒๗ แหง  

๖.๘ แรงงาน 
  จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชากรท่ีมีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ป อยูในกําลังแรงงาน 
รอยละ  ๙๕  เม่ือเทียบกับอัตราสวนกับจังหวัด รอยละ  ๗๓.๙๙  ซ่ึงสูงกวามาก  แตคาแรงในพ้ืนท่ีต่ํากวา
ระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานดานการเกษตร  ประชากรอายุระหวาง  ๒๕ – ๕๐ ป บางสวน ไปรับจาง
ทํางานนอกพ้ืนท่ี  รวมท้ังแรงงานท่ีไปทํางานตางประเทศ  ปญหาท่ีพบคือ ประชากรตองไปทํางานนอกพ้ืนท่ีใน
เมืองท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  หางรานใหญๆ  เพราะในพ้ืนท่ีไมมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการจาง
แรงงานเยอะ เพราะพ้ืนท่ีสวนมากเปนท่ีอยูอาศัย  ปญหานี้ยังไมสามารถแกไขได 

๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
๗.๑ การนับถือศาสนา 

-  ผูท่ีนับถือศาสนาอิสลาม รอยละ   ๑๐๐  
     มัสยิด ๙ แหง         
     ๗.๒ ประเพณ/ีวัฒนธรรม ประเพณีศาสนาอิสลามท่ีสําคัญในทองถ่ิน ไดแก 

 ๑. พิธีถือศิลอด (ถือบวช) ในเดือน “รอมฎอน” หรือเดือน ๙ ของป ฮิจเราะหศักราช ชาวไทย
ท่ีนับถือศาสนาอิสลามทุกคน จะถือศิลอดเปนเวลา ๑ เดือน ท้ังนี้เพ่ือใหชาวไทยไดรูสึกถึงความยากลําบาก อด
ยาก และยากจน 

 ๒. วันอีด หรืออีดิลฟตรี หรือฮารีรายอปอซอ เปนวันแรกของการสิ้นสุดการปฏิบัติศาสนกิจ
ถือศิลอดครบ ๑ เดือนแลว 

 ๓. กิจกรรมงานเมาลิด เปนวันท่ีระลึกถึงศาสดาของศาสนาอิสลาม 
 ๔. ประเพณีมาแกปูโละ มาแกปูโละเปนภาษาถ่ิน แปลวา “ กินเหนียว” จะใชในหลายโอกาส 

เชน แตงงาน และเขาสุนัตหรือมาโซะยาวี  
 ๕.  พิธีเขาสุนัตหรือมาโซะยาวี ซ่ึงการเขาสุนัตเปนหลักการของศาสนาอิสลาม ท่ีถือหลักความ

สะอาด คือ การขลิบหนังหุมปลายอวัยวะเพศชาย ซ่ึงกระทําแกเด็กชายท่ีมีอายุ ๒ – ๑๐ ป ภาษาถ่ินเรียกวา 
“มาโซะยาวี “ 

 ๖. การทําความเคารพศพ เมือศพผานมาใหยืนตรง และศพแตละศพจะไวไดไมเกิน ๒๕ 
ชั่วโมง ตองทําพิธีฝงใหเรียบรอย 

๗. ไปประกอบพิธีฮัจย  
 ๘. วันอีด หรืออีดิลอัฏฮา หรือรายอฮัจย เปนวันท่ีชาวมุสลิม ไดทําพิธีละหมาดรวมกันในเวลา

ตอนเชา หลังจากนั้นจะทําการกุรบาน (เชือดสัตว เชน โค แพะ แกะ) เพ่ือเลี้ยงแกคนยากจน หรือจัดเลี้ยงตาม
บาน โดยเชิญมิตรสหายมารีบประทานอาหาร 

 ๙. ศิลปะการตอสูเพ่ือปองกันตัว (ซี-ลัต) เปนศิลปะการปองกันตัวอยางของของชาวไทยมุสลิม 
เปนศิลปะการตอสูดวยมือเปลาคลายกังฟู หรือมวยไทย 



  -๑๑- 
 ๑๐. ศิลปะการรอง –รํา ดีเกฮูลู 
๗.๓ ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน 
 ภาษาถ่ิน ภาษามลายูถ่ิน ๑๐๐ เปอรเซ็นต 
๗.๔ สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 

 
๘. ทรัพยากรธรรมชาติ 

๘.๑ น้ํา  ท่ีใชในการอุปโภค-บริโภค  เปนน้ําท่ีไดจากน้ําฝน และน้ําเขา น้ําบอ 
๘.๒ ปาไม  ในเขตตําบลลุโบะบายะ จะเปนทุงหญาและเปนท่ีราบสูง 
๘.๓ ภูเขา  ในเขตตําบลลุโบะบายะมีภูเขาติดกับเทือกเขาบูโด – สุไหงปาดี 

 
๘.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพ้ืนท่ีของตําบลลุโบะบายะสวนมากเปนท่ีราบกวางใหญ เหมาะสําหรับเกษตรกรรม 
โดยเฉพาะการทํานา ทําไรและทําสวน มีลําธารไหลผาน ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี  ก็ไดแก  ดิน  น้ํา  ตนไม  
อากาศท่ีไมมีมลพิษ ปญหาคือ ในหนาแลงน้ําในลําธารมีปริมาณนอยไมเพียงพอในการทําเกษตรกรรมและอ่ืนๆ 

 
 
๙ อ่ืนๆ  
     
    ************************************ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สวนท่ี สวนท่ี ๒๒  
 
 

 
(๑) แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)  
  ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศ
ไทยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซ่ึงจะตองนําไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน “ 
ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” โดยใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยการจัดทํายุทธศาสตรชาติ และตอมาไดมีการตรา
พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐  สรุปยอได  ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 



-๑๓- 
 

วิสัยทัศน 
วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ ประเทศชาติม่ันคง 
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” 
 
 
๒.๓ ยุทธศาสตรชาติ 

การพัฒนาในชวงระยะเวลาขงยุทธศาสตรชาติ จะมุงเนนการสรางสมดุลระหวางการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร ไดแก 
  

๑ ยุทธศาสตรดานความม่ันคง มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญ คือ ประชาชนอยูดี กินดี มี
ความสุข บานเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับ กองทัพ หนวยงานดานความม่ันคง ภาครัฐ เอกชน 
และภาคประชาชน  มีความพรอมในการปองกันและแกไขปญหาความม่ันคง  ประเทศไทยมีบทบาทดานความ
ม่ันคงเปนท่ีชื่นชมและไดรับการยอมรับโดยประชาคมระหวางประเทศ และการบริหารจัดการความม่ันคงมี
ผลสําเร็จท่ีเปนรูปธรรมอยางมีประสิทธิภาพ โดยประเด็นยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง ประกอบดวย ๕ 
ประเด็น ไดแก 

 ๑.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสรางเสริมความสงบเรียบรอยและสันติ
สุขใหเกิดข้ึนกับประเทศชาติบานเมือง โดย 

(๑) การพัฒนาและเสริมสรางคนในทุกภาคสวนใหมีความเขมแข็ง มีความพรอม  
ตระหนักในเรื่องความม่ันคง และมีสวนรวมในการแกไขปญหา 

(๒) การพัฒนาและเสริมสรางความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ 
(๓) การพัฒนาและเสริมสรางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนพระประมุขท่ีมีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแกประโยชนของประเทศชาติมากกวาประโยชนสวน
ตน  

 (๔) การพัฒนาและเสริมสรางกลไกท่ีสามารถปองกันและขจัดสาเหตุของประเด็น
ปญหาความม่ันคงท่ีสําคัญ 

๑.๒ การปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง เพ่ือแกไขปญหา และ
ปองกันไมใหปญหาใหมเกิดข้ึน โดย 

(๑) การแกไขปญหาความม่ันคงในปจจุบัน 
(๒) การติดตามเฝาระวัง ปองกัน และแกไขปญหาท่ีอาจอุบัติข้ึนใหม 
(๓) การสรางความปลอดภัยและความสันติสุขอยางถาวรในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน

ภาคใต 
(๔) การรักษาความม่ันคงและผลประโยชนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ท้ังทางบกและทางทะเล 
๑.๓ การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบตอความ

ม่ันคงของชาติเพ่ือยกระดับขีดความสามารถขงกองทัพและหนวยงานดานความม่ันคง โดย 
(๑) การพัฒนาระบบงานขาวกรองแหงชาติแบบบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 



-๑๔- 
(๒) การพัฒนาและผนึกพลังอํานาจแหงชาติ กองทัพแลหนวยงานความม่ันคง 

รวมท้ังภาครัฐและภาคประชาชน ใหพรอมปองกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได
ทุกมิติ ทุกรูปแบบและทุกระดับ 

 
 
(๓) การพัฒนาระบบเตรียมพรอมแหงชาติและบริหารจัดการภัยคุกคามใหมี

ประสิทธิภาพ 
๑.๔ การบูรณาการความรวมมือดานความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมถึง

องคกรภาครัฐและท่ีมิใชภาครัฐ เพ่ือสรางเสริมความสงบสุข สันติสุข ความม่ันคงและความเจริญ  กาวหนา 
ใหกับประเทศชาติ ภูมิภาคและโลก อยางยั่งยืน โดย 

(๑) การเสริมสรางและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ 
(๒) การเสริมสรางและธํารงไวซ่ึงสันติภาพแลความม่ันคงของภูมิภาค  
(๓) การรวมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือบาน ภูมิภาค โลก รวมถึงองคกร

ภาครัฐและท่ีมิใชภาครัฐ 
 
๑.๕ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองครวม เพ่ือใหกลไกสําคัญ

ตางๆ ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการใชหลักธรรมาภิบาล และการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด โดย 
(๑) การพัฒนากลไกใหพรอมสําหรับการติดตาม เฝาระวัง แจงเตือน ปองกัน และ

แกไขปญหาความม่ันคงแบบองครวมอยางเปนระบบ 
(๒) การบริหารจัดการความม่ันคงใหเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืนๆ 
(๓) การพัฒนากลไกและองคกรขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 

๒ ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนาท่ีมุงเนน
ประเทศ 

ไทยเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน และมีขีดความสามารถในการ
แขงขันสูงข้ึน โดยประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ประกอบดวย ๕ ประเด็น 
   ๒.๑ การเกษตรสรางมูลคาเพ่ิม ใหความสําคัญกับการเพ่ิมผลผลิตภาพการผลิตท้ังเชิง
ปริมาณและมูลคา และความหลากหลายของสินคาเกษตร ประกอบดวย 

(๑) เกษตรอัตลักษณพ้ืนถ่ิน 
(๒) เกษตรปลอดภัย 
(๓) เกษตรชีวภาพ 
(๔) เกษตรแปรรูป 
(๕) เกษตรอัจฉริยะ 
๒.๒ อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต  โดยอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคตท่ี

ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสูประเทศท่ีพัฒนาแลวดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแหงอนาคต  ประกอบดวย  
(๑) อุตสาหกรรมชีวภาพ 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการการแพทยครบวงจร 
(๓) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ขมูลและปญญาประดิษฐ 
(๔) อุตสาหกรรมและบริการขนสง และโลจิสติกส 
(๕) อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ 
 



-๑๕- 
๒.๓ สรางความหลากหลายดานการทองเท่ียว โดยการรักษาการเปนจดหมาย

ปลายทางท่ีสําคัญของการทองเท่ียวระดับโลกท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวทุกระดับและเพ่ิมสัดสวนของนักทองเท่ียวท่ีมี
คุณภาพสูง ประกอบดวย 

 
 
(๑) ทองเท่ียวเชิงสรางสรรคปละวัฒนธรรม 
(๒) ทองเท่ียวเชิงธุรกิจ 
(๓) ทองเท่ียวเชิงสุขภาพความงามและแพทยแผนไทย 
(๔) ทองเท่ียวสําราญทางน้ํา 
(๕) ทองเท่ียวเชื่อมโยงภูมิภาค 
๒.๔ โครงสรางพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสรางพ้ืนฐานทาง

กายภาพในดานโครงขายคมนาคมพ้ืนท่ีและเมือง รวมถึงเทคโนโลยีตลอดจนโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
โดย 

(๑) เชื่อมโยงโครงขายคมนาคมไรรอยตอ 
(๒) สรางและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
(๓) เพ่ิมพ้ืนท่ีและเมืองเศรษฐกิจ 
(๔) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีใหม 
(๕) รักษาและเสริมสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 
๒.๕ พัฒนาเศรษฐกิจพ้ืนฐานผูประกอบการยุคใหม สรางและพัฒนาผูประกบการยุค

ใหมท่ีมีทักษะ และจิตวิญญาณขงผูประอบการท่ีมีความสามารถในการแขงขันและมีอัตลักษณชัดเจน โดย 
(๑) สรางผูประกอบการอัจฉริยะ 
(๒) สรางโอกาสเขาถึงบริการทางการเงิน 

(๓) สรางโอกาสเขาถึงตลาด 
(๔) สรางโอกาสเขาถึงขอมูล 
(๕) ปรับบทบาทและโอกาสการเขาถึงบริการภาครัฐ 
 
 
 
 

๓. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมาย
การพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือใหคนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ สังคมมี
สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต ประกอบดวย ๗ ประเด็น ไดแก 

 ๓.๑ การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม มุงเนนใหสถาบันทางวังคมรวมปลูกฝง
คานิยมและวัฒนธรรมท่ีพึงประสงค โดย 

  
(๑) การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมผานการเลี้ยงดูในครอบครัว 
(๒) การบูรณาการเรื่องความซ่ือสัตย วินับ คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียน

การ 
สอนในสถานศึกษา 

(๓) การสรางความเขมแข็งในสถาบันทางศาสนา 



-๑๗- 
(๔) การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมโดยใชชุมชนเปนฐาน 
(๕) การสรางคานิยมและวัฒนธรรมท่ีพึงประสงคจากภาคธุรกิจ 
(๖) การใชสื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม  
(๗) การสงเสริมใหคนไทยมีจิตสาธารณและมีความรับผิดชอบตอสวนรวม 
๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต มุงเนนการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุก

ชวงวัย  
ประกอบดวย 

(๑) ชวงการตั้งครรภ/ปฐมวัย เนนการเตรียมความพรอมใหแกพอแมกอนการ
ตั้งครรภ 

(๒) ชวงวัยเรียน วัยรุน ปลูกฝงความเปนคนดี มีวินัยพัฒนาทักษะการเรียนรูท่ีสอด
รับกับ 

ศตวรรษท่ี ๒๑  
 

(๓) ชวงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคลองกับ
ความ 

ตองการขงตลาด 
(๔) ชวงวัยผูสูงอายุ สงเสริมใหผูสูงายุเปนพลังในการขับเคลื่อนประเทศ 
๓.๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
มุงเนน 

ผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูและมีใจใฝเรียนรูตลอดกาล โดย 
   (๑) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูใหเอ้ือตอการพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษท่ี 
๒๑ 
   (๒) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ใหเปลี่ยนครูยุคใหม 
   (๓) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
   (๔) การพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต 
   (๕) การสรางความตื่นตัวใหคนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวาง
ตําแหนงของประเทศในภูมิภาคเอเช ียอาคเนยและประชาคมโลก 

   (๖) การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรูโดยใชดิจิทัลแพลตฟอรม 
   (๗) การสรางระบบการศึกษาเพ่ือเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
   ๓.๔ การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย โดย 
   (๑ )  การ พัฒนาและส ง เสริมพหุปญญาผ านตลบครั ว  ระบบสถานศึกษา 
สภาพแวดลอม รวมท้ังสื่อตั้งแตระดับปฐมวัย  
   (๒) การสรางเสนทางอาชีพสภาพแวดลอมการทํางาน และระบบสนับสนุน ท่ี
เหมาะสมสําหรับผูมีความสามารถพิเศษผานกลไกตางๆ  
   (๓) การดึงดูดกลุมผูเชียวชาญตางชาติและคนไทยท่ีมีความสามารถในตางประเทศให
มาสรางและและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหกับประเทศ 
   ๓.๕ การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี  ครอบคลุมท้ังดานกายใจ  สติปญญา 
และสังคม โดย 
   (๑) การสรางความรบรูดานสุขภาวะ 
   (๒) การปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยงท่ีคุกคามสุขภาวะ 



-๑๙- 
   (๓) การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาวะท่ีดี 
   (๔) การสงเสริมใหชุมชนเปนฐานในการสรางสุขภาวะท่ีดีในทุกพ้ืนท่ี 
 
   ๓.๖ การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากร
มนุษย โดย 
   (๑) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย 
   (๒) การสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาครัฐ  ภาคเอกชน  องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
   (๓) การปลูกฝงและพัฒนาทักษะนอกหองเรียน 
   (๔) การพัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
   ๓.๗ การเสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสังคมและพัฒนาปะเทศ  
โดย 
   (๑) การสงเสริมการออกกําลังกาย และกีฬาข้ันพ้ืนฐานใหกลายเปนวิถีชีวิต 

(๒) การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมออกกําลังกาย  กีฬานันทนาการ 
   (๓) การสงเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสูระดับอาชีพ 
   (๔) การพัฒนาบุคลากรดานการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของ
อุตสาหกรรมกีฬา 
 

๔ ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปาหมายการพัฒนาท่ี
สําคัญเพ่ือสรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ กระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ
และสังคมเพ่ิมโอกาสใหทุกภาคสวนเขามาเปนกําลังขงการพัฒนาประเทศในทุกระดับเพ่ือความสมานฉันท และ

เพ่ิมขีดความสามารถขงชุมชนทองถ่ินในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเองเพ่ือสรางสังคมคุณภาพ
ประกองดวย ๔ ประเด็น ไดแก 

 ๔.๑ การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ  โดย 
(๑) ปรับโครงสรางเศรษฐกิจฐานราก 
(๒) ปฏิรูประบบภาษีและการคุมครองผูบริโภค 
(๓) กระจายการถือครองท่ีดินและการเขาถึงทรัพยากร 
(๔) เพ่ิมผลิตภาพและคุมครองแรงงานไทยใหเปนแรงงานฝมือท่ีมีคุณภาพและความ

ริเริ่ม 
สรางสรรค มีความปลอดภัยในการทํางาน 

(๕) สรางหลักประกันทางสังคมท่ีครอบคลุมและเหมาะสมกับทุกชวงวัย ทุกเพศ
ภาวะและ 

ทุกกลุม 
(๖) ลงทุนทางสังคมแบบมุงเปาหมายเ พ่ือชวยเหลือกลุมผูยากจนและกลุม

ผูดอยโอกาส 

โดยตรง 
(๗) การสรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสาธารณสุขและการศึกษา 

โดยเฉพาะผูมี 
รายไดนอยและกลุมผูดอยโอกาส 

(๘) สรางความเปนธรรมในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางท่ัวถึง 
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๔.๒ การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี โดย 
(๑) พัฒนาศูนยความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค 
(๒) กําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขงแตกลุมจังหวัดในมิติตางๆ 
(๓) จัดระบบเมืองท่ีเอ้ือตอการสรางชีวิตและสังคมท่ีมีคุณภาพและปลอดภัยให
สามารถ 

ตอบสนองตอสังคมสูงวัยและแนวโนมขงการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
   (๔) ปรับโครงสรางและแกไขกฎหมายระเบียบริหาราชการแผนดิน  เพ่ือวางระบบ
และกลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุมจังหวัด 
   (๕) สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีบนฐานขอมูลความรู  เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
   (๖) การพัฒนากําลังแรงงานในพ้ืนท่ี 
   ๔.๓ การเสริมสรางพลังทางสังคม โดย 
    (๑) สรางสังคมเขมแข็งท่ีแบงปนไมทอดท้ิงกัน และมีคุณธรรม โดยสนับสนุนการ
รวมตัวและดึงพลังขงภาคสวนตาง 
   (๒) การรองรับสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 
   (๓) สนับสนุนความรวมมือระหวางภาครัฐภาคเอกชน  ภาควิชาการ ภาคประชา
สังคมและภาคประชาชน 

(๔) สงเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทขงสตรีในการสรางสรรคสังคม 
   (๕) สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนการทางสังคมและวัฒนธรรม 
   (๖) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสรางสรรค เพ่ือรองรับสังคม
ยุคดิจิทัล 
   ๔.๔ การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการ
จัดการตนเอง โดย 
   (๑) สงเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนใหมีขีดความสามารถในการจัดการ
วางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ 
   (๒) เสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง 
   (๓) สรางการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ เพ่ือสรางประชาธิปไตยในชุมชน 
   (๔) สรางภูมิคุมกันทางปญญาใหกับชุมชน 
 ๕. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม มี
เปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือนุรักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม ใหคนรุน
ตอไปไดใชอยางยั่งยืน มีสมดุล การฟนฟูและสรางใหมฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือลด
ผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ  การใชประโยชนและสรางการเติบโตบนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมดุลภายในขีดความสามารถขงระบบนิเวศ การยกระดับกระบวนทัศน 
เพ่ือกําหนดอนาคตประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมบนหลักของการมีสวนรวม 
และธรรมาภิบาล โดยประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
ประกอบดวย ๖ ประเด็นไดแก 
   ๕.๑ สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดย 
   (๑) เพ่ิมมูลคาของเศรษฐกิจฐานชีวภาพใหสอดคลองกับยุทธศาสตรดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน 
   (๒) อนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพท้ังในและนอกถ่ินกําเนิด 
   (๓) อนุรักษและฟนฟูแมน้ําลําคลองและแหลงน้ําธรรมชาติท่ัวประเทศ 
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   (๔) รักษาและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลม 
   (๕) สงเสริมการบริโภคและการผลิตท่ียั่งยืน 
   ๕.๒ สรางการเติบโตอยางยั่งยืน บนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดย 
   (๑) เพ่ิมมูลคาของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล 
   (๒) ปรับปรุง ฟนฟู และสรางใหมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงท้ังระบบ 
   (๓) ฟนฟูชายหาดท่ีเปนแหลงทองเท่ียว  ชายฝงทะเลไดรับการปองกัน และแกไขท้ัง
ระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝงแบบบูรณาการ อยางเปนองครวม 
   (๔) พัฒนาและเพ่ิมสัดสวนกิจกรรมทางทะเลท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
   ๕.๓ สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจท่ีเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ 
โดย 
   (๑) ลดการปลอยกาซเรือนกระจก 
   (๒) มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสีย และเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบท่ี
เก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   (๓) มุงเปาการลงทุนท่ีเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
ของภาครัฐและภาคเอกชน 
 
   (๔) พัฒนาและสรางระบบรับมือปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซํ้าท่ีเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
   ๕.๔ พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง  ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน มุงเนนความ
เปนเมืองท่ีเติบโตอยางตอเนื่อง  โดย 
   (๑) จัดทําแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง  ชนบท พ้ืนท่ีเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม รวมท้ังฟนฟูนุรักษตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอยางเปนเอกภาพ 
   (๒) พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง  ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีมีการบริหาร
จัดการตามแผนผังภูมินิเวศยางยั่งยืน 
   (๓) จัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และสารเคมีในภาคเกษตรท้ังระบบ 
ใหเปนไปตามมาตรฐานสากลและคามาตาฐานสากล 
   (๔) สงวนรักษา  อนุรักษ  ฟนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทาง
สถาปตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ และวิถีชีวิตพ้ืนถ่ินบนฐานธรรมชาติ  และฐานวัฒนธรรมอยาง
ยั่งยืน 
   (๕) พัฒนาเครือขายองคกรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมท้ังกลุมอาสาสมัคร ดวยกลไก
การมีสวนรวมขงทุกภาคสวนในทองถ่ิน 
   (๖) เสรอมสรางระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดลอมและยกระดับความสามารถ
ในการปองกันโรคอุบัติใหมและอุบัติซํ้า 
   ๕.๕ พัฒนาความม่ันคงทางน้ํา  พลังงาน และเกษตรท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดย 
   (๑) พัฒนาการจัดการน้ําเชิงลุมน้ําท้ังระบบเพ่ือเพ่ิมความม่ันคงดานน้ําของประเทศ 
   (๒) เพ่ิมผลผลิตภาพของน้ําท้ังระบบในการใชน้ํา อยางประหยัด รูคุณคา และสราง
มูลคาเพ่ิมจากการใชน้ําใหทัดเทียมกับระดับสากล 
   (๓) พัฒนาความม่ันคงพลังงานของประเทศและสงเสริมการใชพลังงานท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม 
   (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานโดยลดความเขมขนของการใชพลังงาน 
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   (๕) พัฒนาความม่ันคงดานการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชนในมิติ
ปริมาณคุณภาพ  ราคาและการเขาถึงอาหาร 
   ๕.๖ ยกระดับกระบวนทัศนเพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ โดย 
   (๑) สงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคดานสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิต
ท่ีดีของคนไทย 
   (๒) พัฒนาเครื่องมือ  กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดลอม 
   (๓) จัดโครงสรางเชิงสถาบันเพ่ือจัดการประเด็นรวม  ดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญ 
   (๔) พัฒนาและดําเนินโครงการท่ียกระดับกระบวนทัศน เพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ  
ดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมบนหลักของการมีสวนรวม และธรรมาภิบาล 

๖ ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ มีเปาหมาย
การพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือใหภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก  รวดเร็ว โปรงใส โดยภาครัฐมีขนาดเล็กลง พรอมปรับตัวใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลง มีความโปรงใส  ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระบวนการยุติธรรมเปนไปเพ่ือ
ประโยชนตอสวนรวมของประเทศประกอบดวน  ๘ ประเด็น ไดแก 

 
 ๖.๑ ภาครัฐท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลาง  ตบสนองความตองการ และใหบริการ

อยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส โดย 
(๑) การใหบริการสาธารณะของภาครัฐไดมาตรฐานสากล  และเปนระดับแนวหนา

ของภูมิภาค  
(๒) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการใหบริการสาธารณะตางๆผานการนําเทคโนโลยี

ดิจิทัลประยุกตใช 
   ๖.๒ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมาย  และ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนท่ี โดย 
   (๑) ใหยุทธศาสตรชาติเปนกลกับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
   (๒) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 
   (๓) ระบบติดตามประเมินผลท่ีสะทอนการบรรลุเปาหมายุทธศาสตรชาติในทุกระดับ 
   ๖.๓ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและทุกภาค
สวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ  โดย 
   (๑) ภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสม 
   (๒) ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ  
   (๓) สงเสริมการกระจายอํานาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนทองถ่ินใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีเปนหนวยงานท่ีมีสมรรถนะสูง ตั้งอยูบนหลัดธรรมาภิบาล 
   ๖.๕ บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มี
ความสามารถสูง มุงม่ัน และเปนมืออาชีพ โดย 
   (๑) ภาครัฐมีการบริหารกําลังคนท่ีมีความคลองตัว ยึดระบบคุณธรรม 
   (๒) บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทํางานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการ
พัฒนาตามเสนทางความกาวหนาในอาชีพ 
   ๖.๖ ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุกจริตและประพฤติมิชอบ  โดย 
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   (๑) ประชาชนและภาคีตางๆในสังคมรวมมือกันในการปองกันการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ 
   (๒) บุคลากรภาครัฐยึดม่ันในหลักคุณธรรม  จริยธรรมและซ่ือสัตยสุจริต 
   (๓) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เปน
ธรรม และตรวจสอบได 
   (๔) การบริหารจัดการการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางเปนแบบบูรณาการ 
   ๖.๗ กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตางๆ และมีเทาท่ีจําเปน โดย 
   (๑) ภาครัฐจัดใหมีกฎหมายท่ีสอดคลอง และเหมาะสมกับบริบทตางๆท่ีเปลี่ยนแปลง 
   (๒) มีกฎหมายเทาทีจําเปน 
   (๓) การบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ เทาเทียม มีการเสริมสราง
ประสิทธิภาพการใชกฎหมาย 
   ๖.๘ กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชนโดยเสมอ
ภาค โดย 
   (๑) บุคลากรและหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดม่ันหลัก
ประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยท่ีพึงไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียม 
   (๒) ทุกหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมมีบทบาทเชิงรุกรวมกันในทุกข้ันตอนขงการ
คนหาความจริง 
 
   (๓) หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมท้ังทางเพง อาญา และปกครองมีเปาหมาย 
และยุทธศาสตรรวมกัน 

(๔) สงเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีสวนรวมของ
ประชาชนในกระบวนยุติธรรม 

(๕) พัฒนามาตรการอ่ืนแทนโทษทางอาญา  
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๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

๒.๑ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี  ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ไดจัดทําข้ึนใน

ชวงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณโลกท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกลชิดกันมาก
ข้ึน โดยไดนอมนําหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศตอเนื่อง
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ – ๑๑ เพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกันและชวยใหสังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูไดยางม่ันคง
เกิดภูมิคุมกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม สงผลใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและ
ยั่งยืน ยุทธศาสตรในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ มีท้ังหมด ๑ๆ ยุทธศาสตร โดยมี ๖ ยุทธศาสตรตามกรอบ
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และอีก ๔ ยุทธศาสตรท่ีเปนปจจัยสนับสนุน ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑  การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  
ยุทธศาสตรท่ี ๒  การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
ยุทธศาสตรท่ี ๓  การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี ๔  การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี ๕  การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ังและ

ยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและธรร

มาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตรท่ี ๗  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
ยุทธศาสตรท่ี ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตรท่ี ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี ๑๐ ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 
๒.๒ กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
๒.๑.๑  โอกาสแลความเสี่ยงของประเทศไทยในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๓ เปนแผนพัฒนาฯฉบับแรกท่ีเริ่มตน

กระบวนการยกรางกรบแผนภายใตยุทธศาสตรชาติและจะมีผลในการใชเปนกรอบเพ่ือกําหนดแผนระดับปฏิบัติ
ในชวง ๕ ปท่ีสองของยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยังคงนอมนํานําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนหลักปรัชญานํา
ทางในการขับเคลื่อนและวางแผนการพัฒนาประเทศ ใหเกิดประสิทธิผลในการขับเคลื่อนพลวัดการพัฒนา
ประเทศในมิติตางๆไปสูเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติไดอยางเปนรูปธรรม และโดยท่ีท่ัวโลกรวมถึงไทยยังอยูใน
ชวงเวลาท่ีตองเผชิญกับความทาทายจากภายนอกและภายในประเทศท่ีมีความผันแปรสูงและมีแนวโนมจะทวี
ความรุนแรงมากข้ึนในอนาคต ท้ังท่ีเปนผลสืบเนื่องมาจากสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) และโครงสรางในประเทศท่ียังคงมีขอจํากัดภายในท่ีรอการปรับปรุงแกไขในหลายมิติ การ
กําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะตอไปจึงจําเปนตองใหความสําคัญกับการทําความเขาใจถึงปจจัย
ภายนอกและภายในตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของปจจัยท้ังหมดท่ีสงผลตอและมีอิทธิพลกับโครงสรางองคกร
ของประเทศในทุกมิติ เพ่ือนํามาประมวลผลและกําหนดกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศท่ีควรมุงไปในอนาคต
ใหมีความสอดคลองกับเปาหมายหารพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ตลอดจน
สามารถนําพาประเทศใหเติบโตตอไปทามกลางความผันแปรท่ีเกิดข้ึน เพ่ือใหประเทศไทยสามารถสรางสรรค
โอกาสจากความทาทายภายนอกและสามารถเสริมสรางความเขมแข็งจากภายในประเทศใหสามารถเติบโต
ตอไปไดอยางม่ันคง สามารถบรรลุเปาหมายในระยะ ๒๐ ป ภายใตยุทธศาสตรชาติตามกรอบระยะเวลาท่ี
คาดหวัง การวางกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะตอไปใหสามารถกําหนดแนวทางท่ีประเทศจะมุงไป 



-๒๕- 
เพ่ือบรรลุผลในระยะ ๕ ป ของแผนพัฒนาฯ ซ่ึงจะชวยขับเคลื่อนประเทศไปสูการบรรลุเปาหมายระยะระยะ
ยาวภายใตยุทธศาสตรชาติไดนั้นจําเปนท่ีประเทศไทยจะตองใหความสําคัญกับการเสริมสรางความสามารถใน
การบริหารจัดการและรับมือกับความเสี่ยง ตลอดจนสรรคสรางประโยชนจากโอกาสท่ีเกิดข้ึนไดอยางเหมาะสม
และทันทวงที ซ่ึงความเชื่อมโยงระหวางแนวโนมการเปลี่ยนแปลงระดับโลก (Megatrends) ตลอดจน
ผลกระทบตอสถานะของการพัฒนาประเทศโดยพิจารณาภายใตกรอบยุทธศาสตรชาติท้ัง ๖ ดาน นั้น พบวามี
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงระดับโลกท่ีสําคัญซ่ึงจะสงผลทําใหประเทศไทยจําเปนตองมีการพิจารณายกระดับ
หรือเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานไปจากเดิมอยางมีนัยสําคัญ 

 
(๑) ความม่ันคง มีความเสี่ยงและการท่ีสําคัญ ๕ ประการ 

- โอกาสในการใชเทคโนโลยี และ Big Data เพ่ือปองกันภัยคุกคามทางความม่ันคง 
- โอกาสในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือใหเกิดความโปรงใสเขาถึงไดงาย
และ 

ตอบสนองประชาชนไดดีข้ึน 
- ความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทางไซเบอรสูงข้ึน 
- ความเสี่ยงจากภัยพิบัติและสาธารณภัย มีแนวโนมท่ีจะเกิดข้ึนบอยครั้ง และรุนแรงมาก
ข้ึน 
- โอกาสในการเสริมสรางบทบาทของไทยในเวทีระหวางประเทศ 

  (๒) การสรางความสามารถในการแขงขัน มีความเสี่ยงและโอกาสท่ีสําคัญ ๙ ประการ 
       - ความเสี่ยงท่ีผลิตภาพการผลิตในภาพรวมจะลดลง การเปนสังคมสูงวัยจะเปนปจจัย
สําคัญท่ีอาจลดทอนผลิตภาพแรงงานในอนาคต 
       - ความเสี่ยวของไทยท่ีตองพ่ึงพิงเทคโนโลยีจากตางประเทศสูงข้ึน 
       - ความเสี่ยงท่ี SMEs จะยิ่งสูญเสียศักยภาพในการแขงขัน 
       - ความเสี่ยงท่ีภาคการเกษตรจะมีความสามารถในการผลิตลดลง 
           - ความเสี่ยงท่ีภาคการทองเท่ียวจะไมสามารถฟนตัวและปรับตัวตามความตองการท่ี
เปลี่ยนไป 
       - โอกาสในการสรางรายไดจากอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย 
    - ความเสี่ยงท่ีอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัลจะไมสามารถพัฒนาไดเทาทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
 - โอกาสในการสรางรายไดจากการใหบริการโลจิสติกส 
 - ความเสี่ยงท่ีอุตสาหกรรมยานยนตจะสูญเสียสวนแบงในตลาดโลก 
 (๓) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีความเสี่ยงและโอกาสท่ีสําคัญ ๕ 
ประการ 
  - ความเสี่ยงในการขาดแคลนแรงงานท่ีมีทักษะสูงท่ีสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงานและสามารถทดแทนกับแรงงานท่ีลดลง 
  - โอกาสในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการฝกอบรมดวยเทคโนโลยีและประชากร
วัยเรียนท่ีลดลง 
  - ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาและการพัฒนาทักษะ จากความไมพรอมทางเทคโนโลยี
และความแตกตางระหวางพ้ืนท่ี 
  - โอกาสในการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือพัฒนาทักษะใหเทากับความ
เปลี่ยนแปลงและรงรับกับทุกคนทุกขวงวัย 



-๒๖- 
  - ความเสี่ยงในการชาดแคลนทักษะทางพฤติกรรม (Soft Skills) และคานิยม วัฒนธรรม
ท่ีสอดคลองกับการใชชีวิตและการทํางานรูปแบบใหม 
 (๔) การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีความเสี่ยงและโอกาสท่ีสําคัญ ๖ ประการ 
  - ความเสี่ยงท่ีคนจนจะขยับสถานะไดยากข้ึน 
  - ความเสี่ยงตอการเพ่ิมข้ึนของความเหลื่อมล้ํา 
  - โอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพ้ืนท่ี 

  - ความเสี่ยงตอการขยายตัวของแรงงานนอกระบบ 
  - ความเสี่ยงตอความยั่งยืนทางการคลังขงระบบความคุมครองทางสังคม 
  - โอกาสในการลงทุนทางสังคมแบบมุงเปา 
 (๕)  การสรางการเตอบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มีความเสี่ยงและโอกาสท่ี
สําคัญ ๔ ประการ 
  - ความเสี่ยงท่ีภัยธรรมชาติมีแนวโนมเพ่ิมความถ่ีและความรุนแรง 
  - ความเสี่ยงท่ีปริมาณขยะและน้ําเสียท่ีไมสามารถจัดการไดจะมีปริมาณท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 
  - ความเสี่ยงท่ีทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศจะเสื่อมโทรมมากข้ึน 
  - โอกาสในการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกและมลพิษอากาศ 
  
 (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ มีความเสี่ยงและโอกาสท่ีสําคัญ ๔ 
ประการ 
  - โอกาสในการนําเทคโนโลยีมาปรับใชในภาครัฐอยางเต็มรูปแบบ 

  - ความเสี่ยงท่ีจะเกิดความไมยั่งยืนทางการคลัง 
  - ความเสี่ยงท่ีจะมีความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากกฎระเบียบท่ีลาสมัยเพ่ิมข้ึน 
  - ความเสี่ยงท่ีโครงสรางภาครัฐและยิ่งขัดขวางการพัฒนาและไมสามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชน 
 
 ๒.๒.๑ แนวของกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓  
   (๑) พลิกโฉมประเทศไทย สูเศรษฐกิจสรางคุณคา สังคมเดินหนาอยางยั่งยืน 
       เศรษฐกิจมูลคาสูงท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (High Value-Added Economy) 
โดยการปรับทิศทางของภาคการผลิตเดิมท่ีมีความสําคัญ แตมีความเสี่ยงท่ีจะสูญเสียความสามารถในการ
แขงขันในอนาคตและสงเสริมภาคการผลิตท่ีไทยมีศักยภาพสอดรับกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงขงโลก โดยหมุด
หมายท่ีประเทศตองบรรลุใหไดภายในระยะ ๕ ป ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ เพ่ือใหเปาหมายของการมี " 
เศรษฐกิจมูลคาสูงท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม” บังเกิดผลอยางเปนรูปธรรม ประกอบดวย 
   หมุดหมายท่ี ๑ ไทยเปนประเทศชั้นนําดานสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูง 
   หมุดหมายท่ี ๒ ไทยเปนจุดหมายของการทองเท่ียวท่ีเนนคุณคาและความยั่งยืน 
   หมุดหมายท่ี ๓ ไทยเปนฐานการผลิตยานยนตไฟฟาของอาเซียน 
   หมุดหมายท่ี ๔ ไทยเปนศูนยทางการแพทยและสุขภาพมูลคาสูง 
   หมุดหมายท่ี ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและจุดยุทธศาสตรทางโลจิสติกสท่ี
สําคัญของภูมิภาค 
   หมุดหมายท่ี ๖ ไทยเปนฐานการผลิตอีเล็กทรอนิกสอัจฉริยะและบริการดิจิทัลของ
อาเซียน 
 



-๒๗- 
   (๒) สังคมแหงโอกาสและความเสมอภาค (High Opportunity Society)  
         ประชาชนไดรับความคุมครองทางสังคมท่ีเพียงพอ เหมาะสม ทุกภาค
สวนรวมและไดรับประโยชนจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางเสมอภาค และประเทศมีความเหลื่อมล้ําลง
ในทุกมิติโดยการใชเทคโนโลยี ฐานขอมูลสารสนเทศ และดิจิทัลแพลตฟอรม เปนเครื่องมือในการสงเสริมการ
แขงขันท่ีเปดกวางและเปนธรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําในเชิงธุรกิจ และผลักดันใหเกิดการผลิตภาพและพัฒนา
นวัตกรรมตอเนื่อง การสงเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพบริการสาธารณะในเมืองหลักและ
ทองถ่ินตางจังหวัด เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําในเชิงพ้ืนท่ี ตลอดจนการชวยเหลือผูมีรายไดนอยดอยโอกาสอยาง
ตรงกับปญหาความตองการ การใชนโยบายการเงินการคลังเพ่ือสนับสนุนการกระจายรายได และการจัดความ
คุมครองทางสังคมอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมพลวัตการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม 
(socioeconomic mobility) โดยหมุดหมายท่ีตองบรรลุในหวงระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ เพ่ือ
ผลักดันการสราง”สังคมแหงโอกาสและความเสมอภาค” อยางเปนรูปธรรมประกอบดวย 
    
   หมุดหมายท่ี ๗ ไทยมี SMEs ท่ีเขมแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแขงขันได 
   หมุดหมายท่ี ๘ ไทยมีพ้ืนท่ีและเมืองหลักขงภูมิภาคท่ีมีความเจริญทางเศรษฐกิจ 
ทันสมัยและนาอยู 

 
   หมุดหมายท่ี ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุมครอง
ทางสังคมท่ีเพียงพอ เหมาะสม 
 
 (๓) วิถีชีวิท่ียั่งยืน (Eco-Friendly Living) 

     โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ ท้ังการ
จัดการของภาครัฐและบทบาทของภาคสวนตางๆ ท่ีเก่ียวของ รวมถึงการประยุกตใชเทคโนโลยี เพ่ือมุงจัดการ
กับปญหาท่ีเปนภัยคุกคามสําคัญท้ังในประเทศไทยและในระดับโลก ซึ่งไดแก ปญหาขยะ มลพิษทางนํ้า มลพิษทาง

อากาศ กาซเรือนกระจก และความเสี่ยงของภัยธรรมชาติอันเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงขงสภาพภูมิอากาศ โดยหมุด
หมายเพ่ือผลักดันการสราง “ วิถีชีวิตท่ียั่งยืน” อยางเปนรูปธรรมประกอบดวย 
   หมุดหมายท่ี ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ํา 

 หมุดหมายท่ี ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 (๔) ปจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailands 
Transformation )  

     กลไกการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท้ังระบบการศึกษา และการยกระดับและปรับ
ทักษะแรงงานท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและโลกยุคใหม และ
สงเสริมการเคลื่อนยายแรงงานไปสูภาคการผลิตและบริการท่ีมีผลิตภาพและมูลคาสูง และกลไกการบริหาร
จัดการภาครัฐ ท้ังระเบียบ กฎหมาย ระบบการเงิน โครงสรางพ้ืนฐาน การใหบริการสาธารณะ ตลอดจนการ
ติดตามประเมินผลท่ีมันสมัยเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง ตอบสนองความตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยหมุดหมายท่ีตองบรรลุในระยะเวลาขงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ 
เพ่ือสราง”ปจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ” ประกอบดวย 
      หมุดหมายท่ี ๑๒ ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทย
การพัฒนาแหงอนาคต 

   หมุดหมายท่ี ๑๓ ไทยมีภาครัฐท่ีมีสมรรถนะสูง 



-๒๘- 
  
 (๓) แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

๓.๑  แผนพัฒนาภาคใตชายแดน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ 
   เปาหมายเชิงยุทธศาสตร “เปนแหลงผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปท่ีสําคัญของประเทศ และเปนเมืองชายแดนเชื่อมโยงการคาและการทองเท่ียวกับพ้ืนท่ีภาคใตและการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซียและสิงคโปร ชุมชนความเขมแข็งอยูรวมกันอยางสันติสุขภายใตสังคมพหุ
วัฒนธรรม” 
   ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใตชายแดน 
   ยุทธศาสตรท่ี ๑.พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแลอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 
เพ่ือสรางความม่ันคงใหกับภาคการผลิต ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
   ๑) พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร  
    ๑.๑) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพารา ปาลมน้ํามัน มะพราว และผลไม 
โดยการสนับสนุนการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการปลูก การบํารุงรักษา พัฒนายางสายพันธท่ีเหมาะสม
กับพ้ืนท่ี เพ่ือเพ่ิมผลผลิตเฉลี่ยตอไรและลดตนทุนการผลิต และการเก็บเก่ียวผลผลิต รวมท้ังการแปรรูปและ
เพ่ิมมูลคาผลผลิต 
    ๑.๒) พัฒนาระบบตลาดสินคาเกษตรพัฒนาตลาดกลางสินคาเกษตร 
โดยเฉพาะยางพารา ปาลมน้ํามัน เพ่ือเปนแหลงอางอิงราคา และศูนยกลางการซ้ือขายในพ้ืนท่ี โดยพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหสามารถเชื่อมโยงแหลงซ้ือขายท้ังในประเทศและตางประเทศ สงเสริมการ
จําหนายสินคาท้ังระบบออนไลน(online) และออฟไลน (Offline) 
    ๑.๓) สงเสริมใหเกษตรกรรายยอยปรับระบบการผลิตใหสามารถพ่ึงพา
ตนเองได สงเสริมการทําเกษตรยั่งยืน อาทิ เกษตรทฤษฏีใหม เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย เปนเกษตร
ปลอดภัยและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยการปลูกพืชท่ีสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนท่ีและความตองการของ
ตลาด รวมกับการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักของภาค (ยางพาราและปาลมน้ํามัน) และการทําปศุสัตว การสราง
เครือขายความรวมมือดานการผลิต การแปรรูป และการตลาด เพ่ือเพ่ิมรายไดและลดความเสี่ยงจาก ความผัน
ผวนดานราคา รวมท้ังเสริมสรางความรูในการวางแผนการผลิต และบริหารจัดการฟารมอยางเปนระบบเพ่ือ
พัฒนาไปสูการเปนเกษตรกรมืออาชีพ(Smart Farmer) และยกระดับเกษตรกรรายยอยไปสูผูประกอบการ
ธุรกิจเกษตรมืออาชีพ (Smart Entrepreneur) 
   ๒) ยกระดับอุตสาหกรรมประมง การเพาะเลี้ยงกุงและสัตวน้ําชายฝงเพ่ือการสงออก
และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี และนราธิวาส โดยพัฒนาเพ่ือยกระดับศูนยวิจัยและ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําใหเปนศูนยกระจายพันธสัตวน้ําท่ีมีคุณภาพ สงเสริมใหมีการพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการ
ฟารม (Good Agriculture Practice : GAP และ Code of Conduct : CoC) รวมท้ังกระบวนการผลิตเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพ มีสุขอนามัยท่ีไดมาตรฐานและเปนไปตามกฎและกติกาสากล ตลอดจน การพัฒนาระบบ
ตลาด รวมท้ังสงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑอาหารทะเลท่ีหลากหลายและไดมาตรฐานสามารถสรางมูลคาเพ่ิม
ทางการตลาดและเปนแหลงรายไดท่ีสําคัญใหกับภาคใตไดยั่งยืน สงเสริมผลิตภัณฑท่ีตอบสนองตอตลาดเฉพาะ 
(Niche Market) 
   ๓) สงเสริมการเลี้ยงปศุสัตว เพ่ือเพ่ิมความม่ันคงดานอาหาร สรงอาชีพ และเพ่ิม
รายไดในจังหวัด ยะลา ปตตานี นราธิวาส โดยการวิจัยพัฒนาปรับปรุงพันธเพ่ือเพ่ิมปริมาณสัตวท่ีมีพันธุกรรมดี  
และกระจายสัตว พันธดีไปยังเกษตรกร การสสงเสริมและการขยายการลี้ยงไกเบตง โคเนื้อ และแพะ ให
เพียงพอตอการบริโภคในพ้ืนท่ี สนับสนุนโรงชําแหละท่ีไดมาตรฐาน ถูกสุขอนามัย และสงเสริมการแปรรูป
ผลิตภัณฑเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม อาทิ นมแพะพาสเจอรไรส ไอศกรีม และเครื่องสําอาง รวมท้ังสนับสนุนการเลี้ยง 



-๒๙- 
 
ปศุสัตว ท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตมุสลิมใหเปนวัตถุดิบสําหรับแปรรูปท่ีไดมาตรฐานฮาลาลและมาตรฐานสากลเพ่ือ
บริโภคในทองถ่ินและสงออก  
   ๔) สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟารมอยาง
เปนระบบโดยเฉพาะในกลุมเกษตรกรรุนใหมเพ่ือพัฒนาไปสูเกษตรกรมืออาชีพ/เกษตรกรอัจฉริยะ (Smart 
Farmer) 
และการสงเสริมการทําธุรกิจการเกษตรแบบครบวงจร มีการเชื่อมโยงเครือขายในรูปแบบคลัสเตอร และบริหาร
จัดการรวมกันในรูปเกษตรแปลงใหญเพ่ือลดตนทุนการผลิต และรวมกันจัดหาปจจัยการผลิต เครื่องจักร
อุปกรณการเกษตรสมัยใหม สนับสนุนสรางและพัฒนาองคกร สถาบันเกษตรกรและเครือขายวิสาหกิจชุมชน
หรือสหกรณการเกษตรใหมีความเขมแข็ง สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรแหง
อนาคต และเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ เกษตรกรแมนยํา เพ่ือลดความเสียหายจากภัยพิบัติ และความเสียกรณีเกิด
โรคระบาด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ในการวางแผนการผลิต และการบริหารจัดการฟารมอยางเปนระบบ
เพ่ือใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพตามความตองการของตลาด และมีการผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ควบคูกับ
สนับสนุนการเขาถึงแหลงความรูและแหลงเงินทุนเปนธรรมและท่ัวถึง เพ่ือใหมีเงินทุนหมุนเวียนในระบบ
เศรษฐกิจฐานราก รวมท้ังพัฒนาผูประกอบการ และ SMEs ตลอดจนสงเสริมการพัฒนาธุรกิจ Startup และ
การพัฒนาความเชื่อมโยงธุรกิจตามแนวประชารัฐ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับสินคาเกษตรใหได
มาตรฐานสากล และสามารถแขงขันในตลาดโลกได 
   ๕) สงเสริมการใชประโยชนจากเทคโนโลยีชีวภาพ และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลคา
ผลผลิตภาคการเกษตร โดยการสงเสริมการนําผลการวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
การแปรรูปและการเก็บรักษา อาทิ การใชเทคโนโลยีฐานชีวภาพในการผลิตภาคเกษตร การใชเทคโนโลยี ฐาน
ชีวภาพอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และสงเสริมการเชื่อมโยงการพัฒนาเครือขายนวัตกรรมและเทคโนโลยี
รวมกับสถาบันการศึกษาเพ่ือวิจัยพัฒนาการออกแบบ พัฒนาและแปรรูปสินคาเกษตรโดยการใช
เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือรักษาคุณภาพสินคา รวมท้ังการสรางผลิตภัณฑรูปแบบใหมท่ีหลากหลาย 
   ๖) สงเสริมการสรางตราสินคา (Brand) ผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉาพะสินคา ท่ี
ใชวัตถุดิบทางการเกษตรท่ีเปนอัตลักษณประจําถ่ินและประยุกตใชใชภูมิปญญาทองถ่ิน นวัตกรรม ในการผลิต
บรรจุภัณฑ การข้ึนทะเบียนและคุมครองสิทธิใหกับสินคา เพ่ือจําหนายสินคาเกษตรท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูง รวมท้ัง
นําเสนอเรื่องราว เก่ียวกับแหลงกําเนิดใหกับสินคา สรางตราสินคาอัตลักษณพ้ืนถ่ิน ตลอดจนใชประโยชนจาก
เกลักษณแตละพ้ืนท่ีในการเชื่อมโยงไปสูภาคการผลิตอ่ืน เชน การทองเท่ียวและบริการ อาทิ ไกเบตง และปลา
กุเลา รองรับการทองเท่ียวเชิงอาหาร เปนตน และสงเสริมการบริโภคสินคาเกษตรอัตลักษณพ้ืนถ่ินใน
ระดับประเทศ และสงออกไปยังตลาดโลก 
   ๗) พัฒนาพ้ืนท่ีอําเภอหนองจิกตอเนื่องอําเภอเมืองปตตานี ใหเปนเขตอุตสาหกรรม
แปรรูปปาลมน้ํามัน ยางพารา มะพราว และการเพาะเลี้ยงชายฝงและอุตสาหกรรมแปรรูปประมงท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมโดยการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม
หนองจิกและนิคมอุตสาหกรรมบานา สงเสริมการทําประมงและการแปรรูปท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมท้ัง
สนับสนุนผูประกอบการใหมาลงทุนในพ้ืนท่ีโดยการใหสิทธิพิเศษ มาตรการทางการเงินและการคลัง 
   ๘) พัฒนาระบบบริหารจัดการลุมน้ําเพ่ือปองกันความเสียหายพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและ
สรางความม่ันคงดานทรัพยากรน้ํา โดยใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการออกแบบระบบน้ําในลุมน้ําหลัก และพัฒนา
ระบบโครงขายน้ําของภาค (ลุมน้ําปตตานี แมน้ําสายบุรี และลุมน้ําบางนรา) พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ
ระบบกักเก็บน้ําและระบบกระจายน้ํา เพ่ือปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย รวมท้ังจัดการคุณภาพน้ําในแหลง
น้ําตามธรรมชาติใหมีความสะอาดและเหมาะสมสําหรับนําน้ํากลับมาใชใหมเพ่ือการอุปโภค บริโภค  



-๓๐- 
 
อุตสาหกรรม และการเกษตร รวมท้ังสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการน้ําเพ่ือกระจาย
ประโยชนท่ีเปนธรรมกับทุกภาคสวน 
   ๙) สนับสนุนการปรับปรุงทาเทียบเรือปตตานีใหมีมาตรฐาน สามารถรองรับการ
ขนสงสินคา Feeder ไปยังทาเรือของมาเลเซียและอินโดนีเซียได ปรับปรุงรองน้ําเพ่ือรองรับเรือขนาดใหญ
สําหรับทาเรือปตตานีและทาเรือจังหวัดนราธิวาส การกอสรางคันกันลื่น พัฒนาระบบการใหบริการดานการ
ขนสงทางเรือและระบบโลจิสติกสท่ีไดมาตรฐาน และสงเสริมการใชทาเรือในเชิงพาณิชย รวมท้ังการบริหาร
จัดการทาเรือแบบมีสวนรวมจากชุมชนโดยรอบในพ้ืนท่ี เพ่ือใหการพัฒนาการเดินเรือสินคาตามแนวชายฝงมี
การเติบโตอยางยั่งยืนและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
   ๑๐) สงเสริมการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพสรางมูลคาเพ่ิมใหกับ
ภาคการผลิตและบริการในพ้ืนท่ี และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติใหมีความอุดม
สมบูรณ โดยสงเสริมสนับสนุนการผลิต การแปรรูป และพัฒนาสินคาเกษตร ผลิตภัณฑจากฐานทรัพยากร
การเกษตร และทรัพยากรชีวภาพ รวมท้ังการจัดการทรัพยากรใหมีคามอุดมสมบูรณ โดยเฉพาะทรัพยากร ดิน 
น้ํา ปาไม ประมง และชายฝ ง เ พ่ือเปนปจจัยการผลิต ท่ี มีประสิทธิภาพ โดยการอนุรักษและฟนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนมีสวนรวม เพ่ือใหเกิดความม่ันคงและยั่งยืน และการปองกันการกัดเซาะชายฝง
โดยใชเทคโนโลยีและรูปแบบท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี และการจัดระเบียบกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสิ่งปลูก
สรางบริเวณพ้ืนท่ีชายฝงทะเลเพ่ือลดผลกระทบตอการกัดเซาะบริเวณชายาฝง รวมท้ังจัดการฐานขอมูลเพ่ือการ
วางแผนทางการเกษตรท่ีเหมาะสม และระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือเฝาระวังติดตามสถานการณดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   ยุทธศาสตรท่ี ๒. พัฒนาเมืองสุไหงโกลก และเมืองเบตง ใหเปนเมืองการคาและ
เมืองทองเท่ียวชายแดน และพัฒนาเมืองยะลาใหเปนเมือนาอยู และศูนยกลางศูนยกลางเศรษฐกิจของ
ภาคใตชายแดน ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
   ๑) พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกบริเวณดานชายแดนใหเพียงพอและไดมาตรฐาน 
รวมท้ังพ้ืนท่ีเศรษฐกิจบริเวณชายแดน โดยพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงเขาสูดานใหมีมาตรฐาน การใช
เทคโนโลยีสมัยใหมในการอํานวยความสะดวกดานการคา และการขนสงระหวางประเทศ จัดระเบียบการใช
พ้ืนท่ีบริเวณดานชายแดน ชุมชนและพ้ืนท่ีหลังดานใหเหมาะสม อาทิ โครงการกอสรางสะพานขามแมน้ําโก-ลก 
บริเวณดานชายแดนสุไหงโกล-ลก และดานชายแดนตากใบ และเรงรัดการกอสรางดานชายแดนบูเกะตา 
รวมท้ังการจัดหาท่ีดินเพ่ือรองรับการขยายดานในอนาคต 
   ๒) พัฒนาโครงขายคมนาคมใหมีความเชื่อมโยงและมีมาตรฐานท้ังทางบก และ ทาง
อากาศ อาทิ ทางบก พัฒนาโครงขายถนนสายหลัก สายรอง และการขนสงทางรางใหมีมาตรฐาน และมีความ
ปลอดภัยสามารถเชื่อมโยง และอํานวยความสะดวกในการเดินทางและการขนสงสินคาไดทุกระดับไดทุกระบบ 
อาทิ สายนราธิวาส-สุไหงโก-ลก สายเมืองยะลา- เบตง รวมท้ังพัฒนา และสรางความรวมมือในการเชื่อมโยง
การเดินทาง การขนสงสินคา และการทองเท่ียวจากสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก เชื่อมตอไปยังประเทศมาเลเซียและ
วางระบบการกํากับดูแลการขนสงใหมีมาตรฐานความปลอดภัย ทางอากาศ ปรับปรุงทาอากาศยานนราธิวาส 
และกอสรางสนามบินเบตง ใหแลวเสร็จตามเปาหมาย รองรับปริมาณความตองการการเดินทาและขนสงสินคา
ทางอากาศและสนับสนุนการพัฒนาเชื่อมโยงการคมนาคมขนสงชายแดน และการเดินทางการทองเท่ียวเมืองเบ
ตงกับแหลงทองเท่ียวธรรมชาติและวัฒนธรรมของพ้ืนท่ีตอนในของภาคเมืองเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบาน 
(ปนัง โกตาบารู รัฐกลันตัน) และแหลงทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีชื่อเสียงของประเทศ 
   ๓) พัฒนาเมืองยะลาใหเปนเมืองนาอยูและศูนยกลางเศรษฐกิจของภาค โดยการ
จัดทําแผนแมบทเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือเปนเมืองศูนยกลางความเจริญของภาค พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานระบบบริการ 



-๓๑- 
 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการใหครอบคลุมและท่ัวถึง เพียงพอกับความตองการของประชาชน สนับสนุน
การใชประโยชนจากเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาเมืองใหเปนเมืองอัจฉริยะ เพ่ือสนับสนุนการตอยอด
การพัฒนาฐานเศรษฐกิจเดิมไดแก การสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ และอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจรท่ี
เปนมิตรกับสิ่งแวดลม รวมท้ังวางแผนการสงวนและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือใหเปนเมืองนาอยู เปนศูนยกลางทาง
เศรษฐกิจ สังคมและการบริการใหกับพ้ืนท่ีโดยรอบ สามารถลดความเหลื่อมล้ําและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีทุกลุมเพ่ือเตรียมพรอมจังหวัดยะลาใหเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจขิงภาค ในชวงปท่ี ๑๖-๒๐ 
   ๔) พัฒนาแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยปรับปรุงภูมิทัศน สิ่ง
อํานวยความสะดวก และบริการท่ีเพียงพอและไดมาตรฐาน มีความปลอดภัย ควบคูกับการอนุรักษ ฟนฟู และ
จัดเก็บขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพโดยเฉพาะชนิดพันธุเฉพาะถ่ินอยางเปนระบบ เพ่ือลดอัตราการถูก
คุกคามของสัตวปาและพันธุพืชท่ีใกลจะสูญพันธุ รวมท้ังสงเสริมกิจกรรมและรูปแบบการทองเท่ียวท่ี
หลากหลายและสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนท่ี โดยเนนการสงเสริมกระบวนการการบริหารจัดการทองเท่ียว
โดชุมชนแบบมีสวนรวม และการทองเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีใชความโดดเดนของสังคมพหุวัฒนธรรม อาทิ การ
ทองเท่ียวเมืองเกาจังหวัดปตตานีเมืองเกาจังหวัดยะลา และเมืองเกาจังหวัดนราธิวาส การทองเท่ียวเชิงนิเวศสู
ศูนยศึกษาและเรียนรูธรรมชาติระดับประเทศ (ปาฮาลา-บาลา) การทองเท่ียวเชิงอาหาร เชิงเกษตรและการ
ทองเท่ียวชุมชนสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการบริการ เชน ท่ีพัก มัคคุเทศก เปนตน การนํา
เทคโนโลยีมาใชเพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียว และการสรางเครือขายบริหารจัดการและเชื่อมโยงเสนทางการ
ทองเท่ียวท้ังภายในและภายนอกภาค และประเทศเพ่ือบาน(เบตง-ปนัง) (สุไหงโก-ลก – โกตาบารู รัฐกลันตัน)  
   ๕) พัฒนาเมืองทองเท่ียวชายแดนและสงเสริมธุรกิจตอเนื่องการทองเท่ียว อาทิ การ
บําบัดรักษาทางการแพทยดวยสมุนไพรและน้ํานุรอน (อําเภอเบตง) โดยพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน การ
ใหบริการสูสากล ท่ีคํานึงถึงความสาด สวยงาม และมาตรฐานสุขอนามัย บริการดานการศึกษา และศูนยดูแล
ผูปวยและผูสูงอายุ (Nursing Home Care) รวมท้ังสงเสริมการพัฒนาเมืองทองเท่ียวชายแดน (เบตง) เมือง
การคาชายแดน (สุไหงโก-ลก) โดยพัฒนาระบบคมนาคมขนสงเชื่อมโยงเขาสูแหลงทองเท่ียว ปรับปรุงโครงสราง
พ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกใหเพียงพอลไดมาตรฐาน อาทิ ไฟฟาท่ีเพียงพอ และโครงขายอินเตอรเน็ต
ความเร็วสูงเพ่ือเพ่ิมชองทางการตลาด สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณสนับสนุน ความปลอดภัยนักทองเท่ียว 
สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจบริการทองเท่ียวตอลดหวงโซคุณคา รวมท้ังพัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียว และ
ผูประกอบการธุรกิจบริการทองเท่ียว 
   ๖) พัฒนาและสงเสริมธุรกิจการคาชายแดน โยการจัดหาท่ีดินรองรับการพัฒนา 
การคาชายแดน และการตั้งตลาดกลางสินคาเกษตรเมืองชายแดน และกําหนดมาตรการสงเสริมการลงทุนท่ี
เหมาะสมใหกับผูประกอบการ 
   ๗) เรงรัดการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาสใหเปนฐานเศรษฐกิจใหมของ
ภาค เพ่ือรองรับการคาการลงทุนท้ังในและตางประเทศ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ รวมท้ังโครงขายคมนาคมขนสง และระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงท้ังระบบถนน ระบบราง รวมท้ัง
ทางน้ําและทางอากาศ กับพ้ืนท่ีโดยรอบและประเทศเพ่ือบาน และระบบการจัดการสิ่งแวดลอมเพ่ือสนับสนุน 
การลงทุน การใหสิทธิประโยชนท้ังดานภาษี และมิใชภาษีในระดับเหมาะสมเพ่ือจูงใจใหกับนักลงทุนการเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการของศูนยบริหารแบบเบ็ดเสร็จ กําหนดการใชประโยชนพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับกิจกรรม
เปาหมายและกิจกรรมท่ีเก่ียวของ รวมท้ังสนับสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมและสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนท่ี 
 
 



-๓๒- 
   ยุทธศาสตรท่ี ๓ เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน ประกอบดวยแนวทางการ
พัฒนา ดังนี้ 
   ๑) พัฒนาและสนับสนุนทักษะฝมือแรงงานท้ังในระบบและนอกระบบการศึกษา ให
สอดคลองกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความตองการของตลาดท้ังในพ้ืนท่ีและตางประเทศ ท้ังทักษะฝมือ 
ทักษะดานเทคโนโลยี และทักษะดานภาษา เพ่ือรงรับการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เมืองการคา
และเมืองทองเท่ียวชายแดน และพัฒนาทักษะฝมือแรงงานท่ีขาดแคลนในพ้ืนท่ีเพ่ือทดแทนการนําเขาแรงงาน
จากประเทศเพ่ือนบาน อาทิ การจัดตั้งศูนยฝกแรงงานประมง สนับสนุนผูประกอบการจางงานสําหนับผูท่ีไดรับ
การพัฒนาฝมือแรงงานในพ้ืนท่ี และสนับสนุนแรงงานท่ีมีทักษะเปนผูประกอบการรุนใหม 
   ๒) พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยสนับสนุนการศึกษาเพ่ือประกอบ
อาชีพ โดยสรางโอกาสในการเรียนระดับอาชีวศึกษาท่ีมีการพัฒนาทักษะการทํางานพรอมการประกอบอาชีพ 
เพ่ือสรางกําลังคนท่ีมีสมรรถนะสูง สําหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมไทย
แลนด ๔.๐ และสนับสนุนการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกระดับ รวมท้ังสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาท่ีสามารถนํามาใชในการประกอบอาชีพ และพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยใชสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศการศึกษาท่ีทันสมัย อาทิ สื่อคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction : CIA)  
บทเรียนออนไลน E-learning หนังสืออีเลคทรอนิกส Electronic Book: E-Book หองเรียนเสมือนจริง (Visual 
Classroom) และสื่อหลายมิติ เปนตน ยกระดับการศึกษา ขยายโอกาสในการเขาถึงแหลงเรียนรูท้ังในและนอก
หองเรียน ในชุมชน รวมท้ังการพัฒนาศูนยเรียนรูนอกระบบและตามอัธยาศัยดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ให
ครอบคลุมและท่ัวถึง เพ่ือสรางโอกาสในการเรียนรูใหกับเยาวชนและประชาชนท่ัวไปในพ้ืนท่ี ใหสามารถพัฒนา
ศักยภาพในการประกอบอาชีพขงชุมชน และเตรียมความพรอมสําหรับการประกอบอาชีพทีสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดในอนาคต 
   ๓) สงเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกวัย โดยการสรางความรูความเขาใจ
ในการปองกันและเฝาระวังการเกิดโรค การใหความรูในการดูแลสุขภาพขงสตรีตั้งครรภและทักษะ การเลี้ยงดู
ทารก เพ่ือปองกันและอัตราตายของมารดาและทารกหลังคลอดในพ้ืนท่ี การพัฒนาและสรางระบบรับมือและ
ปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซํ้าท่ีเกิดจากการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ รวมท้ังการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ใหบริการของสถานพยาบาลในชุมชน พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิใหมีคุณภาพ และเชื่อมโยงถึงชุมชนและ
ครัวเรือน พัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน และระบบสงตอผูปวยท่ีมีประสิทธิภาพ และนําเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ชวยในการขยายการใหบริการ การสนับสนุนกิจกรรมสุขภาวะใหกับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ดานการ
ออกกําลังกาย และกีฬาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนใหกีฬาเปน วิถีชีวิต รวมถึงการเตรียมความพรอมดานสุขภาพ
รางกายและจิตใจของผูสูงอายุเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย และสรางเครือขายภาคประชาชนในการเฝาระวัง ปองกัน 
และควบคุมโรค ตลอดจนถายทอดองคความรูและสงเสริมการรักษาโรคโดยใชแพทยปจจุบัน ควบคูกับการ
พัฒนาการแพทยทางเลือกท่ีใชภูมิปญญาแพทยพ้ืนบาน และการจัดตั้งศูนยผลิตสมุนไพรของภาคเพ่ือพัฒนาพืช
สมุนไพรของทองถ่ินใหไดมาตรฐานผลิต อาทิ มะขามแขก ชุมเห็ดเทศ เถาวัลยเปรียง และเพชรสังฆาต เปนตน 
   ๔) สงเสริมเศรษฐกิจชุมชนใหมีความเขมแข็ง สงเสริมการวมกลุมวิสาหกิจชุมชน เพ่ือ
พัฒนาผลิตภัณฑชุมชน อาทิ เครื่องแตงกายมุสลิม สินคา OTOP โดยใชภูมิปญญาและกลไกประชารัฐ ในการ
สนับสนุนความรูในการออกแบบผลิตภัณฑ การผลิต และการจัดการตลาด รวมท้ังสรางเอกลักษณขงสินคา 
สงเสริมการใชเทคโนโลยีในการในการเพ่ิมชองทางการตลาด และสนับสนุนการตลาดโดยผานระบบพาณิชย
อีเลคทรอนิกส (E-commerce) การพัฒนาการทองเท่ียวนวัตวิถี โดยดึงภูมิปญญาชุมชน โดยดึงภูมิปญญา
ทองถ่ิน วิถีชีวิตตอยอด การพัฒนาผลิตภัณฑเปนของฝากของท่ีระลึกเชื่อมโยงการทงเท่ียววิถีชุมชนของแตละ
ทองถ่ิน เพ่ือสรางงาน เพ่ิมรายได รวมท้ังสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการผลิตและการใชพลังงานทดแทนเพ่ือ
สรางม่ันคง ดานพลังงาน และลดตนทุนการผลิต 



-๓๓- 
   ๕) สรางความเขมแข็งขงสังคมพหุวัฒนธรรม โดยสรางความเขาใจและการยอมรับใน
การอยูนวมกันของสังคมพหุวัฒนธรรมเพ่ือการอยูนวมกันยางสันติสุข อนุรักษ ฟนฟูและรักษาอัตลักษณ
วัฒนธรรมทองถ่ินท่ีหลากหลาย สนับสนุนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รวมท้ังสรางความเขมแข็งขง
สถาบันทางศาสนาเพ่ือเผยแพรหลักคําสอนท่ีดีงามใหแกประชาชน สรางเครือขายการมีสวนรวมขงชุมชนในการ
ดูแลรักษาความปลอดภัยชองชุมชนและทองถ่ิน เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในภาค 
   

๓.๒ แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตชายแดน พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ (ฉบับทบทวน ป 
๒๕๖๕) 

 เปาหมายการพัฒนากลุมจังหวัด “เกษตรกาวหนา การคาชายแดน การทองเท่ียว
เชื่อมโยงสูอาเซียน บนพ้ืนฐานความเขมแข็งของชุมชน” โดยมีจุดยืนในการพัฒนา (Positioning) ๔ ดาน ไดแก 

๑) สรางมูลคาเพ่ิมสินคาเกษตร 
๒) สงเสริมการคาและการลงทุนในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจเมืองชายแดน เมืองตานแบบ 
๓) สงเสริมการทองเท่ียวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 
๔) ชุมชนเขมแข็งบนพ้ืนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม 
ประเด็นการพัฒนา 
๑.เพ่ิมศักยภาพการผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและการตลาด 

แนวทางการพัฒนา ประกอบดวย 
   ๑.๑ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร อาทิ ยางพารา ปาลมน้ํามัน 

มะพราว ขาว ไมผล พืชสมุนไพร ประมง และปศุสัตว เปนตน โดยพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการเกษตร 
สนับสนุนการใชเทคโนโลยีนวัตกรรมและการบริหารจัดการท่ีดีสินคาเกษตรปลอดภัยไดมาตรฐาน 

   ๑.๒ พัฒนาเกษตรกร กลุมเครือขาย สถาบันเกษตรกร ผูประกอบการ ให
ดําเนินการในลักษณะการรวมกลุมและใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม 

   ๑.๓ สงเสริมอุตสาหกรรมตอเนื่องภาคเกษตร โดยสนับสนุนปจจัยการผลิตและ
เทคโนโลยีใหเกิดผลิตภัณฑใหมๆ เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม 

   ๑.๔ สงเสริมการวิจัยและพัฒนาการใชเทคโนโลยีสมัยใหม เพ่ือเพ่ิมมูลคา
ผลิตภัณฑสินคาเกษตร 

   ๑.๕ สงเสริมระบบตลาดกลางชองทางการตลาด และสรางตราสินคา (Brand) 
ผลผลิตทางการเกษตรและสินคางแปรรูปเกษตรท่ีเปนอัตลักษณประจําถ่ินเพ่ือเพ่ิมมูลคาเพ่ิม 

   ๑๖. ยกระดับอุตสาหกรรมประมง การเพาะเลี้ยงกุงและสัตวน้ําชายฝงเพ่ือการ
สงออกและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

๒. สงเสริมการคาการลงทุนในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจท่ีสําคัญ  แนวทางการพัฒนา 
ประกอบดวย 

   ๒.๑ พัฒนาโครงขายคมนาคม ระบบโลจิสตกสใหมีความเชื่อมโยงและไดมาตรฐาน 
   ๒.๒ พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก บริเวณดานพรมแดน

เมืองชายแดนเมืองเศรษฐกิจท่ีสําคัญ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เขตอุตสาหกรรม  เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

   ๒.๓ สงเสริมและสนับสนุนปจจัยการผลิต พัฒนาสินคาและบริการเพ่ือสรางมูลคา
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาระบบขอมูลท่ีสงเสริม
การคาการลงทุน 

 



-๓๔- 
   ๒.๔ สงเสริมอุตสาหกรรมตอเนื่องทุกสาขาการผลิตใหมีความเขมแข็งเพ่ือสราง

มูลคาเพ่ิม  
   ๒.๕ วางระบบบริหารจัดการน้ํา ระบบปองกันอุทกภัยเพ่ือปองกันความเสียหาย

แกพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
   ๒.๖ อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือสนับสนุนการ

พัฒนา 
๓. สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม และเมืองทงเท่ียว

ชายแดน 
   ๓.๑ พัฒนาแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
   ๓.๒ พัฒนาเมืองทองเท่ียวชายแดนและสงเสริมธุรกิจตอเนื่องการทองเท่ียว 
   ๓.๓ พัฒนาบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวใหไดมาตรฐานเพ่ือรองรับการ

ทองเท่ียวในกลุมจังหวัด 
   ๓.๔ พัฒนาสินคาและบริการท่ีเปนอัตลักษณขงกลุมจังหวัดใหผานการรับรอง

มาตรฐาน 
   ๓.๕ สงเสริมการตลาดและประชาสัมพันธท่ีทันสมัย เพ่ือสรางแรงจูงใจใหเกดการ

ทองเท่ียวในกลุมจังหวีดเพ่ิมข้ึน 
๔. เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนบนพ้ืนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม 
   ๔.๑ พัฒนาเพ่ือยกระดับและสนับสนุนทักษะฝมือแรงงานใหสอดคลองกับความ

ตองการขงตลาด 
   ๔.๒ สงเสริมเศรษฐกิจชุมชนใหมีความเขมแข็งท้ังกระบวนการผลิตและการตลาด 
   ๔.๓ สรางความเขมแข็งขงสังคมพหุวัฒนธรรมเพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติสุข 
   ๔.๔ ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะใหพรอมประกอบอาชีพ 
   ๔.๕ พัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกวัยและสรางเครือขายภาคประชาชนในการ

เฝาระวังปองกันและควบคุมโรค 
๓.๓  แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ (ฉบับทบทวน ป ๒๕๖๕) 
 

 
วิสัยทัศน  จังหวัดนราธิวาส   

 
 
 
 
 

*พันธกิจ* 
๑) พัฒนาเสริมสรางศักยภาพเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร การคา การลงทุน การบริการการทองเท่ียว

และอุตสาหกรรมใหเขมแข็งและยั่งยืนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียงภายใตกระแสโลกาภิวัฒน 
๒) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ํา เติมความเทาเทียม และเขาใจในความ

แตกตางภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม  
๓) เสริมสรางความม่ันคงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหมีความอุดมสมบูรณและเปน

หลักประกันในการพัฒนาของจังหวัดในทุกมิติ 

“เศรษฐกิจมั่นคง การคาเฟองฟู นรานาอยู สูสันติสุขอยางย่ังยืน” 



-๓๕- 
๔) สรางความเชื่อม่ันดานความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสินแกประชาชนและเจาหนาท่ีของรัฐท่ี

ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 
๕) พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและบริการใหมีคุณภาพ ทันสมัยสูภาครัฐดิจิทัลและ

ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 

*เปาประสงคการพัฒนา 
๑) เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพ มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดนราธิวาสมีมูลคาเพ่ิมข้ึน 

๒) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความม่ันคงในชีวิต 
*ประเด็นยุทธศาสตร(Strategic Issue)* 

 ๑. เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายไดอยางท่ัวถึง 
 ๒.  เสริมศักยภาพการคาระหวางประเทศท่ีเขมแข็ง 
 ๓.  พัฒนาและเสริมสรางบานเมืองใหนาอยู บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๔.  เสริมสรางสันติสุขในพ้ืนท่ี 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรท่ี ๑ ; เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และ

การคาชายแดน ประกอดวย ๘ กลยุทธ ดังนี้ 
๑) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคม และระบบโลจิสติกสใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน รองรับ

เขต 
เศรษฐกิจพิเศษ และการพัฒนาจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๒) สรางระบบนิเวศน การคาชายแดน จัดระเบียบ และพัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก เปนตนแบบการคา
ชายแดน 

ระหวางประเทศท่ีมีความพรอม มาตรฐาน และการจัดการเมืองชายแดนท่ีเปนสากล 
๒) พัฒนาผูประกอบการ ขนาดกลางและขนาดยอม วิสาหกิจชุมชน และผูประกอบใหม ใหมีความ

พรอม 
ในการสรางสรรคเศรษฐกิจจังหวัดใหมีศักยภาพท่ีแขงขันได 

๓) เสริมสรางความเขมแข็งของอุตสาหกรรม เพ่ิมมูลคา ท่ีมีคุณภาพมาตรฐานในระดับสงออก และ
เปน 

มิตรกับสิ่งแวดลอม 
๕) ยกระดับศักยภาพและเสริมสรางความเติบโตของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศน การ

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม การทองเท่ียวเชิงสันทนาการและการกีฬา สรางสรรคเศรษฐกิจเพ่ิมคาจากฐานของการ
กีฬา นันทนาการ และการบริการ 

๖) พัฒนาและสรางสรรครูปแบบการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีปริมาณคุณภาพรองรับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรขงจังหวัดเพ่ือการคา และการสงออก 

๗) ยกระดับคุณภาพของแรงงาน รองรับการทองเท่ียว การคา และการพัฒนาทางเศรษฐกิจของ
จังหวัด 

๘) พัฒนาจังหวัดสูระบบการคาผานระบบอิเล็กทรอนิกสเปดตลาดสูสังคมดิจิทัล เชื่อมโยงการคากับ 
ประเทศอาเซียนและนานาชาติบนโลกออนไลน 
 



-๓๖- 
ยุทศาสตรท่ี ๒ : ลดความเหล่ือมลํ้า พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบน

พ้ืนฐาน 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวย ๗ กลยุทธ ดังนี้ 

๑) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค ข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือหนุนเสริมคุณภาพชีวิตแกประชาชน
อยาง 

ท่ัวถึง 
๒) สรางโอกาสในชีวิตดวยศาสตรพระราชา สงเสริมการขยายผลและประยุกตใชแนวทางตาม

โครงการพระ 
ราชดําริและเสริมสรางศักยภาพ การพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓) พัฒนาขีดความสามารถของประชาชนใหมีคุณภาพ กาวทันการเปลี่ยนแปลง อยางภูมิคุมกัน
ภายใต 

อัตลักษณท่ีดีงามของพ้ืนท่ี 
๔) พัฒนาคุณภาพการศึกษามุงสรางผูเรียนท่ีมีคุณภาพดวยมาตรฐานการศึกษาและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
๕) สรางโอกาสแกผูดอยโอกาส คนยากจน เยียวยาและฟนฟูผูไดรับผลกระทบจากความไมสงบใหมี

คุณภาพ 
ชีวิตท่ีดี และพ่ึงตนเองได 

๖) สรางชุมชนแหงสุขภาวะท่ีเขมแข็งใหประชาชน ฉลาดรูพ่ึงตนเอง ทางสุขภาพ ลดปญหาการ
เจ็บปวย 

ปวยตาย ทุกพ้ืนท่ี และพัฒนาขีดความสามารถการบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน 
๗) ลดความเหลื่อมล้ําทางรายได ดวยระบบเศรษฐกิจชุมชนท่ีเขมแข็ง สรางงาน อาชีพ รายได แก

ชุมชนจากตนทุนทรัพยากรและภูมืปญญา  
ยุทศาสตรท่ี ๓ : พัฒนาเสริมสรางบานเมืองใหนาอยู บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
ประกอบดวย ๔ กลยุทธ ดังนี้ 

๑) เสริมสรางความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายของระบบนิเวศนปา
เขา  

ชายฝง และทะเล 
๒) สรางระบบการจัดการปญหาทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การกัดเซาะชายฝงและตลิ่ง และภัย

พิบัติ 
แบบมีสวนรวม และวิทยากรท่ีทันสมัย 
 

๓) สงเสริมการพ่ึงพาตนเองดวยการใชพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน จากฐานทรัพยากร 
มุงเนน 

การพัฒนาพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมรองรับการเติบโตของเมือง 
 

ยุทศาสตรท่ี ๔ : เสริมสรางสันติสุขและความม่ันคงภายในพ้ืนท่ีแบบมีสวนรวม อยาง
เขาใจ  

เขาถึงและพัฒนา  ประกอบดวย ๕  กลยุทธ ดังนี้ 
 



-๓๗- 
 ๑) เสริมสรางความเขมแข็งของหมูบาน และชุมชนในการจัดการตนเองใหมีความปลอดภัย สงบ
เรียบรอย และมีความม่ันคงในพ้ืนท่ี  

๒) เสริมสรางวิธีการคิดประชาชน สรางหลักยึดและวิถีชีวิตบนฐานของหลักธรรมทางศาสนา และอยู
รวมกัน 

 บนความหลากหลายของประเพณี และวัฒนธรรม 
๓)  เสริมสรางการมีสวนรวมและเปดโอกาสใหประชาชนมามีสวนรวมในการแกไขปญหาและพัฒนา
พ้ืนท่ี 
๔)  เพ่ิมประสิทธิภาพเจาหนาท่ีรัฐและการบูรณาการภารกิจความม่ันคงของหนวยงานในพ้ืนท่ีทุก
ระดับ และ 

พัฒนาระบบงานความม่ันคงท่ีทันสมัย ไดรับการยอมรับเชื่อม่ันไววางใจจากประชาชน 
๕)สรางพ้ืนท่ีใหประชาชนมีความปลอดภัย สงบสุข อยูอยางเขาใจซ่ึงกันและกัน และภาคภูมิใจในพ้ืนท่ี 
 

๔. ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนจังหวัด 
วิสัยทัศนองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส 
“องคกรกาวหนา พัฒนาเศรษฐกิจม่ันคง ธํารงพหุวัฒนธรรม นําสังคมสันติสุข สูประชาคม
อาเซียน” 
ยุทธศาสตรการพัฒนา ๗ ดาน 

 
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  

๑.ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ประกอดวย ๕ กลยุทธ 

๑.๑ กอสราง  บุกเบิก  ปรับปรุง  บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน  เข่ือน ระบบระบายน้ํา 

๑.๒ กอสรางปรับปรุงแหลงน้ําอุปโภค  บริโภค 

๑.๓ จัดทําผังเมืองรวมจังหวัด  ผังเมืองและผังตําบล 

๑.๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 

๑.๕ จัดใหมีไฟฟาและระบบโทรคมนาคมอยางท่ัวถึง 

๒.  ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ประกอดวย ๗ กลยุทธ 

๒.๑  สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานสรางอาชีพแบบยั่งยืนใหกับประชาชนในทองถ่ิน 

๒.๒  สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการชุมชนแกผูดอยโอกาสทางสังคม 

๒.๓  สงเสริมการศึกษาท้ังในและนอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมใน

การศึกษา 

๒.๔  สงเสริมศักยภาพศูนยปฏิบัติการการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติด 

๒.๕  สงเสริมดานการออกกําลังกาย การกีฬา  และนันทนาการ 

 

๒.๖  สงเสริมการปองกัน  รักษา  ควบคุมโรค  ตลอดจนการพัฒนาดานการสาธารณสุข 

๒.๗ สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

 



-๓๘- 

๓.  ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย ประกอดวย ๔ กลยุทธ 

๓.๑  สงเสริมใหความรู  ความเขาใจ  แกประชาชน  เก่ียวกับการเมืองการปกครองระบบ

ประชาธิปไตย 

๓.๒  พัฒนาศักยภาพของทองถ่ินในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการรักษาความสงบ

เรียบรอยในทองถ่ิน 

๓.๓  เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหมีสวนรวมในการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถ่ิน 

๓.๔  สงเสริมใหผูนําศาสนาเขามามีบทบาทและศักยภาพในการแกปญหาความม่ันคง 

         ๔.  ดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม  และการทองเทียว ประกอดวย ๕ กล

ยุทธ  

๔.๑  สงเสริมการตลาด การคา การลงทุนในทองถ่ิน และเมืองชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูประชาคม

อาเซียน 

๔.๒ สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑในทองถ่ิน 

๔.๓  สงเสริมใหประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๔.๔  พัฒนาสงเสริมการทองเท่ียวและแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ เพ่ือรองรับการเขาสูประชาคม

อาเซียน 

๔.๕  สงเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริ 

๕. ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ประกอดวย ๕ กล

ยุทธ 

 ๕.๑  อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 ๕.๒  สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกในการรวมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

๕.๓  ปรับปรุงภูมิทัศนในชุชมชนและเมือง 

๕.๔  จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย 

๕.๕  สงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงานทดแทน 

๖.  ดานการพัฒนาดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น ประกอดวย ๕ 

กลยุทธ 

 ๖.๑  สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟูสืบทอดจารีตประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม 

 ๖.๒  สงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถ่ิน  และปูชนียบุคคล 

 ๖.๓  เสริมสรางทํานุบํารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 

 ๖.๔  สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษโบราณวัตถุและโบราณสถานในทองถ่ิน 

 ๖.๕  สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  ของเด็ก  เยาวชนและประชาชน 
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 ๗. ดานการพัฒนาดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประกอดวย ๖ กลยุทธ 

๗.๑. พัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากรในองคกร 

๗.๒. พัฒนาปรับปรุงจัดหา เครื่องมือ  เครื่องใช  ตลอดจนสถานท่ีในการปฏิบัติงาน 

๗.๓. พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 

๗.๔. ปรับปรุงและสรางระบบการใหบริการท่ีทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

๗.๕. สงเสริมและสรางทัศนคติท่ีดีตอการปฏิบัติงานเพ่ือการบริการประชาชน 

๗.๖. พัฒนาสงเสริมระบบการประชาสัมพันธและเผยแพรการดําเนินงานขององคกร เพ่ือรองรับ

ประชาคมอาเซียน 

 
วิสัยทัศน เปาประสงครวม ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด และกลยุทธ 

การพัฒนาตามนโยบายของผูบริหาร 

นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่น  

๑. นโยบายเรงดวนท่ีจะเริ่มดําเนินการ 

๑.๑ เปดโอกาสใหประชาชนผูนําทองถ่ินเขาถึง และมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเพ่ือใชเปน

ขอมูลในการพัฒนาตําบลลุโบะบายะ ใหมีความเจริญกาวหนา มีความยั่งยืน ตอไปในอนาคต 

๑.๒ จัดการสํารวจถนนในทุกเสนทางท่ีมีอยู เพ่ือดําเนินการซอมแซมสวนท่ีเสียหายใหคงสภาพปกติ

พรอมใชงาน ไมกระทบตอการประกอบอาชีพและความเปนอยูของประชาชน 

๑.๓ ดําเนินการติดตั้งไฟฟาสองสวาง ตามเสนทางสายหลักทุกหมูบานตามความจําเปนและเหมาะสม

เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของประชาชน และดําเนินการปองกันและแกไขปญหาโรคติดตอ 

๑.๔ เรงรัดดําเนินการแกไขปญหายาเสพติดในกลุมเด็ก และเยาวชนท่ีแพรระบาดอยูในพ้ืนท่ี ใหมี

ระดับท่ีลดลง โดยการจัดกิจกรรมรณรงคทุกรูปแบบ เพ่ือใหเกิดความตระหนักถึงพิษภัย และผลกระทบตอ

สุขภาพ 

๑.๕ ปรับปรุงการใหบริการสาธารณะ เก่ียวกับการอนุมัติ การอนุญาต ของผูมาติดตอราชการประเภท

ตางๆ ใหมีความสะดวก รวดเร็ว ลดข้ันตอนการดําเนินงาน ท้ังนี้เพ่ือใหผูรับบริการมี ความพึงพอใจ และเปน

การสรางแรงจูงใจใหผูประกอบธุรกิจการงทุนมีความเชื่อถือ และท่ีเขามาลงทุนในพ้ืนท่ีไดอยางม่ันใจ 

๒. สวนงานท่ีจะบริหารจัดการในระยะเวลา ๔ ป ตามวาระ 

๑. นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑ กอสรางและปรับปรุงถนนสายหลัก และถนนสายรองเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือ

ถนนลาดยาง ท่ีไดมาตรฐานตามความจําเปน และเหมาะสมทุกหมูบาน  

๑.๒ ดําเนินการกอสรางถนนดินลูกรังในบริเวณพ้ืนท่ีท่ียังไมมีถนนเพ่ือใชในการสัญจร และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรไดอยางสะดวก รวดเร็วใหท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ีตามความจําเปนและเหมาะสม 

๑.๓ ปรับปรุงถนนดินลูกรังเดิมท่ีชํารุดเสียหายใหสามารถใชการไดดีในทุกฤดูกาล ใหท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี

ตามความจําเปนและเหมาะสม 
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๑.๔ เรงรัดประสานการขยายเขตไฟฟา ประปา และโทรศัพทใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

๑.๕ ดําเนินการจัดทําคูระบายน้ําในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีน้ําทวมขังใหสามารถระบายน้ําไดอยางรวดเร็ว 

๒. นโยบายดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอม 

๒.๑ สนับสนุน สงเสริมและสงเคราะห เด็ก เยาวชน และสตรี ท่ียากจนและดอยโอกาสเพ่ือใหมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนตามอัตภาพ 

๒.๒ สนับสนุน และสงเสริมการพัฒนาดานสุขภาพของประชาชน เก่ียวกับสาธารณสุขมูลฐานการ

สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน การปองกันและแกไขปญหาโรคติดตอในพ้ืนท่ี

ตําบลลุโบะบายะอยางท่ัวถึง 

๒.๓ สนับสนุน และสงเสริมการพัฒนาดานสุขภาพของ เด็ก เยาวชนและประชาชนเก่ียวกับการกีฬา 

และนันทนาการ 

๒.๔ สนับสนุน และสงเสริมการพัฒนาอาชีพใหประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

๓. นโยบายดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

๓.๑ สนับสนุนการจัดการศึกษาของ เด็ก เยาวชน และประชาชนในทุกระดับ 

๓.๒ สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาอยางท่ัวถึง และสงเสริม บํารุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิ

ปญญาทองถ่ินและประเพณีอันดีงาม ใหสืบทอดเปนมรดกแกคนรุนตอไป 

๔. นโยบายดานการจัดระเบียบชุมชนและความม่ันคง 

๔.๑ ดําเนินการจัดกิจกรรมทุกรูปแบบ เพ่ือรณรงคใหมีการ ลด ละ เลิกยาเสพติด 

๔.๒ สงเสริมการดําเนินงานเก่ียวกับการปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชน เชน จัดกิจกรรมลูกเสือชาวบาน การจัดตั้ง อปพร. สงเสริมการปฏิบัติงานดาน อปพร.  

๕. นโยบายดานการบริหารจัดการท่ีดี  

๕.๑ ปรับปรุง/ กอสรางสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ ใหเปนหนวยงานท่ีทันสมัย 

เพ่ือรองรับการขยายภารกิจท่ีเพ่ิมข้ึน 

การใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในการกําหนดแนวทางการพัฒนา 

 สภาพพ้ืนท่ีโดยท่ัวไปเปนพ้ืนท่ีราบ  และเปนภูเขาประมาณ 1/3 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด  โดยภูเขาจะอยูทาง

ทิศตะวันตกซ่ึงเปนอุทยานแหงชาติบูโด-สุไหงปาดี สวนพ้ืนท่ีราบสวนใหญของพ้ืนท่ีจะอยูทางทิศตะวันออก  จะ

มีคลองน้ําสําคัญ ๒ สาย ไหลลงจากภูเขาผานตําบล และพ้ืนท่ีสวนใหญเปนพ้ืนท่ีราบกวางใหญ ซ่ึงเหมาะ

สําหรับการเกษตรกรรม เชน ทําไร ทํานา และทําสวน ภาพรวมในอนาคตจึงทําใหองคการบริหารสวนตําบลลุ

โบะบายะ จะยังคงมีบทบาทในการเปนศูนยกลางการผลิตผลทางการเกษตรของอําเภอยี่งอ ตอไป 
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 ประชากรและการประกอบอาชีพ  ประชากรสวนใหญในองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ จะ

ประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม 

ดานการใชประโยชนท่ีดิน  โดยสวนใหญการใชประโยชนท่ีดินยังคงไมมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก  

โดยจะยังมีการใชพ้ืนท่ีสําหรับเปนพ้ืนท่ีทางเกษตรกรรม   

ดานโครงขายคมนาคม  สําหรับโครงขายคมนาคมจะตองมีการปรับปรุงใหมีความสมบูรณมากข้ึน

และควรมีการกําหนดโครงขายถนน สําหรับเพ่ือเปดเปนพ้ืนท่ีใหมและลดการกระจายตัวของชุมชนท่ีเกาะกลุม 

นอกจากนี้ยังคงตองมีการปรับปรุงผิวจราจรในทุกเสนทางในเขตตําบล เพ่ือเปนการเพ่ิมศักยภาพในการสัญจร

ใหมีความสะดวกสบายยิ่งข้ึน 

ดานการบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  นอกจากการเตรียมความพรอมทางดาน

โครงขายคมนาคมแลว สิ่งท่ีตองคํานึงควบคูกันไป คือ การจัดเตรียมทอระบายน้ําและทอลอด ตามจุดตางๆ 

เพ่ือลดปญหาน้ําทวมขัง รวมท้ังการแกปญหาในสวนของน้ําเพ่ืออุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตรในพ้ืนท่ีใหมี

คุณภาพและเพียงพอสําหรับการบริการสาธารณอ่ืนๆ  นอกจากนี้ยังขาดสถานท่ีในการพักผอนและการออก

กําลังกายของชุมชน และขอนําเสนอรายละเอียดในขอเสนอโครงการพัฒนาตอไป 

๑. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๒.๑ วิสัยทัศน (Vission) และพันธกิจ(Mission) การพัฒนาทองถิ่น 

 องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ ไดกําหนด (วิสัยทัศน (Vission) เพ่ือแสดงสถานการณ

ในอุดมคติซ่ึงเปนจุดมุงหมายความคาดหวังท่ีตองการใหเกิดข้ึนในอนาคตขางหนา ซ่ึงจะสามารถสะทอนถึง

สภาพการณของทองถ่ินในอนาคตอยางรอบดาน ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมดานตางๆ จึงได

กําหนดวิสัยทัศนคาดหวังท่ีจะใหเกิดข้ึนในอนาคตดังนี้ 

  ”สาธารณูโภค  สาธารณูปการพอเพียง สังคมมีคุณภาพ ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองได” 

พันธกิจ (Mission) 

 

 ๑.พัฒนาปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 ๒. สงเสริมคุณภาพชีวิต และการแกไขปญหาสังคม 

 ๓. การรักษาความสงบเรียบรอยและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย 

 ๔. การวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 

 ๕. สงเสริมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมใหเมืองนาอยู 

 ๖. สงเสริมการศึกษา การทองเท่ียว ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

 ๗. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
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เปาประสงค () 

 ๑. พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

 ๒. ประชากรไดรับการพัฒนาและสงเสริมอาชีพและมีรายไดเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 ๓. ประชาชนมีจิตสํานึกและมีสวนรวมในการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย 

 ๔.สงเสริมสนับสนุนการตลาด การคา การลงทุน และการพาณิชยกรรม 

 ๕. ประชาชนมีสวนรวมในการเฝาระวัง ปองกัน ฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

 

 ๖. มุงพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และสงเสริมการศึกษา ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

และภูมิปญญาทองถ่ิน 

 ๗. การบบริหารจัดการดําเนินการตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี 

 

๒.๒ ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ  

๑.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

แนวทางการพัฒนา 

๑.๑ กอสราง  บุกเบิก  ปรับปรุง  บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน  เข่ือน ระบบระบายน้ํา 

๑.๒ กอสรางปรับปรุงแหลงน้ําอุปโภค  บริโภค 

๑.๓ จัดทําผังเมืองรวมจังหวัด  ผังเมืองและผังตําบล 

๑.๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 

๑.๕ จัดใหมีไฟฟาและระบบโทรคมนาคมอยางท่ัวถึง 

๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

แนวทางการพัฒนา 

๒.๑  สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานสรางอาชีพแบบยั่งยืนใหกับประชาชนในทองถ่ิน 

๒.๒  สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการชุมชนแกผูดอยโอกาสทางสังคม 

๒.๓  สงเสริมการศึกษาท้ังในและนอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมใน

การศึกษา 

๒.๔  สงเสริมภาพศูนยปฏิบัติการการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติด 

๒.๕  สงเสริมดานการออกกําลังกาย การกีฬา  และนันทนาการ 

๒.๖  สงเสริมการปองกัน  รักษา  ควบคุมโรค  ตลอดจนการพัฒนาดานการสาธารณสุข 

๒.๗ สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
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๓.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย 

แนวทางการพัฒนา 

๓.๑  สงเสริมใหความรู  ความเขาใจ  แกประชาชน  เก่ียวกับการเมืองการปกครองระบบ

ประชาธิปไตย 

๓.๒  พัฒนาศักยภาพของทองถ่ินในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการรักษาความสงบ

เรียบรอยในทองถ่ิน 

๓.๓  เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหมีสวนรวมในการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถ่ิน 

๓.๔  สงเสริมใหผูนําศาสนาเขามามีบทบาทและศักยภาพในการแกปญหาความม่ันคง 

๔.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม  และการทองเทียว  

แนวทางการพัฒนา 

๔๑  สงเสริมการตลาด การคา การลงทุนในทองถ่ิน และเมืองชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูประชาคม

อาเซียน 

๔.๒ สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑในทองถ่ิน 

๔.๓  สงเสริมใหประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๔.๔  พัฒนาสงเสริมการทองเท่ียวและแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ เพ่ือรองรับการเขาสูประชาคม

อาเซียน 

๔.๕  สงเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริ 

๕.  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

แนวทางการพัฒนา 

 ๕.๑  อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 ๕.๒  สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกในการรวมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

๕.๓  ปรับปรุงภูมิทัศนในชุชมชนและเมือง 

๕.๔  จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย 

๕.๕  สงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงานทดแทน 

๖.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

แนวทางการพัฒนา 

 ๖.๑  สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟูสืบทอดจารีตประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม 

 ๖.๒  สงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถ่ิน  และปูชนียบุคคล 

 ๖.๓  เสริมสรางทํานุบํารุงศาสนา 

 ๖.๔  สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษโบราณวัตถุและโบราณสถานในทองถ่ิน 

 ๖.๕  สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  ของเด็ก  เยาวชนและประชาชน 
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๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

แนวทางการพัฒนา 

๗.๑. พัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากรในองคกร 

๗.๒. พัฒนาปรับปรุงจัดหา เครื่องมือ  เครื่องใช  ตลอดถึงสถานท่ีในการปฏิบัติงาน 

๗.๓. พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

๗.๔. ปรับปรุงและสรางระบบการใหบริการท่ีทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

๗.๕. สงเสริมและสรางทัศนคติท่ีดีตอการปฏิบัติงานเพ่ือการบริการประชาชน 

๗.๖. พัฒนาสงเสริมระบบการประชาสัมพันธและเผยแพรการดําเนินงานขององคกร เพ่ือรองรับ

ประชาคมอาเซียน 

๒.๓ เปาประสงค 
๑) การไดรับการบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานใหมีความสะดวกและรวดเร็ว 

          ๒)  ประชาชนมีศักยภาพ มีรายไดเพียงพอ สามารถพ่ึงตนเองได 

          ๓)  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

          ๔) การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน การสังคมสงเคราะหแกประชาชน รวมท้ังการสรางสังคมใหมี

ความนาอยู 

          ๕) มลภาวะและสิ่งแวดลอมไมเปนพิษทําใหชุมชนนาอยูอยางสงบสุข 

          ๖) ประชาชนมีความรูและบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 

          ๗) การบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

 

๒.๔ ตัวช้ีวัด 

 ๑) ในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีโครงสรางพ้ืนฐานใหประชาชนไดใชบริการรอยละ ๘๕ 

 ๒) ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีแหลงน้ําในการอุปโภคเพ่ิมมากข้ึนรอยละ ๑๐ 

 ๓)  ประชาชนมีความรูในดานศิลปวัฒนธรรม มากข้ึนรอยละ ๘๐ 

 ๔) ประชาชนมีคุณภาพท่ีดีข้ึนรอยละ ๕๐ 

          ๕) ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนรอยละ ๑๐ 

 ๖) การบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบลมีผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงรอยละ ๖๐ 

๒.๕ คาเปาหมาย 

 ๑) ดานการบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานใหมีความสะดวกและรวดเร็ว 

 ๒) ประชาชนมีความรูและบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 

 ๓) ประชาชนมีศักยภาพมีรายไดเพียงพอพอสามารถพ่ึงตนเองได 

 ๔) มลภาวะสิ่งแวดลอมไมเปนพิษทําใหชุมชนนาอยูอยางสงบสุข 

 ๕) การบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีละมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
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๒.๖ กลยุทธ 

 ๑) พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสรางแหลงน้ํา สงวนและเก็บกักน้ําเพ่ือการเกษตร เพ่ือการอุปโภค

และบริโภค รวมท้ังวางโครงการเพ่ือการแกไขปญหาน้ําทวมและน้ําแลง 

 ๒) สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานใหสอดคลองกับความจําเปนและ

ความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี  กอสราง ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมอยางท่ัวถึง 

 ๓) สงเสริมชุมชนใหเขมแข็ง พัฒนาบทบาทของผูนําชุมชน คณะกรรมการหมูบานใหพัฒนาบทบาท

และคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส ประชาชน และคุมครองสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชนในพ้ืนท่ี พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในทองถ่ิน 

 ๔) ดําเนินการโครงการ เพ่ือใหบริการประชาชน และรับทราบปญหา อุปสรรค และความตองการของ

ประชาชนในพ้ืนท่ี พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)  สงเสริมสุขภาพและ

อนามัยของประชาชนในทุกระดับ ใหมีสุขภาพแข็งแรง 

 ๕) สงเสริม สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ หนวยงานตางๆ ในการเตรียมความพรอมในกา

ปองกันภัย และการชวยเหลือผูประสบภัย ติดตั้งกลองวงจรปดในเขตชุมชนและสถานท่ีสําคัญ สนับสนุนการ

ฝกอบรมจัดตั้งและอบรมฟนฟูอาสามสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและ

การจราจร 

 ๖) ปองกันและแกไขปญหาการเสพ การผลิตและการจําหนายยาเสพติดในทุกระดับ 

 ๗) สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรดานการศึกษา ครู นักเรียน ใหเปนผูมีคุณภาพมีทักษะ

ละศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 

๘) พัฒนา ปรับปรุง พันธพืชและเมล็ดพันธพืชท่ีดีมีคุณภาพ สงเสริมใหเกิดเกษตรกรอุตสาหกรรมลด

ตนทุน เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลใหมีคุณภาพ สงเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูป

สินคาทางการเกษตร สงเสริมใหมีการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือจําหนายและเพ่ือการอนุรักษ และ

เพ่ิมชองทางการตลาด 

๙) พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนทองถ่ิน โดย

การอนุรักษสืบสานตอและเชื่อมโยงสูกิจกรรมการทองเท่ียว 

๑๐) พัฒนาฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม แหลงน้ํา ลําคลองและปาไมใหมีความอุดมสมบูรณ 

สรางจิตสํานึกเพ่ือปกปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชน จัดระบบกําจัดขยะรวม 

และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

๑๑) ปรับปรุงโรงสรางการบริหารงาน นําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงานภายในองคกร 

สนับสนุนบุคลากรในสังกัดใหไดรับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพ่ิมพูนความรู 

๑๒) เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร 

 ๑) การพัฒนาชุมชนใหนาอยู มีความเขมแข็ง โดยไดรับการบริการสาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐานท่ี

จําเปนเพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 

 ๒) การพัฒนาระบบการศึกษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 

 ๓) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเขมแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 



-๔๖- 

 ๔) การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดลอมท่ีมีอยางยั่งยืน 

 ๕) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

๒.๘ ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 

 การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรใน

ภาพรวม ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล 

 

เปาประสงค 

 

ตัวชี้วัด 

 

เปาหมาย 

 

จุดยืนทางยุทธศาสตร 

 

 

๓.การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 

 ๓.๑ การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

    ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคากรบริหารสวนตําบลลุโบะบายะไดใชการ

วิเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและสาถน

การณเปลี่ยนแปลงท่ีทีผลตอการพัฒนาอยางนอยตองประกอบดวย การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดาน

สังคม ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๔๗- 

ผลการวิเคราะหศักยภาพองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

(จุดออน – จุดแข็ง – โอกาส - อุปสรรค) 

จุดแข็ง(Strengths-S) จุดออน(Weaknesses-W) 

๑.ท่ีตั้งทางภูมิศาสตรเหมาะสม การคมนาคมสะดวก

เชื่อมโยงระหวางหมูบาน/ชุมชนอยางท่ัวถึง 

๒. มีพ้ืนท่ี  สภาพภูมิอากาศเหมาะสมเอ้ือตอการทํา

เกษตรกรรม 

๓. เปนแหลงการเกษตรท่ีอุดมสมบูรณ ท่ีปลูกพืชทาง

เศรษฐกิจหลากหลายชนิด   

๔. มีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  

ศาสนา ประชาชนอยูรวมกันอยางปกติสุข 

๕. องคกรมีความเขมแข็ง  และมีการทํางานอยางเปน

ระบบ 

๖. มีโครงการศิลปาชีพกลุมจักสานยานลิเพา 

๗. การพัฒนาหมูบาน และสรางสาธารณประโยชน 

๘.การรักษาความปลอดภัยมีการจัดเวรยามเพ่ือรักษา

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ตลอดจน

สาธารณะประโยชนตางๆท่ีมีอยูในชุมชน 

๑.การเพาะปลูกไมไดผลเทาท่ีควร ราคาผลผลติตกต่ํา 

๒. การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม  ตลอดจนขยะสิ่งปฏิกูลยังไมมี

ประสิทธิภาพ 

๓. บุคลากรขาดความรูและทักษะความชํานาญเฉพาะดาน  

เนื่องจากไมมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรงกับภารกิจถายโอนจาก 

กระทรวง ทบวง กรม 

ขาดสถานท่ีพักผอนหยอนใจ  ลานกีฬาหมูบาน/สนามกีฬา มีไม

ท่ัวถึง 

๔.สภาพสังคม  ประชาชนมีชีวิตตางคนตางอยู  การทํางานเพ่ือ

สังคมมีนอย  เนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจท่ีผันผวน  คาครองชีพ

สูง 

๕. ปญหาดานยาเสพติด 

๖.ประชาชนขาดความรูในการใชเทคโนโลยีสมัยใหม 

 

 

โอกาส(Opportunity-O) อุปสรรค(Threat-T) 

๑.ระเบียบ/กฎหมาย เปดโอกาสใหประชาชนเขามามี

สวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินมากข้ึน 

๒.ระเบียบ/กฎหมาย กําหนดหนาท่ีสูกระจายอํานาจ

ใหแกทองถ่ินมากข้ึน  ทําใหบุคลากรไดเรียนรูงานใหมๆ

ตลอดเวลา 

๓.ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทําใหมี

ความคลองตัว  และมีประสิทธิภาพในการทํางานมากข้ึน 

๔.แนวโนมของรายไดท่ีไดรับจัดสรรมากข้ึนตามลําดับ

แผนกระจายอํานาจฯ และการจัดเก็บรายไดเองของ

องคการบริหารสวนตําบล 

๕.หนวยงานภาครัฐสงเสริมกระบวนการเรียนรูแก

ประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

๑.ความไมแนนอนของภาวะเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ  

และสถานการณการชุมชนทางการเมืองท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ 

๒.ความไมเขาใจอันดีระหวางนักการเมือง  ทําใหประชาชนเกิด

ความเบื่อหนายและแตกแยกในสังคม 

๓.ปญหาทางการเมืองระดับประเทศสงผลตอการสนับสนุน

งบประมาณการพัฒนาทองถ่ินเกิดความลาชา 

๔.สถานการณกอความไมสงบ 

๕.การบิดเบือนคําสอน และยุยงใหแตกแยก ทําลายความม่ันคง

ของรัฐ 

๖.ขาดความรูความเขาใจเรื่องประชาคมอาเซียน 

๘.ผลการถายโอนภารกิจทําใหมีงาน/หนาท่ีเพ่ิมข้ึนแตไมมีบุลการ 

 

 



-๔๘- 

๓.๒ การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

๑. ดานเศรษฐกิจ 

ปญหา 

ในดานเศรษฐกิจ ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เชน สวนยางพารา ทํานา 

สวนผลไม  ทําใหเกิดปญหาราคาตกต่ํา และเกษตรกรไมมีอํานาจตอรองกับพอคาจึงมักจะโดนพอคาเอารัดเอา

เปรียบ  ทําใหมีรายไดนอยไมเพียงพอตอคาใชจาย  ตนทุนทางการผลิตสูง  ไมมีตลาดรองรับ  รวมท้ังเกษตรกร

ขาดการรวมกลุมท่ีเขมแข็ง  จงทําใหไมมีอํานาจตอรองดานราคา  ไมมีการรวมกลุมในการแปรรูปผลิตภัณฑเพ่ือ

สรางมูลคาเพ่ิม  ภาวะทางการเมืองระดับชาติท่ีเปนปญหาอยู  สงผลกระทบกับเศรษฐกิจของคนในชุมชนอยาง

รุนแรง 

ในดานศักยภาพในการบริหาร  การแกปญหาขององคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ ยัง

ตองอาศัยงบประมาณในการแกไขปญหาดานตางๆ  เชน ปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  ดานสังคม  ดานสิ่ว

แวดลอม  ดานน้ํา  ดานราคาพืชผลทางการเกษตร  ฯลฯ ถือวาเปนปญหาเรงดวน  ซ่ึงบางปญหาจําเปนอยาง

ยิ่งท่ีจะตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานอ่ืนพรอมท้ังยังตองอาศัยงบประมาณท่ีมีอยูอยางคอนขางจํากัด  

เพ่ือบริหารจัดการปญหาใหเกิดประโยชนเปนฐานในดานเศรษฐกิจ  กระตุนการใชจาย  การลงทุนภายใน

ทองถ่ินใหมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนในอนาคต 

ขอบเขตและปริมาณของปญหา  พ้ืนท่ีเปาหมาย  กลุมเปาหมาย 

ประชาชนสวนใหญในเขตองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะมีอาชีพหลัก คือ การทําสวน

ยางพารา รองลงมาเปนอาชีพทํานา ของเขตและปริมาณของปญหา  หรือกลุมเปาหมาย  ยังเปนกลุมเกษตรกร

เปนสวนใหญ  ดังนั้น  ควรใหผูท่ีมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาภาคเกษตรกร มาใหความรูความเขาใจแก

เกษตรกรในทุกๆดาน 

การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ  ไดเล็งเห็นความสําคัญของภาคเกษตรท่ีจะสงเสริมให

เกษตรกรมีความรูความเขาใจในข้ันตอนการผลิตออกมาอยางมีคุณภาพ  ตรงกับความตองการของตลาดและ

ผูบริโภค  โดยจัดสรรงบประมาณ  เพ่ือบริหารจัดการดานการสงเสริมการพัฒนาและสงเสริมอาชีพ  ปจจัยการ

ผลิต  อุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  สงเสริมการรวมกลุมเกษตรกร  การจัดตั้งตลาดกลาง  

ตลอดจนสงเสริมสิ่งอํานวยความสะดวกและความจําเปนพ้ืนฐานใหเพียงพอและสอดคลอง กับความตองการ

ของประชาชนในตําบล 

 

 

 



-๔๙- 

ความตองการของประชาชน 

ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ  ตองการสงเสริมและสนับสนุนการ

พัฒนาอาชีพ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  การสงเสริมปจจัยการผลิต  เชน  การจัดทําปุยหมักปุยชีวภาพ

เพ่ือลดตนทุนการผลิต  การขุดลอกคลองเพ่ือใหมีน้ําใชในการเกษตรอยางเพียงพอ  จัดตั้งตลาดกลางเพ่ือ

การเกษตรและอบรมใหความรูแกเกษตรกรในการนําไปพัฒนาการผลิตเพ่ือใหไดผลผลิตเพ่ือใหไดผลผลิต

ออกมาอยางมีคุณภาพ  ตรงกับความตองการของตลาดและผูบริโภค 

๒) ดานสังคม 

ปญหา 

สังคมโดยรวมภายในองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ  ยังเปนสังคมชนบท  กระบวนการ

ผลิตดานการเกษตรยังอาศัยแรงงานคนเปนหลัก  แมจะมีการกระจายอํานาจสูทองถ่ินมากข้ึน  แตประชาชนยัง

ไมใหความสําคัญกับการเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน  เพ่ือใหสังคมอยูดีมีสุข  ซ่ึงปญหาท่ีเกิดข้ึนท่ี

สงผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนและตอองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ ดังนี้ 

- ปญหาดานยาเสพติด 

- ปญหาดานความไมสงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต 

- ปญหาดานสวัสดิการของผูสูงอายุ/ผูพิการ/ผูปวยเอดส/ผูดอยโอกาส 

- ปญหาดานภาวะภัยแลงและไมมีแหลงกักเก็บน้ํา 

- ปญหาดานศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ถูกละเลยจากเยาวชน 

- ปญหาอาชญากรรม 

- ขาดสถานท่ีสําหรับเลนกีฬา  นันทนาการ  และสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 

 จะตองแกปญหาแนวทางการดําเนินการแกไขและปองกันปญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

  ขอบเขตและปริมาณของปญหา  พ้ืนท่ีเปาหมาย  กลุมเปาหมาย 

๑) ปญหาดานยาเสพติด  เปนปญหาท่ีรัฐบาลไดกําหนดใหเปน วาระแหงชาติ แตปญหา

กลับไมลดนอยลง เพราะกลุมเสี่ยงกลุมใหญ  จะมาจากลูกหลานในชุมชน/หมูบาน  การปกปดปญหาหรือไมมี

ขอมูลเปนจริงจึงยากแกการแกไข  กําหนดมาตรการท่ีชัดเจน 

๒) ปญหาดานความไมสงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต จากปญหาดังกลาวนั้นเกิดจากการ

ความขัดแยงรูปแบบใหมมากข้ึนโดยแยกความแตกตางทางความเชื่อ  ความศรัทธา ความเชื่อในเชื้อชาติ  

เผาพันธุ  และความไมเปนธรรมในสังคมเปนเงือนไขเกิดจลาจลในพ้ืนท่ีตางๆ ความแตกตางเหลานั้น เม่ือไดรับ

แรงกระทบจากสถานการณความไมสงบในภูมิภาคจึงกลายเปนเง่ือนไขใหเกิดปญหาตางๆ ไมวาปญหาการขาด

การพัฒนาจากรัฐบาล  ปญหาอิทธิพลทองถ่ิน  ปญหาอิทธิพลทางการเมือง ปญหาการคายาเสพติดปญหาการ

กอการราย   เปนตน  

๓) สังคมโดยรวมในปจจุบันเปนสังคมผูสูงอายุ  ลูกหลานจะไปทํางานนอกบาน/ตางถ่ิน  

เพ่ือเลี้ยงดูครอบครัว ทําใหถูกทอดท้ิงอยูกับบาน  ไมมีกิจกรรมท่ีจะสงเสริมใหผูสูงอายุไดมีกิจกรรมรวมกัน  

และสามารถใชเวลาวางใหเกิดประโยชนสูงสุด 



-๕๐- 

๔) พ้ืนท่ีในเขตองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ  สวนใหญเปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม  

จะเกิดปญหาดานเกษตรกรรม  จะเกิดปญหาดานภัยแลงเปนประจําทุกป  เพราะเปนพ้ืนท่ีรองรับน้ําท่ีไหลผาน

และเปนพ้ืนท่ีท่ีไมมีแหลงกักเก็บน้ําไวใหเกษตรกรไดใชในภาคการเกษตร 

๕) เด็กและเยาวชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ  ขาดการปลุกจิตสํานึก

ในดานการอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีอันดีงามของไทย  เพราะสวนใหญอยูนอกพ้ืนท่ี  ไปศึกษาเลา

เรียน  หรือไปทํางานท่ีอ่ืน 

๖) สืบเนื่องจากปญหาขอท่ี ๑ ในเขตองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ  ไมมีสถานท่ี

สําหรับเลนกีฬาหรือนันทนาการท่ีไดมาตรฐาน  เพ่ือใหเด็กและเยาวชนหันมาเลนกีฬา  ใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน  หางไกลยาเสพติด  ซ่ึงปญหานี้ตองไดรับความรวมมอจากทุกฝายในการแกไข นอกจากปญหาดาน

ยาเสพติด อาจจะมีปญหาดานอาชญากรรมตามมาอีกดวย 

การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ  จะตองดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนในการจัด

สวัสดิการใหกับผูสูงอายุ/ผูพิการ/ผูปวยเอดสและผูดอยโอกาสใหท่ัวถึงและเทาเทียมกัน  และใหสงเสริมใหมี

การจัดกิจกรรมรวมกัน  เพ่ือสรางความรักความสามัคคีในหมูคณะ  รวมท้ังสรางความสนุกสนานและการใช

เวลาวางใหเกิดประโยชน สงผลใหมีสุขภาพท่ีดี ดานการปลูกฝงเด็กและเยาวชนใหมีจิตสํานึกท่ีดีท้ังในเรื่อง

คุณธรรม  จริยธรรม โดยมีการจัดอบรมใหความรูท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  การจัดตั้งสภาเด็กและ

เยาวชนเพ่ือสรางความตระหนักดานยาเสพติด จัดอบรมใหความรูถึงพิษภัยของยาเสพติด  รวมท้ังสงเสริมการ

ใชเวลาวางใหเปนปะโยชน  โดยใหเด็กและเยาวชนหันมาเลนกีฬา จัดใหมีสนามกีฬาท่ีไดมาตรฐาน  มีอุปกรณ

กีฬาท่ีเพียงพอในการฝกซอมและแขงขัน  สงเสริมการแขงขันกีฬาในชุมชน หรือมีการสงตัวแทนใหเปนนักกีฬา

ระดับหมูบาน  อําเภอ  และระดับจังหวัด  เพ่ือเปนทางเลือกท่ีดี หรือจัดใหมีสวนสาธารณะของหมูบาน/ตําบล 

สงเสริมการปลูกตนไมในชุมชนหรือในท่ีสาธารณะตางๆ การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ีเพ่ือลดปญหาโลกรอน  

สวนดานการปองกันภัยแลงและอุทกภัย  ดําเนินการขุดลอกคูคลองเพ่ือปองกันน้ําทวมและจัดทําแหลงกักเก็บ

น้ําไวใชในยามหนาแลง  ปรับปรุงฝาย  จะชวยบรรเทาปญหาภัยแลงในอนาคต 

ความตองการของประชาชน 

ประชาชนมีความอยูดีกินดี  ผูสูงอายุไดรับการดูแลอยางท่ัวถึง  ลูกหลานไดรับการปลูกฝงให

อยูในจริยธรรม ไมเชื่อคนงาย ใหความสําคัญกับศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีอันดีงามของทองถ่ิน  มีสถานท่ี

พักผอนหยอนใจ  สถานท่ีเลนกีฬา  ออกกําลังกายและนันทนาการอยางเพียงพอ  หางไกลยาเสพติด  และใช

พ้ืนท่ีสาธารณะประโยชนหรือพ้ืนท่ีวางเปลาใหเกิดประโยชนสูงสุด  

 

 

 



-๕๑- 

๓) ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

ปญหา 

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  และการใหบริการสาธารณะ  เปนปญหาหลักตอความ

ตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี  ซ่ึงปจจัยหลักในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานคือ งบประมาณ องคการบริหาร

สวนตําบลลุโบะบายะจะตองบริหารงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัดใหมีความเหมาะสมและเปนธรรม  สามารถ

แกปญหาไดครอบคลุมทุกภารกิจ  ดังนั้น การแกปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  ตองใชงบประมาณจํานวนมาก

แตเนื่องจากงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลมีอยางจํากัด จึงจําเปนตองขอรับการสนับสนุน

งบประมาณจากหนวยงานอ่ืนเพ่ือมาชวยในการแกไข 

  ขอบเขตและปริมาณของปญหา  พ้ืนท่ีเปาหมาย  กลุมเปาหมาย 

๑) เสนทางคมนาคม  สวนใหญเปนเสนทาวคมนาคมภายในหมูบาน  ซ่ึงมี ท้ัง

ถนนลาดยางท่ีชํารุดเปนหลุมเปนบอ  และถนนลูกรังท่ีทําใหเกิดฝุนละออง เกิดมลภาวะทางอากาศ ประชาชนท่ี

สัญจรไปมาไดรับความเดือดรอน 

๒) ทางระบายน้ํา  ลําคลอง  บางแหงยงมีสภาพแคบและตื้นเขิน  ทอระบายน้ํายังถูกกัด

เซาะพังทลายตองแกไขปญหาทุกป  และบางแหงทอระบายน้ําเล็กทําใหระบายน้ําในชวงฤดูน้ําหลากไมทันทํา

ใหเกิดปญหาน้ําทวมขัง 

๓) ไฟฟาและแสงสวาง  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ  ยังมีแสงสวางไม

เพียงพอ เพราะบานเรือนตั้งอยูหางไกลกัน เนื่องจากพ้ืนท่ีสวนใหญเปนพ้ืนท่ีการเกษตร ลักษณะของการอยู

รวมกันอยางหนาแนน 

๔) ระบบน้ําประปาหมูบาน  มีระบบประปาทุกหมูบาน  แหลงน้ําท่ีใชในการผลิต

น้ําประปาเพ่ืออุปโภคบริโภคไมเพียงพอกับความตองการของประชาชน  เนื่องจากมีขนาดเล็กไมสามารถผลิต

น้ําใชไดตลอดท้ังป 

๕) แหลงน้ําเพ่ือการเกษตร  เกษตรกรขาดแคลนน้ําเพ่ือใชในการเกษตร เนื่องจากแหลง

น้ํามีขนาดเล็กและมีแหลงน้ํานอย  ไมมีอางเก็บน้ําไวใชในฤดูแลง  ลําคลองไมสามารถเก็บกักน้ําไวได  หนาแลง

บริเวณลําคลองจะแหงขอด เกษตรกรจะไดความเดือดรอน  พืชผลทางการเกษตรไดรับความเสียหาย 

๖) การโทรคมนาคมและการสื่อสาร  ระบบการสื่อสารในปจจุบันสวนใหญจะใช

โทรศัพทมือถือในการติดตอสื่อสาร  มีบริการรับสงไปรษณียถึงบาน สวนการโทรคมนาคม  ระบบอินเตอรเน็ตมี

บริการฟรีท่ีองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

 

 



-๕๒- 

การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

ปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐานสามารถพัฒนาหรือแกไข  ปรับปรุงได  โดยการจัดหาเงิน

งบประมาณใหสามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชน  และในสวนของพ้ืนท่ีเขตติดตอกับตําบล

ขางเคียง  หรือโครงการ/กิจกรรมท่ีเกินศักยภาพ  จะนําแนวทางการจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนา  เพ่ือ

ดําเนินการของบสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

ความตองการของประชาชน 

๑) กอสราง ปรับปรุง  เสนทางการคมนาคมใหสะดวก  ท่ัวถึง  และครอบคลุมทุกหมูบาน 

๒) กอสรางทอลอดเหลี่ยม  และวางทอระบายน้ํา เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมขัง 

๓) ขยายเขตไฟฟาใหครบทุกครัวเรือน  และขยายเขตไฟฟาสาธารณะใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

๔) กอสรางฝายน้ําลน  ชุดลอกสระ/คลอง เพ่ือกักเก็บน้ําไวใชในหนาแลง 

๕) จัดหาแหลงกักเก็บน้ําในการอุปโภค-บริโภค และน้ําเพ่ือใชในการเกษตร 

๖) สงเสริมและสนับสนุนการขยายโครงขายโทรคมนาคมใหท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี 

ดานการเมืองการบริหาร 

ปญหา 

ปญหาดานการเมืองการบริหารนั้น  ถือวาเปนปญหาสําคัญตอการบริหารงานในทองถ่ิน  

ท่ีจะพัฒนาทองถ่ินใหมีความเจริญ  สามารถสนองตอบตอปญหาความตองการของประชาชน  มุงเนนให

ประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหาร  การปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ  มีความสะดวก รวดเร็ว  

การรับรูขอมูลขาวสารท่ีทันสมัย  อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน/ชุมชน ปญหาดานการเมืองและ

การบริหาร  สามารถแยกเปนขอๆ ดังนี้ 

๑) ประชาชนขาดความรูในดานการเมืองการบริหาร 

๒) ระบบข้ันตอนในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ มีความ

เชื่องชา 

๓) ประชาชนมีความตระหนัก  ความกระตือรือรน  ในการมีสวนรวมทางการเมืองการ

บริหารอยางจริงจัง 

๔) สถานท่ี เครื่องมือ เครื่องใช ในการปฏิบัติงานไมเพียงพอและทันสมัย 

จากท้ังหมดท่ีกลาวมาถือวาเปนปญหาสําคัญท่ีมีผลตอการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีประชาชนจะตองพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และมีสวนรวมทางการเมืองการ

บริหารของทองถ่ินเพ่ือกําหนดทิศทางการบริหารงานดานตางๆใหเปนไปตามความตองการของทองถ่ิน 

ขอบเขตและปริมาณของปญหา  พ้ืนท่ีเปาหมาย กลุมเปาหมาย 

ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ  บางสวนขาดความตระหนัก  ความ

กระตือรือรนในการท่ีจะรวมกิจกรรมทางการเมือง  การบริหารงาน เชน การประชาคม การเขารวมประชุม 

อบรม หรือการใหความรูในเรื่องตางๆ สาเหตุมาจากประชาชนในพ้ืนท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เชน อาชีพ 



-๕๒- 

กรีดยาง หรือทําสวนผลไม  หวงระยะเวลาไมตรงกัน  ประกอบกับเปนกลุมผูสูงอายุท่ีตองดูแลลูกหลาน และ

ประชากรบางสวนท่ีอยูในวัยแรงงานไมไดอยูในพ้ืนท่ี  ดานการมีสวนรวมของประชาชนมีนอย  ทําใหไมทราบ

ความตองการของประชาชนอยางแทจริง  และการบริหารงานไมบรรลุวัตถุประสงค   สวนในดานการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ  ยังขาดความกระตือรือรนในการทํางานและ

ขาดประสิทธิภาพ  อันเนื่องมาจากขอจํากัดดานอุปกรณ  เครื่องมือเครื่องใชขององคการบริหารสวนตําบลลุโบะ

บายะมีไมเพียงพอ  สืบเนื่องมาจากงบประมาณในการจัดหามีจํากัด  รายไดขององคการบริหารสวนตําบลลุโบะ

บายะมีนอย ซ่ึงไมเพียงพอตอการดําเนินงานพัฒนาดานตางๆ เพราะสวนใหญรายไดขององคการบริหารสวน

ตําบลลุโบะบายะเปนรายไดท่ีสวนกลางจัดสรรให  รายไดจากการจัดเก็บเองมีนอยเนื่องจากพ้ืนท่ีองคการ

บริหารสวนบริหารสวนตําบลลุโบะบายะเปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม  และไมมีแหลงเศรษฐกิจ 

การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ  จัดใหมีการประชาสัมพันธ  เผยแพร  และสงเสริม

ใหประชาชนมีความสนใจในการเมืองการบริหารโดยใชสื่อตางๆ  ขององคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ จัด

อบรมแกนนําในชุมชน/หมูบาน  และสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองการบริหารโดยจัดใหเปน

ตัวแทนของชุมชน/หมูบาน  ในการเขามามีสวนรวมในกิจกรรม/โครงการตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลลุ

โบะบายะ สวนในเรื่องบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ  จัดใหมีการสงเสริมพัฒนาระบบการ

ทํางาน  โดยการสงอบรมอยางตอเนื่องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและมีทัศนคติท่ีดีในการทํางาน  สรางแรงจูงใจ

ใหกับผูปฏิบัติงาน ทําใหมีขวัญกําลังใจในการทํางาน  และใหทุกคนยึดถือปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอยาง

แทจริง  รวมท้ังจัดหาอุปกรณ  เครื่องมือเครื่องใชในการทํางานใหเพียงพอและทันสมัย 

ความตองการของประชาชน 

๑) สรางความตระหนักใหประชาชนเล็งเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมในดาน

การเมือง การบริหารขององคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ และสนใจท่ีจะมีสวนรวมกิจกรรมขององคการ

บริหารสวนตําบลลุโบะบายะจัดข้ึน 

๒) ผูบริหาร บุคลากร ขององคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ  ไดรับการฝกอบรมเพ่ือ

พัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ  มีการบริการท่ีดี สะดวก  และรวดเร็ว 

     ๓) จัดหา และปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช และสถานท่ีปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ 

๕) ปรับปรุงหอกระจายขาว  และเสียงตามสาย 

ดานทรัพยากรธรรมชาติละส่ิงแวดลอม 

ดานทรัพยากรธรรมชาติโดยภาพรวมในเขตองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ  ถือวา

ไมแตกตางจากสภาพท่ัวไป  ไมวาจะเปนสภาพภูมิอากาศ  สภาพพ้ืนท่ี  แหลงน้ํา  ดานสิ่งแวดลอม  โดยรวมใน

เขตองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ ถือเปนปญหาสําคัญ  เชน ปญหาการจัดเก็บขยะ  ปญหาเรื่องกลิ่น

เหม็นจากการประกอบอาชีพ  ซ่ึงปญหาดังกลาว ถือวาไมรุนแรงมากนัก  เพราะสภาพความเจริญเติบโต

ทางดานเศรษฐกิจเปนแบบคอยเปนคอยไป  และการขยายตัวของชุมชนไมมากนัก  ทําใหปญหาดานตางๆไม

รุนแรงปริมาณขยะในแตละวันก็มามากนัก  เปนปญหาขยะของครัวเรือน  และปญหาเรื่องกลิ่นเหม็น  เกิดจาก 



-๕๓- 

การประกอบอาชีพของชุมชน  ท่ีมีเพียงบางราย  ท่ีสงผลกระทบกับชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชนท่ีอยู

บริเวณใกลเคียง 

ขอบเขตและปริมาณงานของปญหา  พ้ืนท่ีปาหมาย  กลุมเปาหมาย 

เนื่องจากประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ  มีพ้ืนท่ีการเกษตรกรรม 

การปลูกและการดูแลผลผลิตทางการเกษตร  สวนใหญประชาชนยังพ่ึงสารเคมีในการเพ่ิมผลผลิตหรือทําลาน

ศัตรูพืช  จนทําใหระบบนิเวศน ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ถูกทําลาย  ประชาชนยังไมเล็งเห็น

ความสําคัญของการอนุรักษ  ปองกันและดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและดานสิ่งแวดลอม  เรื่องแหลงจัดเก็บ

ขยะของตําบลลุโบะบายะมีขนาดเล็ก  ไมเพียงพอจะรองรับขยะท่ีเพ่ิมข้ึน รวมถึงกลิ่นเหม็นท่ีเกิดจากการแหลง

จัดซ้ือผลิตภัณฑจากยางพารา  ซ่ึงจะมีกลิ่นรบกวนผูท่ีอยูบริเวณใกลเคียง  ท่ีสงผลตอสุขภาพของคนในชุมชน  

ยังไมมีการจัดทําระบบปองกันเรื่องบําบัดน้ําเสียท่ีไดมาตรฐาน 

การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ  สงเสริมสนับสนุนการใชปุยชีวภาพ  ลดปญหา

สารเคมีตกคางในพืชผลทางการเกษตร  และการปศุสัตว  จัดโครงการ/กิจกรรม  ใหความรู  ความเขาใจ และ

สรางจิตสํานึกในการอนุรักษ  ปองกันและดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ  และดานสิ่งแวดลอม และทําให

ประชานหวงแหน  สวนดานสิ่งแวดลอมไดจัดหาพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชนหรือพ้ืนท่ีวางเปลา เพ่ือเปนแหลง

จัดเก็บขยะแหงใหมหรือปรับปรุงหลุมขยะเดิมใหเพียงพอตอการรองรับขยะท่ีเพ่ิมข้ึน  และรองรับการขยายตัว

ของเศรษฐกิจสูประชาคมอาเซียน 

ความตองการประชาชน 

ประชาชนตองมีความรู  สรางจิตสํานึกและมีความตระหนักในการดูแล  อนุรักษ  มีความ

รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางถูกตอง  รวมท้ังใหมีการปองกันและแกไขปญหา

มลภาวะทางอากาศ  น้ํา สารพิษ และกากของเสียจากขยะมูลฝอย  ตลอดจนการปรับปรุงและจัดหาแหลง

จัดเก็บขยะใหเพียงพอและมีมาตรฐาน 

ขอเสนอแนะโครงการพัฒนา 

๑) ดานการใชประโยชนท่ีดินในอนาคต 
สภาพปญหาการใชท่ีดินขององคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ  ยังมีไมมากนัก  สภาพพ้ืนท่ีสวนใหญเปน

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม  อยางไรก็ตามเพ่ือใหชุมชนในระดับหมูบาน  สามารถเติบโตอยางมีระเบียบมีแผนการขยายตัวอยางเปน

ระบบจึงควรมีแนวทางการใชท่ีดินในอนาคต ดังน้ี 

 

 

 

 



-๕๔- 

การใชท่ีดิน สถานท่ีต้ัง ขอเสนอแนะ หนวยงานท่ีปรึกษา 

๑.ท่ีดิน

ประเภท

เกษตรกรรม 

ทุกหมูบาน ควรเพ่ิมประสิทธิภาพในกรณีเพ่ิมผลผลิตแทนการขยายพ้ืนท่ีการเกษตรเขา

ไปพ้ืนท่ีปาและภูเขา  โดยปลูกพืชท่ีเหมาะสมกับสมรรถนะดิน และปริมาณ

นํ้ารวมท้ังหลีกเลี่ยงการใชยาฆาแมลงและสารเคมี 

สํ า นั ก ง า น อํ า เ ภ อ 

สํานักงานชลประทาน 

๒.ท่ีดิน

ประเภทท่ีอยู

อาศัย 

ทุกหมูบาน ควรมีการขยายตัวโดยใชพ้ืนท่ีวางเปลาภายในชุมชนและพ้ืนท่ีตอเน่ือง  ไม

ควรขยายตัวกระจัดกระจายเขาไปในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมและควรสงเสริมใหมี

สภาพแวดลอม  ท่ีดีภายในชุมชน  เชน การปลูกตนไม  การรักษาความ

สะอาด ฯลฯ จัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสม  สําหรับการอยูอาศัย 

สํานักพัฒนาชุมชนอําเภอ 

สํานักงานการโยธาและ

ผังเมืองจังหวัด 

๓.ท่ีดิน

ประเภท 

พาณิชยกรรม

และท่ีอยูอาศัย 

 

 

 

 

ทุกหมูบาน 

 

 

 

 

 

 

ควรใชพ้ืนท่ียางมีประสิทธิภาพ  เชนเดียวกับท่ีดินประเภทท่ีอยูอาศัยและ

ควรเพ่ิมการเตรียมพรอมสําหรับเปนชุมชนขนาดใหญข้ึน ดังน้ี 

๑.เตรียมพ้ืนท่ีเพ่ือการตัดถนนและเช่ือมโยงถนนภายในชุมชนอยางเปน

ระบบ 

๒.  เ ตรี ยม พ้ืน ท่ี เ พ่ือบริ กา รสาธารณูปการ   เช น  สนาม เด็ ก เ ล น  

สวนสาธารณะ ฯลฯ 

๓. จัดทํา ระบบระบายนํ้าและเตรียมพ้ืนท่ีสําหรับการบําบัดนํ้าเสีย 

๔.เตรียมการบริการสําหรับพาณิชยกรรม เชน ตลาด ท่ีจอดรถ ถนนบริการ

ภายในชุมชน ฯลฯ 

สํานักงานโยธาธิการและ

ผังเมืองจังหวัด 

สํานักงานทองถ่ินอําเภอ 

สํานักงานพัฒนาชุมชน

อําเภอ 

สํานักงานปกครองอําเภอ 

 

 

๔.ท่ีดิน

ประเภทท่ีโลง

เพ่ือ

นันทนาการ

และการรักษา

คุฯภาพ

สิ่งแวดลอม 

 

ทุกหมูบาน 

เสนอใหมีการอนุรักษพ้ืนท่ีปาชุมชน  เพ่ือเปนการรักษาสภาพแวดลอมและ

เปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ  รวมท้ังอนุรักษพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันไมใหมี

การรุกล้ําเขาไปในชุมชน 

 

ท รั พ ย า ก ร แ ล ะ

สิ่งแวดลอมจังหวัด 

 

 

 

 

 

 



 

 

๓.๓ ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

ตามใบขวาง 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 

 

 

 

--๕๕๕๕--  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 
(พ.ศ. 2561 – 2580 ) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

แผนพัฒนากลุมจังหวัด 
ภาคใตชายแดน 

แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส 
(พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

1.ดานความมั่นคง 

2.ดานการสรางขีด 
ความสามารถใน

การแขงขัน 

3.การพัฒนาและ 
เสริมสรางศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย 

4.ดานการสรางโอกาส
ความเสมอภาคทาง

สังคม 

แผนพัฒนาภาคใตชายแดน 

5.ดานการสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร

ตอส่ิงแวดลอม 

6.ดานการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

1.การเสริมสราง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน

มนุษย 

2.การสราง
ความเปนธรรม 
ลดความเหลื่อม

ล้ําในสังคม 

3.การสรางความ
เขมแข็งทาง

เศรษฐกิจและ
แขงขันไดอยาง

ย่ังยืน 

4.การเติบโตท่ี
เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมเพื่อ
การพัฒนาอยาง

ย่ังยืน 

5.การเสริมสราง
ความมั่นคง

แหงชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู
ความมั่นคงและ

ย่ังยืน 

6.การบริหาร
จัดการในภาครัฐ
การปองกันการ
ทุจริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย 

7.การพัฒนา
โครงสราง

พื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส 

9.การพัฒนา
ภูมิภาคเมือง
และพื้นท่ี
เศรษฐกิจ 

 

10.ความรวมมือ
ระหวางประเทศ
เพื่อการพัฒนา 

 

8.การพัฒนา
วิทยาศาสตร

เทคโนโลยีวิจัย
และนวัตกรรม 

1.พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพื่อความมัน่คง

ใหกับภาคการผลิต 

2.พัฒนาเมืองสุไหงโก-ลกและเมืองเบตง ใหเปน
เมืองการคาและเมืองทองเที่ยวชายแดนและ

พัฒนาเมืองยะลาใหเปนเมืองนาอยูและ
ศูนยกลางเศรษฐกิจของภาคใตชายแดน 

3.เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 

1.เพิ่มศักยภาพการผลิต
ภาคเกษตรอุตสาหกรรม
แปรรูป และการตลาด 

2.สงเสริมการคาและการ
ลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจที่

สําคัญ 

4.เสริมสรางความเขมแข็งใหกับ
ชุมชนบนพื้นฐานสังคม 

พหุวัฒนธรรม 

2.สงเสริมและพัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิงธรรมชาติวัฒนธรรม

และเมืองทองเที่ยวชายแดน 

1.สงเสริมและเพ่ิม 
ประสิทธิภาพภาคการเกษตร 

2.เสริมสรางความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจ สงเสริมการคา การ
ลงทุน และการคาชายแดน 

3.สงเสริมและพัฒนาภาคการ 
ทองเที่ยวและบริการ 

4.การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน 

5.เสริมสรางความม่ันคงและ
ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

6.การบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 



ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม(ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
--๕๖๕๖--

1.สงเสริมและเพ่ิม 
ประสิทธิภาพภาคการเกษตร 

2.เสรมิสรางความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจ สงเสริมการคา การ
ลงทุน และการคาชายแดน 

3.สงเสริมและพัฒนาภาคการ 
ทองเที่ยวและบริการ 

4.การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน 

5.เสริมสรางความม่ันคงและ
ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

6.การบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. 
ในเขตจังหวัดนราธิวาส 
(พ.ศ.2566 – 2570) 

1.ดาน
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

2.ดานสงเสริม 
คุณภาพชีวิต 

3.ดานการจัด
ระเบียบชุมชน
และการรักษา

ความสงบ
เรียบรอย 

4.ดานการวางแผน 
การสงเสริม การ
ลงทุน และการ

ทองเท่ียว 

5.ดานการบรหิาร
จัดการและการ

อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

6.ดาน
ศิลปะวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
และภมูิปญญา

ทองถ่ิน 

7.ดานการบรหิาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
องคการบริหารสวนตําบล 

ลุโบะบายะ(พ.ศ.2566 – 2570) 

1.ดาน
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

2.ดานสงเสริม 
คุณภาพชีวิต 

3.ดานการจัด
ระเบียบชุมชน
และการรักษา

ความสงบ
เรียบรอย 

4.ดานการวางแผน 
การสงเสริม การ
ลงทุน และการ

ทองเท่ียว 

5.ดานการบรหิาร
จัดการและการ

อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

6.ดาน
ศิลปะวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
และภมูิปญญา

ทองถ่ิน 

7.ดานการบรหิาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 



สวนท่ี สวนท่ี ๓๓  
 

 
 

๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 
ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

หนวยงาน
สนับสนุน 

๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน บริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป กองชาง องคการ
บริหารสวน

ตําบลลุโบะบา
ยะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ ดานงานสงเสริมคณุภาพชีวิต บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสาธารณสุข สํานักปลดั 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสังคมสงเคราะห สํานักปลดั 

การดําเนินงาน
อ่ืนๆ 

แผนงานงบกลาง กองคลัง 

๓ ดานการจดัระเบียบชุมชน/
สังคมและการรักษาความสงบ

เรียบรอย 

บริหารท่ัวไป แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

สํานักปลดั 

๔ ดานการวางแผน การสงเสรมิ
การลงทุน พาณิชย 

กรรมและการทองเท่ียว 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสรางความเขมแข็ง สํานักปลดั 

๕ ดานการบริหารจดัการและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสาธารณสุข สํานักปลดั 

๖ ดานศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต
ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรม
และนันทนาการ 

กองการศึกษา 
 
 
 

๗. ดานการบริหารการจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

บริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป สํานักปลดั 
 
 
 
 

รวม ๗ ยุทธศาสตร ๔ ดาน ๑๐ แผนงาน ๔ สํานกั/กอง 

  

  
  

  

การนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

บัญชีสรุป 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ยุทธศาสตร 

ป  ๒๕๖๖ ป  ๒๕๖๗ ป  ๒๕๖๘ ป  ๒๕๖๙ ป  ๒๕๗๐ รวม  ๕  ป 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงกา

ร 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท 

๑.ยุทธศาสตรดานโครงสราง
พ้ืนฐาน  
๑ . ๑  ก อ ส ร า ง  บุ ก เ บิ ก 
ปรับปรุ ง  บํารุ งรักษาทาง
คมนาคม  ส ะพาน  เ ข่ื อน 
ระบบระบายนํ้า   
๑.๒ กอสรางปรับปรุงแหลง
นํ้าอุปโภค-บริโภค  
๑ . ๓  จั ด ทํ า ผั ง เ ม อ ง ร ว ม
จังหวัด ผังเมืองและผังตําบล   
๑.๔ พัฒนาและปรับปรุ ง
ระบบจราจร 
๑.๕ จัดใหมีไฟฟาและระบบ
โทรคมนาคมอยางท่ัวถึง  
 

 
 

๒๐ 
 
 
 
- 
 
- 
 

๒ 
 

๗ 

 
 

๘,๕๓๔,๙๐๐ 
 
 
 
- 
 
- 
 

๑๖๐,๐๐๐ 
 
๙๔๐,๐๐๐ 

 
 

๒๐ 
 
 
 
- 
 
- 
 

๒ 
 

๗ 

 
 

๘,๕๓๔,๙๐๐ 
 
 
- 
 
- 
 

 
๑๖๐,๐๐๐ 
 
๙๔๐,๐๐๐ 

 
 

๒๐ 
 
 
 
- 
 
- 
 

๒ 
 

๗ 

 
 

๑๖,๒๘๓,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
- 
 

๑๖๐,๐๐๐ 
 
๙๔๐,๐๐๐ 

 
 

๒๓ 
 
 
 
- 
 
- 
 

๒ 
 

๗ 
 

 
 

๑๖,๘๒๐,๓๔๐ 
 
 
 

- 
 

- 
 
๑๖๐,๐๐๐ 
 
๙๔๐,๐๐๐ 

 
 

๑๙ 
 
 
 
- 
 
- 
 

๒ 
 

๗ 

 
 

๑๖,๑๗๘,๕๔๐ 
 
 
 

- 
 

- 
 
๑๖๐,๐๐๐ 
 
๙๔๐,๐๐๐ 

 
 

๑๐๗ 
 
 
 
- 
 
- 
 

๑๐ 
 

๓๕ 

 
 

๖๓,๘๒๕,๗๖๐ 
 
 
 
- 
 
- 
 

๘๐๐,๐๐๐ 
 

๔,๗๐๐,๐๐๐ 

รวม ๒๙ ๙,๖๓๔,๙๐๐ ๒๙ ๙,๖๓๔,๙๐๐ ๒๘ ๙,๑๓๔,๙๐๐ ๒๘ ๙,๑๓๔,๙๐๐ ๒๘ ๙,๑๓๔,๙๐๐ 
 

๑๐๒ 
 

๔๖,๖๗๔,๕๐๐ 

-๕๘- 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 

 
 

บัญชีสรุป 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ยุทธศาสตร 
ป  ๒๕๖๖ ป  ๒๕๖๗ ป  ๒๕๖๘ ป  ๒๕๖๙ ป  ๒๕๗๐ รวม  ๕  ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๒. ยุทธศาสตรดาน
สงเสริมคุณภาพชีวิต  
 ๒ . ๑  ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุนการสรางงาน
สรางอาชีพแบบยั่งยืน
ใ ห กั บ ป ร ะ ช า น ใ น
ทองถ่ิน 
 ๒.๒ สงเสริมงานดาน
สังคมสงเคราะหและ
ส วั สดิ ก า ร ชุ มชนแก
ผูดอยโอกาสทางสังคม 
 ๒.๓ สงเสริมการจัด
การศึกษา ท้ังในและ
นอกระบบและตาม
อัธยาศัย โดยสนับสนุน
ใหประชาชนมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา 
 ๒.๔  ปอ ง กัน บํ า บัด
ฟนฟูและกําจัดการแพร

 
 

๒ 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 

๙ 
 
 
 
 
 

๒ 
 

 
 

๖๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๕,๔๑๓,๒๐๐ 
 
 
 

๔,๖๖๖,๐๓๐ 
 
 
 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

 
 

๒ 
 
 
 
 

๖ 
 
 
 

๑๔ 
 
 
 
 
 

๓ 
 

 
 

๖๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๙๙,๐๐๐ 
 
 
 

๔,๙๖๖,๒๓๐ 
 
 
 
 
 

๒๐๙,๐๐๐ 
 

 
 

๒ 
 
 
 
 

๖ 
 
 
 

๑๒ 
 
 
 
 
 

๓ 
 

 
 

๖๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๙๙,๐๐๐ 
 
 
 

๔,๗๔๕,๔๗๐ 
 
 
 
 
 

๓๑๒,๐๐๐ 
 

 
 

๒ 
 
 
 
 

๖ 
 
 
 

๑๒ 
 
 
 
 
 

๓ 
 

 
 

๖๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๙๙,๐๐๐ 
 
 
 

๔,๙๗๖,๒๓๐ 
 
 
 
 
 

๓๑๒,๐๐๐ 
 

 
 

๒ 
 
 
 
 

๖ 
 
 
 

๑๒ 
 
 
 
 
 

๓ 
 

 
 

๖๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๙๙,๐๐๐ 
 
 
 

๔,๙๕๗,๓๓๐ 
 
 
 
 
 

๓๑๒,๐๐๐ 
 

 
 

๑๐ 
 
 
 
 

๒๙ 
 
 
 

๕๙ 
 
 
 
 
 

๑๗ 
 

 
 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒๘,๐๘๘,๐๐๐ 
 
 
 

๒๔,๓๑๑,๒๙๐ 
 
 
 
 
 

๑,๓๔๕,๐๐๐ 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 

ระบาดของยาเสพติด
ต ล อ ด จ น ส นั บ ส นุ น
สงเสริมศักยภาพศูนย
ปฏิบัติการการตอสูเพ่ือ
เอาชนะยาเสพติด 
  ๒.๕ สงเสริมดานการ
ออกกําลังกาย  การ
กีฬา และนันทนาการ 
  ๒ . ๖  ส ง เ ส ริ ม ก า ร
ปองกัน  รักษา ควบคุม
โ ร ค  ต ล อ ด จ น ก า ร
พั ฒ น า ด า น ก า ร
สาธารณสุข 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 

๑๑ 

 
 
 
 
 
- 
 
 

๕๖๕,๐๐๐ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 

๑๑ 

 
 
 
 
 
- 
 
 

๕๖๕,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
- 
 
 

๒๕ 

 
 
 
 
 
- 
 
 

๖๘๖,๗๓๐ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
- 
 
 

๑๑ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 

๕๖๕,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
- 
 
 

๑๑ 
 

 
 
 
 
 

- 
 
 
๕๖๕,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
- 
 
 

๖๙ 

 
 
 
 
 
- 
 
 

๒,๑๔๖,๗๓๐ 

รวม ๒๙ ๑๑,๔๔๔,๒๓๐ ๓๖ ๖,๕๓๙,๒๓๐ ๔๘ ๖,๕๔๓,๒๐๐ ๓๔ ๖,๖๕๒,๒๓๐ 
 

๓๔ 
 

๖,๖๓๓,๓๓๐ 
 

๑๘๔ 
 

๓๗,๘๑๒,๒๒๐ 

 

 

 

-๕๙- 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
บัญชีสรุป 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ยุทธศาสตร 

ป  ๒๕๖๖ ป  ๒๕๖๗ ป  ๒๕๖๘ ป  ๒๕๖๙ ป  ๒๕๗๐ รวม  ๕  ป 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงกา

ร 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๓) ยุทธศาสตรดานการ
จัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และการรักษาความสงบ
เรียบรอย 
 ๓.๑ สงเสริมใหความรู 
ความเขาใจ แกประชาชน 
เก่ียวกับการเมืองการ 
ปกครองระบบ 
ประชาธิปไตย      
๓.๒  พัฒนาศักยภาพของ

ท อ ง ถ่ิ น ใ น ก า ร
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยตลอดถึง
การรักษาความสงบ
เรียบรอยในทองถ่ิน  

๓.๓  เสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนให

 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 
 

๕ 
 

 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๓๓,๐๐๐ 
 

 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 
 

๕ 

 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๑๑,๐๐๐ 

 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 
 

๕ 

 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๑๑,๐๐๐ 

 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 

 
 
 
 

๕ 

 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑,๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๑๑,๐๐๐ 

 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 
 

๕ 

 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๑๑,๐๐๐ 

 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 

๒๕ 

 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๗๗,๐๐๐ 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 

มี ส ว น ร ว ม ในกา ร  
รั ก ษ า ค ว า ม ส ง บ
เรียบรอยในทองถ่ิน 

๓.๔ สงเสริมใหผู นํา
ศ า ส น า เ ข า ม า มี
บ ท บ า ท แ ล ะ
ศั ก ย ภ า พ ใ น ก า ร
แกปญหาความมั่นคง 

 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

รวม ๗ ๑๔๓,๐๐๐ ๗ ๑๔๓,๐๐๐ ๗ ๑๔๓,๐๐๐ ๗ ๑๔๓,๐๐๐ ๗ ๑๔๓,๐๐๐ 
 

๓๕ 
 

๗๑๕,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

-๖๑- 

 

 

 

 

 



 

 

 

บัญชีสรุป 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ยุทธศาสตร 
ป  ๒๕๖๖ ป  ๒๕๖๗ ป  ๒๕๖๘ ป  ๒๕๖๙ ป  ๒๕๗๐ รวม  ๕  ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท 

๔) ยุทธศาสตรดานการ
วางแผน การสงเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรม และการ
ทองเท่ียว 
๔.๑  สงเสรมิงานการตลาด  

การคา  การลงทุนใน
ทองถ่ิน และเมืองชายแดน 

๔.๒ สงเสริมระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนและผลิตภณัฑในทองถ่ิน 
๔.๓  สงเสรมิใหประชาชนยึด
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๔.๔  พัฒนาสงเสรมิการ

ทองเท่ียวละแหลงทองเท่ียว
เชิงอนุรักษ 

๔.๕ สงเสริมโครงการตามแนว
พระราชดําร ิ

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

๓ 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
- 

 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

๓ 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

๓ 
 
 

๑ 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

๓ 
 
 

๑ 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

๓ 
 
 

๑ 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

๑๕ 
 
 

๓ 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 
 

๑๕๐,๐๐๐ 

รวม ๓ ๓๐,๐๐๐ 
๓ 
 

๓๐,๐๐๐ ๔ ๘๐,๐๐๐ 
๔ 
 

๘๐,๐๐๐ ๔ ๘๐,๐๐๐ 
๑๘ ๓๐๐,๐๐๐ 

-๖๒- 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 

 
 

บัญชีสรุป 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 
 

ยุทธศาสตร 
ป  ๒๕๖๖ ป  ๒๕๖๗ ป  ๒๕๖๘ ป  ๒๕๖๙ ป  ๒๕๗๐ รวม  ๕  ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๕)  ยุทธศาสตรดานการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

๕.๑  อนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๕.๒  สงเสรมิ  สนับสนุนใหประชาชนใน
ชุมชนมีจิสํานึกในการรวมกันอนุรกัษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๕.๓  ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและ
เมือง 
๕.๔  จัดทําระบบกําจัดขยะและสิง่

ปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดนํ้าเสีย 
๕.๕ สงเสริมและสนับสนุนการใช
พลังงานทดแทน 

 
 
 
 

๑ 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
 

๑ 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
 

๑ 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
 

๑ 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
 

๑ 
 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
 

๕ 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

รวม 
๑ ๕๐,๐๐๐ 

 
๑ ๕๐,๐๐๐ 

 
๑ ๕๐,๐๐๐ 

 
๑ ๕๐,๐๐๐ 

 
๑ ๕๐,๐๐๐ 

 
๕ ๒๕๐,๐๐๐ 

-๖๓- 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 

บัญชีสรุป 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ยุทธศาสตร 
ป  ๒๕๖๖ ป  ๒๕๖๗ ป  ๒๕๖๘ ป  ๒๕๖๙ ป  ๒๕๗๐ รวม  ๕  ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๖) ยุทธศาสตรดานศิลปะ  
วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถิ่น 

๖.๑ สงเสริมการอนุรักษฟนฟู สืบ
ทอดจารีตประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม 

 ๖.๒  สงเสรมิและสนับสนุนภูมิ
ปญญาทองถ่ิน และปูชนียบุคคล 

๖.๓  เสรมิสรางทํานุบํารุงศาสนา 
๖.๔ สงเสริมและสนับสนุนการ

อนุรักษโบราณวัตถุและ
โบราณสถานในทองถ่ิน 

๖.๕ สงเสริมสนับสนุนการพัฒนา
คุณธรรม  จริยธรรม  ของเด็ก  
เยาวชนและประชาชน 

 
 
 

๑๓ 
 
 

๒ 
 

๒ 
- 
 
 

๓ 
 
 

 
 
 

๑,๐๘๗,๗๒๐ 
 
 

๑๘๐,๐๐๐ 
 

๕๔๐,๐๐๐ 
- 
 
 

๑๙๐,๐๐๐ 
 
 

 
 
 

๑๓ 
 
 

๒ 
 

๒ 
- 
 
 

๓ 
 
 
 

 
 
 

๑,๐๘๗,๗๒๐ 
 
 

๑๘๐,๐๐๐ 
 

๕๔๐,๐๐๐ 
- 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 

 
 
 

๑๓ 
 
 

๒ 
 

๒ 
- 
 
 

๓ 
 
 
 

 
 
 

๙๘๗,๗๒๐ 
 
 

๑๘๐,๐๐๐ 
 

๕๔๐,๐๐๐ 
- 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 

 
 
 

๑๓ 
 
 

๒ 
 

๒ 
- 
 
 

๓ 
 
 

 
 
 

๙๘๗,๗๒๐ 
 
 

๑๘๐,๐๐๐ 
 

๕๔๐,๐๐๐ 
- 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

 
 
 

๑๓ 
 
 

๒ 
 

๒ 
- 
 
 

๓ 

 
 
 

๙๘๗,๗๒๐ 
 
 

๑๘๐,๐๐๐ 
 

๕๔๐,๐๐๐ 
- 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

 
 
 

๖๕ 
 
 

๑๐ 
 

๑๐ 
- 
 
 

๑๕ 

 
 
 

๕,๑๓๘,๖๐๐ 
 
 

๙๐๐,๐๐๐ 
 

๒,๗๐๐,๐๐๐ 
 

 
 

๙๙๐,๐๐๐ 

รวม ๑๙ ๑,๙๙๗,๗๒๐ ๑๔ ๒,๐๐๗,๗๒๐ ๑๔ ๑,๙๐๗,๗๒๐ ๔๗ ๑,๙๐๗,๗๒๐ ๔๗ ๑,๙๐๗,๗๒๐ ๑๐๐ ๙,๗๒๘,๖๐๐ 

-๖๔- 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 

บัญชีสรุป 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ยุทธศาสตร 
ป  ๒๕๖๖ ป  ๒๕๖๗ ป  ๒๕๖๘ ป  ๒๕๖๙ ป  ๒๕๗๐ รวม  ๕  ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๗) ยุทธศาสตรดานการบริหาร
จัดการท่ีดี 

๗.๑ พัฒนาความรูความสามารถ
และคุณธรรมจรยิธรรมแก
บุคลากรในองคกร 

 ๗.๒  พัฒนาปรับปรุงจัดหา
เครื่องมือเครื่องใชตลอดถึง
สถานท่ีในการปฏิบัติงาน 

๗.๓  พัฒนาปรับปรุงระบบริหาร
จัดการองคกรตามหลักบริหาร
จัดการบานเมืองท่ีด ี

๗.๔ ปรับปรุงและสรางระบบการ
ใหบริการท่ีทันสมัยรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 

๗.๕ สงเสริมและสรางทัศนคติท่ีดี
ตอการปฏิบัติงานเพ่ือการ
บริการประชาชน 

๗.๖ พัฒนาสงเสริมระบบการ
ประชาสมัพันธการดําเนินงาน
ขององคกร 

 

 
 

๑๑ 
 
 

๔ 
 
 

๙ 
 
 
- 
 
 
- 

 
 

๒ 
 
 

 
 

๒,๐๔๐,๐๐๐ 
 
 

๙๕๐,๐๐๐ 
 
 

๓,๖๘๙,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
๒๓๐,๐๐๐ 

 
 

 
 

๑๑ 
 
 

๔ 
 
 

๙ 
 
 
- 
 
 
- 

 
 

๒ 
 
 

 
 

๒,๐๔๐,๐๐๐ 
 
 

๙๕๐,๐๐๐ 
 
 

๓,๖๘๙,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
- 

 
 

๒๓๐,๐๐๐ 
 
 

 
 

๑๑ 
 
 

๔ 
 
 

๙ 
 
 

๓ 
 
 
- 

 
 

๒ 
 
 

 
 

๒,๐๔๐,๐๐๐ 
 
 

๙๕๐,๐๐๐ 
 
 

๓,๖๘๙,๐๐๐ 
 
 

๑๒๕,๗๐๐ 
 
 
- 

 
 

๓๔๐,๐๐๐ 
 
 

 
 

๑๑ 
 
 

๔ 
 
 

๙ 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
๒ 
 

 

 
 

๒,๐๔๐,๐๐๐ 
 
 

๙๕๐,๐๐๐ 
 
 

๓,๖๘๙,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
๓๔๐,๐๐๐ 

 
 

 
 

๑๑ 
 
 

๔ 
 
 

๙ 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
๒ 
 
 
 

 
 

๒,๐๔๐,๐๐๐ 
 
 

๙๕๐,๐๐๐ 
 
 

๓,๖๘๙,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
๓๔๐,๐๐๐ 

 
 

๕๕ 
 
 

๒๐ 
 
 

๔๕ 
 
 

๓ 
 
 
- 
 

 
๑๐ 

 
 

๑๐,๒๐๐,๐๐๐ 
 
 

๔,๗๕๐,๐๐๐ 
 
 

๑๘,๔๔๕,๐๐๐ 
 
 

๑๒๕,๗๐๐ 
 
 
- 
 

 
๑๔๘,๐๐๐ 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 

รวม ๒๖ ๖,๙๐๙,๐๐๐ ๒๖ ๖,๙๐๙,๐๐๐ ๒๙ ๗,๐๓๔,๗๐๐ ๒๖ ๖,๙๐๙,๐๐๐ ๒๖ ๖,๙๐๙,๐๐๐ ๑๓๓ ๓๔,๖๗๐,๗๐๐ 

รวม ๗ ยุทธศาสตร ๑๑๒ ๓๐,๒๐๘,๘๕๐ ๑๑๒ ๓๐,๒๐๘,๘๕๐ ๑๒๙ ๒๔,๘๙๓,๕๒๐ ๑๒๙ ๒๔,๘๙๓,๕๒๐ ๑๒๙ ๒๔,๘๙๓,๕๒๐ 
๖๑๑ ๑๓๕,๐๙๘,๒๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-๖๖- 



 

 

บัญชีสรุป 
ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ยุทธศาสตร 

ป  ๒๕๖๖ ป  ๒๕๖๗ ป  ๒๕๖๘ ป  ๒๕๖๙ ป  ๒๕๗๐ รวม  ๕  ป 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท 

 
 
 
โครงการพัฒนาท่ีนํามาจาก
แผนพัฒนาหมูบานและ
แผนพัฒนาชุมชน 
 

            

รวมท้ังสิ้น         
    

 
 
 
 
 

-๖๗- 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑/๑ 



 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑ เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๑  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. โครงการกอสราง
คูระบายนํ้า
คอนกรีตเสริม
รอบสนามกีฬา
เหล็กซอยบานแบ
โนะ ม.๑ บานลุ
โบะบายะ 

เพ่ือใหประชาชน
ตําบลลุโบะบายะ
สามารถสัญจรได
อยางสะดวก 

ดําเนินการกอสรางคู
ระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก กวาง ๑.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร ลึก 
๑.๐๐ .๐๐ เมตร   ม.๑ 
บานลุโบะบายะ 

๗๘๐,๐๐๐ ๗๘๐,๐๐๐ ๗๘๐,๐๐๐ ๗๘๐,๐๐๐ ๗๘๐,๐๐๐ รอยละ ของ
ครัวเรือนประชาชน
ท่ีมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพ่ิม
มากข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองชาง 

 
 
 

-๖๘- 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑ เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๑  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒. โครงการกอสราง
คูระบายนํ้า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี ๑ 
ตําบลลุโบะบายะ 

เพ่ือให
ประชาชนตําบล
ลุโบะบายะ
สามารถสัญจร
ไดอยางสะดวก 

ดําเนินการครูะบายนํ้าบานจิ
โอะ กวาง ๑.๐๐ เมตร ยาว 
๑๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ รอยละ ของ
ครัวเรือนประชาชน
ท่ีมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพ่ิม
มากข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองชาง 

๓. โครงการกอสราง
คูระบายนํ้า
คอนกรีตเสริม
เหล็กสาย ปาโจ-
ฝาย(ทํานบ)  ม.๑ 
บานลุโบะบายะ 

เพ่ือให
ประชาชนตําบล
ลุโบะบายะ
สามารถสัญจร
ไดอยางสะดวก 

ดําเนินการกอสรางครูะบาย
นํ้าคอนกรีตเสรมิเหล็กสาย 
ปาโจ-ฝาย(ทํานบ)  กวาง 
๔.๐๐ เมจร ยาว ๑๕๕ .๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
พ้ืนท่ีไมนอยกวา ๖๒๐ 
ตารางเมตร  

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ รอยละ ของ
ครัวเรือนประชาชน
ท่ีมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพ่ิม
มากข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองชาง 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑ เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๑  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔. โครงการกอสราง
คูระบายนํ้า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สาย
รอยตอลโุบะบา
ยะ – บานแยะ 
ม.๑ บานลุโบะบา
ยะ 

เพ่ือใหประชาชน
ตําบลลุโบะบายะ
สามารถสัญจรได
อยางสะดวก 

ดําเนินการกอสรางคู
ระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายรอยตอลุโบะบา
ยะ – บานแยะ ม.๑ บานลุ
โบะบายะ กวาง ๑.๐๐ 
เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร 
ลึก ๑.๐๐ เมตร 

๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ รอยละของครัวเรือ
ประชาชนท่ีมีการ
ระบายนํ้าสะดวกมาก
ข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การระบายนํ้า 

กองชาง 
 

 
 
 
 
 
 
 

-๗๐- 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑ เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๑  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 
 
 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๗๐ 
(บาท) 

๕. โครงการเสรมิ
ผิวลาดยางแอส
ฟลทติกคอนก
รีตสายซอย 
สนามฟุตบอล 
อบต.ลุโบะบา
ยะ ม.๒ 

เพ่ือให
ประชาชน
ตําบลลุโบะบา
ยะสามารถ
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ดําเนินการเสริมผิว
ลาดยางแอสฟลทติก
คอน 
กรีตสายซอยสนาม
ฟุตบอล อบต.ลโบะบา
ยะ ม.๒ กวาง ๕ เมตร 
ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๐๔ เมตร 
 

๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ รอยละของครัวเรือ
ประชาชนท่ีมีการ
ระบายนํ้าสะดวกมาก
ข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การระบายนํ้า 

กองชาง 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑ เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๑  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๖. โครงการเสรมิผิว
ลาดยางแอสฟลท
ติกคอน 
กรีตสายกูรโบร
บือแนกาเซ็ง ม.๒ 
บานบือแนกาเซ็ง 

เพ่ือให
ประชาชน
ตําบลลุโบะบา
ยะสามารถ
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ดําเนินการเสริมผิวลาด
ยางแอสฟลทติ กคอนกรตี
สายกูโบรบือแนกาเซ็ง ม.
๒ บานบือแนกาเซ็ง กวาง 
๓.๐๐ เมตร ยาว 
๔๐๐.๐๐ เมตร 

๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ รอยละของครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวกและ
รวดเร็วเพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การสญัจร
ไปมา 

กองชาง 

๗. โครงการกอสราง
คูระบายนํ้า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายลโุบะกู
รอ – ทุงนา  ม.๒ 
บานบือแนกาเซ็ง 

เพ่ือให
ประชาชน
ตําบลลุโบะบา
ยะสามารถ
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ดําเนินกากอสรางคู
ระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายลโุบะกูรอ – ทุง
นา  ม.๒ บานบือแนกา
เซ็ง กวาง ๑.๐๐ เมตร 
ยาว ๗๐.๐๐ เมตร ลึก 
๑.๐๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ -  - รอยละของครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวกและ
รวดเร็วเพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การสญัจร
ไปมา 

กองชาง 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑ เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๑  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๘. โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายลุ
โบะกูรอ ม.๒ 
บานบือแนกาเซ็ง 

เพ่ือให
ประชาชน
ตําบลลุโบะบา
ยะสามารถ
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ดําเนินกากอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายลุ
โบะกูรอ ม.๒ บานบือแน
กาเซ็ง กวาง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตรหรือมีพ้ืนท่ีไม
นอยกวา ๔๔๐ ตาราง
เมตร 

๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ รอยละของ
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
และรวดเร็วเพ่ิม
มากข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจรไปมา 

กองชาง 
 
 
 

๙. โครงการรับปรุง
ภูมิทัศนสนาม
กีฬา อบต.ลุโบะ
บายะ หมูท่ี ๒ 
บานบือแนกาเซ็ง 

เพ่ือให
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการออก
กําลังกายฯลฯ 

ดําเนินการปรับปรุงภูมิ
ทัศนสนามกีฬา อบต.ลุ
โบะบายะ จํานวน ๑ แหง 

๕๐๐,๐๐๐ - - - - รอยละของ
ประชาชนท่ีมาใช
บริการการออ
กําลังกายมสีะดวก
และปลอด ภัย
มากข้ึน 

ประชาชนท่ีมาใช
บริการการออกําลัง
กายมสีะดวกและ
ปลอด ภัยมากข้ึน 

กองกชาง 

-๗๓- 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑ เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๑  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๐. โครงการกอสราง
ทอเหลี่ยม
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.๒ 
บานบือแนกาเซ็ง 

เพ่ือให
ประชาชน
ตําบลลุโบะบา
ยะสามารถ
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ดําเนินกากอสรางทอ
เหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.๒ บานบือแนกา
เซ็ง กวาง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๕.๐๐ เมตร สูง 
๑.๕๐  เมตรรวม ๒ 
ชองทาง 

๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ รอยละของครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวกและ
รวดเร็วเพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การสญัจร
ไปมา 

กองชาง 
 
 
 

 
 
 
 
 

-๗๔- 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑ เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๑  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๑ โครงการกอสราง
ลานกีฬา ตาดีกา
ดารุลนาอีม  
 ม.๒ บานบือแน
กาเซ็ง 

เพ่ือใหนักเรียน
ตาดีกาและ 
ประชาชน
ตําบลลุโบะบา
ยะสามารถออก
กําลังกายได
สะดวก 

ดําเนินกากอสรางลาน
กีฬา ตาดีกาดารุลนาอีม 
ม.๒ บานบือแนกาเซ็ง 
กวาง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว 
๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐  
เมตร 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ รอยละของนักเรียนและ
ประชาชนสะดวกในกา
รอกําลังกายเพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การออก
กําลังกาย 

กองชาง 
 
 
 

๑๒. โครงการปรับปรุง 
สํานักงาน อบต.ลุ
โบะบายะ พรอม
ปรับปรุงภูมิทัศน 
ม.๓ ตําบลลุโบะ
บายะ 

เพ่ือใชสําหรับ
ปฏิบัติราชการ 
รองรับและ
ประสานการ
ดําเนินงาน
บุคลากร 
หนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

ดําเนินการปรับปรุง
สํานักงานพรอมปบปรุง
ภูมิทัศน จํานวน ๑ แหง 

๑,๙๕๐,๐๐๐ - -  - - รอยของเจาหนาท่ีและ
ประชาชนสะดวกในการ
ใหบริการของประชาชน
และประชาชนมีความพึง
พอใจในการบริการ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
บริการ
ประชาชน 

กองชาง 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑ เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๑  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๓. โครงการเสรมิผิว
ลาดยางแอสฟลทติก
คอน 
กรีตกําปงบูเกะ ซอย 
๑ ม.๓ บานกําปงบู
เกะ 

เพ่ือใหประชาชน
ตําบลลุโบะบายะ
สามารถสัญจรได
อยางสะดวก 

ดําเนินการเสริมผิวลาด
ยางแอสฟลทติกคอนก
รีตกําปงบูเกะ ซอย ๑ 
ม.๓ บานกําปงบูเกะ 
กวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว 
๓๑๐.๐๐ เมตร 

๓๙๙,๙๐๐ ๓๙๙,๙๐๐ ๓๙๙,๙๐๐ ๓๙๙,๙๐๐ ๓๙๙,๙๐๐ รอยละของ
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
และรวดเร็วเพ่ิม
มากข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองชาง 

๑๔. โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศนพ้ืนท่ีและสราง
รั้วกูโบรโตะกายอ ม. 
บานบาโงบืราแง 
และกูโบรโตะกือเต 
บานกําปงบูเกะ ม.๓  

เพ่ือใหประชาชน
ตําบลลุโบะบายะ
มีความปลอดภัย 

ดําเนินการปรับปรุงภูมิ
ทัศนพ้ืนท่ีและสรางรั้วกู
โบรโตะกายอ ม. บาน
บาโงบืราแง และกูโบร
โตะกือเต บานกําปงบู
เกะ ยาว ๑๓๐ เมตร สูง 
๑.๕๐ เมตร ม.๓ 

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ รอยละของ
ครัวเรือน
ประชาชนสะดวก
และสามารถ
สัญจรไดสะดวก
มากข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และสามารถ
สัญจรไดสะดวก
มากข้ึน 

กองชาง 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 

 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑ เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๑  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

 
 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๕. โครงการเสรมิผิว
ลาดยางแอสฟลทติ
กคอนกรีตสายซอย
สํานักงาน อบต.ลุ
โบะบายะ  ม.๓ 
บานปาลอบาตะ 
 

เพ่ือใหประชาชน
ตําบลลุโบะบายะ
สามารถสัญจรได
สะดวกมากยิ่งข้ึน 

ดําเนินการเสริมผิว
ลาดยางแอสฟลทติ
กคอนกรีตสายบาโง
ใน ซอย ๒ บานบา
โง ม.๓ บานปาลอ
บาตะ กวาง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ 
เมตร 

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ รอยละของ
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
และรวดเร็วเพ่ิม
มากข้ึน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร
ไปมา 

กองชาง 
 
 
 
 
 
 

 
 

-๗๗- 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑ เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๑  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๖. โครงการเสรมิผิว
ลาดยางแอสฟลทติ
กคอนกรีตสายซอย  
สายโรงเรียนบาน
ปาลอบาตะ หมูท่ี ๓  

เพ่ือใหประชาชน
ตําบลลุโบะบายะ
สามารถสัญจรได
อยางสะดวก 

ดําเนินการเสริมผิว
ลาดยางแอสฟลทติ
กคอนกรีตสายซอย
โรงเรียนบานปาลอ
บาตะ ม.๓ บานปาลอ
บาตะ กวาง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ 
เมตร 

๒๑๕,๐๐๐ ๒๑๕,๐๐๐ ๒๑๕,๐๐๐ ๒๑๕,๐๐๐ ๒๑๕,๐๐๐ รอยละของ
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร
ไปมา 

กองชาง 
 
 

 
 

 

-๗๘- 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 

 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑ เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๑  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๗. โครงการเสรมิผิว
ลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีตสาย 
ซอยกูแวหมูท่ี ๕ 
บานกูแว 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือให
ประชาชน
ตําบลลุโบะบา
ยะสามารถ
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ดําเนินการเสริมผิวลาดยาง
แอสฟลทติกคอน 
กรีตสาย ซอยกูแว หมูท่ี ๕ 
บานกูแว กวาง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร 

๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ รอยละของ
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วเพ่ิม
มากข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองชาง 
 
 
 
 
 
 

-๗๙- 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 

 
 

 
แบบ ผ.๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑ เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๑  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๘. โครงกากอสราง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กพรอม
ทางเทา บาน
ปาลอบาตะ (สาย
บานนูซี –บานตอ
เฮ) 

เพ่ือใหประชาชน
ตําบลลุโบะบายะ
สามารถสัญจรได
สะดวกมากยิ่งข้ึน 

ดําเนินการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พรอมทางเทา บาน
ปาลอบาตะ (สายบานนู
ซี –บานตอเฮ)กวาง 
๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

๓๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ รอยละของ
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร
ไปมา 

กองชาง 

 
 
 

 
-๘๐- 



 

 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑ เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๑  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๙. โครงการเสรมิผิว
ลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีตสาย 
ทุงนา ๑หมูท่ี ๕ 
บานกูแว 
 

เพ่ือให
ประชาชนตําบล
ลุโบะบายะ
สามารถสัญจร
ไดอยางสะดวก 

ดําเนินการเสริมผิวลาด
ยางแอสฟลทติก 
คอนกรีตสาย ทุงนา ๑ หมู
ท่ี ๕ บานกูแว 
 กวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว 
๓๐๐.๐๐ เมตร 

๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ รอยละของ
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองชาง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

-๘๑- 



 

 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑ เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๑  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๐. โครงการเสรมิผิว
ลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีตสาย 
ทุงนา ๒หมูท่ี ๕ 
บานกูแว 
 

เพ่ือใหประชาชน
ตําบลลุโบะบายะ
สามารถสัญจรได
อยางสะดวก 

ดําเนินการเสริมผิวลาด
ยางแอสฟลทติกคอน 
กรีตสาย ทุงนา ๒ หมูท่ี 
๕ บานกูแว กวาง ๓.๐๐ 
เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ 
เมตร 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ รอยละของครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวกและ
รวดเร็วเพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองชาง 
 
 
 
 
 
 

 
 

-๘๒- 



 

 

 
 

 
แบบ ผ.๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑ เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๑  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๑. โครงการกอสราง
ทอเหลี่ยม
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี ๔ 
ตําบลลุโบะบายะ 

เพ่ือใหประชาชน 
หมูท่ี ๔ ตําบลลุ
โบะบายะไดรับ
ความสะดวกใน
การระบายนํ้า 

ดําเนินการกอสรางทอ
เหลี่ยม กวาง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร  

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ รอยละของ
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมี
การระบายนํ้า
สะดวกและ
รวดเร็วเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การระบายนํ้า
รวดเร็ว 

กองชาง 

 
 
 
 
 

-๘๓- 



 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑ เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๑  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๒. โครงการกอสราง
ผนังก้ันนํ้าหนาท่ีทํา
การ อบต. 

เพ่ือปองกันตลิ่ง
พังทลาย 

ดําเนินการกอสราง
ผนังก้ันนํ้าขนาด ยาว 
๘๐ เมตร กวาง ๓.๕ 
เมตร 

๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ -๖๐๐,๐๐๐ รอยละของ
ครัวเรือน
ประชาชน
สะดวกและ
สามารถระบาย
นํ้ามากข้ึน 

สามรถปองกันการ
พังทลายของตลิ่งได
และประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
สามารถระบายนํ้ามาก
ข้ึน  

กองชาง 
 
 
 
 
 
 

 
๒๓. 
 
 

โครงการขยายเขต
ไฟฟาสาธารณะใน
พ้ืนท่ี 

เพ่ือให
การจราจรมี
ความสะดวก
ปลอดภัยเพ่ิม
มากข้ึน 

ดําเนินการขยายเขต
ไฟฟาสาธารณะ 

๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ รอยละของ
ครัวเรือน
ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย
และความ
สะดวกในการใช
ถนนเพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยและความ
สะดวกในการใชถนน 

กองชาง 
 

-๘๔- 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 

 
แบบ ผ.๐๒ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑ เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๑  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๔. โครงการติดตั้ง
ไฟจราจรถนน 

เพ่ือใหการจราจรมี
ความสะดวก
ปลอดภัยเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ดําเนินการติดตั้งไฟ
จราจรถนน เพ่ือความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การจราจร 

๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ รอยละของครัวเรือน
ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยและ
ความสะดวกในการ
ใชถนนเพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชน
ไดรับความ
ปลอดภัยและ
ความสะดวก
ในการใชถนน 

กองชาง 
 

๒๕. โครงการติดตั้ง
ปายจราจร(ปาย
กระจก)ตามจุด
เสี่ยงบนถนน 

เพ่ือใหการจราจรมี
ความสะดวก
ปลอดภัยเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ดําเนินการติดตั้งติดตั้ง
ปายจราจร(ปายกระจก)
ตามจุดเสีย่งบนถนน 
เพ่ือความสะดวก 

๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ รอยละของครัวเรือน
ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยและ
ความสะดวกในการ
ใชถนน 

ประชาชน
ไดรับความ
ปลอดภัยและ
ความสะดวก
ในการใชถนน 

กองชาง 
 
 
 
 
 

 
-๘๕- 



 

 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑ เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๑  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๖. โครงการซอมแซม
ไฟฟาสาธารณะ
ภายในตําบลลโุบะ
บายะ 

เพ่ือซอมแซม
ไฟฟาสาธารณะท่ี
มีอยูเดิมสามารถ
ใชงานไดเสมอ 

ดําเนินการ
ซอมแซมไฟฟา
สาธารณะภายใน
ตําบลลุโบะบายะ 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ รอยละของครัวเรือน
ประชาชนมีการใชไฟ
สะดวกเพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย
และความสะดวก
ในการใชถนน 

กองชาง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

-๘๖- 
 



 

 

 
แบบ ผ.๐๒ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑ เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุนและการคาชายแดน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๑  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๗. อุดหนุนการไฟฟา
สวนภูมภิาค
โครงการขยายไฟฟา
พรอมแสงสวาง ม.๒ 
บานบือแนกาเซ็ง 

เพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
ของประชาชน 

ดําเนินการขยาย
เขตไฟฟา ม.๒
ระยะทาง ๒๑๓ 
เมตร 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ รอยละของครัวเรือนมี
ไฟฟาและแสงสวาง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินมาก
ข้ึน 

กองชาง 
 

๒๘. อุดหนุนการไฟฟา
สวนภูมภิาค
โครงการขยายไฟฟา
พรอมแสงสวาง ม.๓ 
บานปาลอบาตะ 

เพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
ของประชาชน 

ดําเนินการขยาย
เขตไฟฟา ม.๓ 
ระยะทาง ๑๕๕ 
เมตร 

๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ รอยละของครัวเรือนมี
ไฟฟาและแสงสวาง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินมาก
ข้ึน 

กองชาง 
 

 
 
 

-๘๗- 



 

 

แบบ ผ.๐๒ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑ เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๑  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๙. อุดหนุนการไฟฟา
สวนภูมภิาค
โครงการขยาย
ไฟฟาพรอมแสง
สวาง ม.๔ บานกู
แบบาเดาะ 

เพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน 

ดําเนินการขยาย
เขตไฟฟา ม.๔ 
ระยะทาง 

๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ รอยละของครัวเรือนมี
ไฟฟาและแสงสวาง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินมาก
ข้ึน 

กองชาง 
 

๓๐. อุดหนุนการไฟฟา
สวนภูมภิาค
โครงการขยาย
ไฟฟาพรอมแสง
สวาง ม.๕ บาน
กูแว 

เพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน 

ดําเนินการขยาย
เขตไฟฟา ม.๕ 
ระยะทาง 

๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ รอยละของครัวเรือนมี
ไฟฟาและแสงสวาง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินมาก
ข้ึน 

กองชาง 
 

 
 

-๘๘- 



 

 

แบบ ผ.๐๒ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑ เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๑  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓๑. อุดหนุนการไฟฟา
สวนภูมภิาค
โครงการขยาย
ไฟฟาพรอมแสง
สวาง ม.๑ บานลุ
โบะบายะ 

เพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน 

ดําเนินการขยาย
เขตไฟฟา ม.๑
ระยะทาง 

๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ รอยละของครัวเรือนมี
ไฟฟาและแสงสวาง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินมาก
ข้ึน 

กองชาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๘๙- 



 

 

แบบ ผ.๐๒ 
 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒ ลดความเหล่ือมลํ้า พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาขงเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๒  ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๒ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๑ แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓๒. 
 
 
 
 

โครงการจดัซื้อ
อาหารเสริม(นม)
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
ในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลลุ
โบะบายะ 

เพ่ือใหนักเรียนไดรับ
อาหารเสริม(นม)ท่ีมี
คุณคาและปรมิาณท่ี
เพียงพอตอรางกาย 
 
 

ดําเนินการจัดซือ้
อาหารเสริม(นม)
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
ในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลลุโบะบายะ 

๙๕๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ ๗๘๙,๔๗๕ ๙๕๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ รอยละของ
นักเรียนท่ีไดรับ
อาหารเสริม(นม)
โรงเรียน 

เด็กมี
พัฒนาการ
ทางดาน
รางกายท่ี
แข็งแรง 
สมบูรณ 

กองศึกษา 
 
 
 
 

๓๓. โครงการจดัซื้อ
อาหารเสริม(นม)
โรงเรียนศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ในเขต
องคการบริหารสวน
ตําบลลุโบะบายะ 

เพ่ือใหนักเรียนไดรับ
อาหารเสริม(นม)ท่ีมี
คุณคาและปรมิาณท่ี
เพียงพอตอรางกาย 
 
 

ดําเนินการจัดซือ้
อาหารเสริม(นม)
โรงเรียนศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก. ในเขต
องคการบริหารสวน
ตําบลลุโบะบายะ 

๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๒๗๙,๗๖๕ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ รอยละของ
นักเรียนท่ีไดรับ
อาหารเสริม(นม)
โรงเรียน 

เด็กมี
พัฒนาการ
ทางดาน
รางกายท่ี
แข็งแรง 
สมบูรณ 

กองศึกษา 
 
 
 
 

 

   



 

 

แบบ ผ.๐๒ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒ ลดความเหล่ือมลํ้า พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๒  ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๒ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๑ แผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓๔. 
 
 
 
 

โครงการอบรม
เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ผูดูแลเด็กและ
ทัศนศึกษา 

เพ่ือสงเสริม ผดด. 
ใหมีความรูเพ่ิมข้ึน 
 
 

ดําเนินการอบรม
เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพผูดูแล
เด็กและทัศนศึกษา 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ รอยละของ ผดด.ท่ีเขา
รับการฝกอบรมมี
ความรูเพ่ิมข้ึน 

ผดด.ท่ีเขารับการ
ฝกอบรมมีความรู
เพ่ิมข้ึน 

กองศึกษา 
 
 
 
 

๓๕. โครงการอบรม
ใหความรูโตไป
ไมโกง 

 เพ่ือสรางจิตสํานึก
ใหเด็กและเยาวชนมี
ความตระหนักใน
ความซื่อสัตยสุจริต 
 

เด็กและเยาวชนใน
ตําบลลุโบะบายะ 
๑๐๐ คน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละของเด็กและ
เยาวชนมีความซื่อสัตย
สุจรติเพ่ิมข้ึน 

เด็กและเยาวชนท่ี
ไดเขารวมอบรม
ซื่อสัตยสุจรติ
เพ่ิมข้ึน 

กองศึกษา 
 

 

 

 

-๙๑- 



 

 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒ ลดความเหล่ือมลํ้า พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาขงเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๒  ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๒ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๑ แผนงานการศึกษา  (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓๖. 
 
 
 
 

โครงการสงเสริม
พัฒนาการเด็ก 

เพ่ือสงเสริม
พัฒนาการเด็ก 
 

ดําเนินการจัด
กิจกรรมเพ่ือ
สงเสริมพัฒนาการ
เด็ก 

๒๔,๘๐๐ ๒๔,๘๐๐ ๒๔,๘๐๐ ๒๔,๘๐๐ ๒๔,๘๐๐ รอยละของ
ผูเขารวม
โครงการ 

ผูเขารวม
โครงการไดเสรมิ
พัฒนาการดาน
ตางๆ 

กองศึกษา 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

-๙๒- 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ ลดความเหล่ือมลํ้า พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ท่ี ๒ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

๒.๔ แผนงานการศึกษา   (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓๗. คากิจกรรม

พัฒนา

ผูเรยีน 

เพ่ือดําเนินการ

เก่ียวกับ

กิจกรรมพัฒนา

ผูเรยีน 

ดําเนินการ

ดําเนินการ

เก่ียวกับ

กิจกรรมพัฒนา

ผูเรยีน 

๑๒,๙๐๐ ๑๒,๙๐๐ ๑๒,๙๐๐ ๑๒,๙๐๐ ๑๒,๙๐๐ รอยละของนักเรียนมี

ความรู ทักษะ 

กระบวนการตาม

เปาหมายของการ

จัดการเรียนรูท่ีมีความ

พรอมท้ังหนังสือเรียน 

นักเรียนมีความรู 

ทักษะ กระบวนการ

ตามเปาหมายของการ

จัดการเรียนรูท่ีมีความ

พรอมท้ังหนังสือเรียน

เพ่ิมข้ึน 

กองศึกษา 

 
 
 

-๙๓- 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ ลดความเหล่ือมลํ้า พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาขงเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ท่ี ๒ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

๒.๔ แผนงานการศึกษา   (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓๘ คาเครื่องแบบ

นักเรียน 

เพ่ือดําเนินการคา

เครื่องแบบนักเรยีน 

ดําเนินการคา

เครื่องแบบนักเรยีน

ผูเรยีน 

๙.๐๐๐ ๙.๐๐๐ ๙.๐๐๐ ๙.๐๐๐ ๙.๐๐๐ รอยละของนักเรียน

มีเครื่องแบบท่ีถูก

ระเบียบ 

นักเรียนมี

เครื่องแบบท่ีถูก

ระเบียบเพ่ิมข้ึน 

กองศึกษา 

๓๙. คาจัดการเรียนการ

สอน 

เพ่ือดําเนินการคา

จัดการเรียนการ

สอน 

ดําเนินการคาจัดการ

เรียนการสอน 

๒๔๘,๒๐๐ ๒๔๘,๒๐๐ ๒๔๘,๒๐๐ ๒๔๘,๒๐๐ ๒๔๘,๒๐๐ รอยละของนักเรียน

มีนิสัยใฝหาความรู

และมีความคิด

สรางสรรค 

นักเรียนมีนิสัย

ใฝหาความรูและ

มีความคิด

สรางสรรค 

กองศึกษา 

 

-๙๔- 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ ลดความเหล่ือมลํ้า พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาขงเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ท่ี ๒ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

๒.๔ แผนงานการศึกษา  (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔๐. โครงการจดัหา

สื่อการเรียน

การสอนสื่อ

เชิงสัญลักษณ

ของความเปน

ชาติ 

เพ่ือดําเนิน

จัดซื้อสื่อเชิง

สัญลักษณ 

ดําเนินการคา

จัดหาสื่อการ

เรียนการสอน

สื่อเชิง

สัญลักษณของ

ความเปนชาต ิ

๑๐,๐๐๐ ๓๐.๐๐๐ ๓๐.๐๐๐ ๓๐.๐๐๐ ๓๐.๐๐๐ รอยละของนักเรียนมีมสีื่อเชิง

สัญลักษณเพ่ือเพ่ิมความรู ทักษะ 

กระบวนการตามเปาหมายของ

การจัดการเรยีนรูท่ีมีความพรอม

ท้ังหนังสือเรียน 

นักเรียนมสีื่อเชิงสัญลักษณ

เพ่ือเพ่ิมความรู ทักษะ 

กระบวนการตามเปาหมาย

ของการจัดการเรียนรูท่ีมีความ

พรอมท้ังหนังสือเรียนเพ่ิมข้ึน 

กองศึกษา 

 

 

--๙๕- 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ ลดความเหล่ือมลํ้า พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาขงเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ท่ี ๒ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

๒.๔ แผนงานการศึกษา   (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔๑. คาหนังสือเรยีน

สําหรับเด็ก

ปฐมวัย ๓-๕ 

เพ่ือดําเนินการ

จัดซื้อหนังสือ

เรียนสําหรับเด็ก

ปฐมวัย ๓-๕ 

ดําเนินการ

จัดซื้อหนังสือ

เรียนสําหรับเด็ก

ปฐมวัย ๓-๕ 

๖,๐๐๐ ๖.๐๐๐ ๖.๐๐๐ ๖.๐๐๐ ๖.๐๐๐ รอยละของนักเรียนมีความรู 

ทักษะ กระบวนการตาม

เปาหมายของการจัดการ

เรียนรูท่ีมีความพรอมท้ัง

หนังสือเรียน 

นักเรียนมีความรู ทักษะ 

กระบวนการตาม

เปาหมายของการ

จัดการเรียนรูท่ีมีความ

พรอมท้ังหนังสือเรียน

เพ่ิมข้ึน 

กองศึกษา 

 

 

 

-๙๖- 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ ลดความเหล่ือมลํ้า พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาขงเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ท่ี ๒ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

๒.๔ แผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔๒. คาอุปกรณ

การเรยีน 

เพ่ือดําเนินการคา

จัดซื้ออุกปกรณ

การเรยีน 

ศพด.ในเขตตําบลลุ

โบะบายะ 

๖,๐๐๐ ๖.๐๐๐ ๖.๐๐๐ ๖.๐๐๐ ๖.๐๐๐ รอยละของ

นักเรียนมี

อุปกรณการ

เรียน 

นักเรียนมีอุปกรณ

การเรยีนเรยีน

เพ่ิมข้ึน 

กองศึกษา 

 

 

 

 

-๙๗- 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ ลดความเหล่ือมลํ้า พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาขงเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ท่ี ๒ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

๒.๔ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔๓. โครงการ

ฝกอบรมเสรมิ

ศักยภาพสําหรับ

ครูผูสอนตาดีกา 

เพ่ือดําเนิน

โครงการฝกอบรม

เสรมิศักยภาพ

สําหรับครูผูสอน

ตาดีกา 

ดําเนินโครงการ

ฝกอบรมเสรมิ

ศักยภาพสําหรับ

ครูผูสอนตาดีกา 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ รอยละของ

ครูผูสอนตาดีกามี

ความรูและมี

ศักยภาพเพ่ิมข้ึน 

ครูผูสอนตาดี

กามีความรู

และมี

ศักยภาพ

เพ่ิมข้ึน 

กองศึกษา 

 

 

 

-๙๘- 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ ลดความเหล่ือมลํ้า พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาขงเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ท่ี ๒ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

๒.๔ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔๔. โครงการพัฒนา

ศักยภาพผูนํา

ศาสนา  

เพ่ือดําเนินการ

โครงการพัฒนา

ศักยภาพผูนํา

ศาสนา 

ดําเนินการโครงการ

พัฒนาศักยภาพผูนํา

ศาสนา  

๔๕,๙๐๐ ๔๕,๙๐๐ ๔๕,๙๐๐ ๔๕,๙๐๐ ๔๕,๙๐๐ รอยละของผูนํา

ศาสนาท่ีเขารับการ

อบรม 

ผูนําศาสนาท่ี

เขารับการ

อบรม,มี

ศักยภาพ

เพ่ิมข้ึน 

กองศึกษา 

 

-๙๙- 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ ลดความเหล่ือมลํ้า พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาขงเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ท่ี ๒ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

๒.๔ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔๕. โครงการสงเสริม

การศึกษาเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของเยาวชน 

เพ่ือดําเนินการ

โครงการสงเสริม

การศึกษาเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของเยาวชน 

ดําเนินการโครงการ

สงเสริมการศึกษาเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพชีวิต

ของเยาวชน 

๔๙,๗๕๐ ๔๙,,๙๒๐ ๔๙,,๙๒๐ ๔๙,,๙๒๐ ๔๙,,๙๒๐ รอยละของ

เยาวชนท่ีเขารับ

การอบรม 

เยาวชนท่ีเขารับ

การอบรมมีคุณ

มีคุณภาพชีวิตท่ี

ดีข้ึน 

กองศึกษา 

๔๖. โครงการกีฬา
ตอตานยาเสพ
ติด 
 
 

เพ่ือใหเด็กและ
เยาวชน,ประชาชน
หางไกลจากยา
เสพติด 

ดําเนินการจัดการ
แขงขันกีฬาประเภท
ตางๆในพ้ืนท่ี อบต. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ รอยละของ
ประชาชนท่ีเขา
รวมแขงขันกีฬา
ตอตานยาเสพตดิ 

ประชาชนท่ีเขา
รวมแขงขันกีฬา
ตอตานยาเสพ
ติด 
หางไกลจากยา
เสพติด 

กองศึกษา 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ ลดความเหล่ือมลํ้า พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาขงเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ท่ี ๒ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

๒.๔ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔๗. โครงการ

อบรม

จริยธรรม 

เยาวชน เติม

เต็มความดี

เพ่ือเปนคนเกง 

เพ่ือใหเยาวชน

ในตําบลลโุบะ

บายะมีคณุธรรม 

จริยธรรม นํา

ความรูมาใชใน

การดําเนินชีวิต 

ดําเนินการอบรม

จริยธรรมแก

เยาวชนในตําบลลุ

โบะบายะ 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ รอยละของ

ผูเขารวม

โครงการ

เพ่ิมข้ึน 

ผูเขารวมโครงการ

เพ่ิมข้ึน 

กองศึกษา 

-๑๐๑- 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ ลดความเหล่ือมลํ้า พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาขงเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ท่ี ๒ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

๒.๔ แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔๘. โครงการบําบัด

ฟนฟูผูติดยาเสพ

ติด 

เพ่ือดําเนินการ

โครงการบําบัดฟนฟูผู

ติดยาเสพ 

ติด 

ดําเนินการโครงการ

บําบัดฟนฟูผูตดิยา

เสพติด 

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ รอยละของผูติดยาเสพ

ติดไดรับบําบัด 

ผูติดยาเสพติด

ไดรับบําบัด

เพ่ิมข้ึน 

สํานักปลดั 

๔๙. โครงการอบรม

และสงเสรมิการ

คัดแยกขยะ 

เพ่ือใหประชาชนมี

ความรูเก่ียวกับการ

แยกขยะ 

ดําเนินการโครงการ

อบรมและสงเสริม

การคัดแยกขยะ 

๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ รอยละของประชาชน

ไดรับความรูการคัดแยก

ขยะ 

ประชาชนไดรับ

ความรูการคัด

แยกขยะ 

สํานักปลดั 

-๑๐๒- 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 

 
แบบ ผ.๐๒ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒ ลดความเหล่ือมลํ้า พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาขงเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๒  ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๒ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๒ แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๕๐. 
 
 
 
 

โครงการปองกัน
และแกไขปญหา
ยาเสพตดิ 
 
 

เพ่ือรณรงค
ปองกันการแพร
ระบาดและแกไข
ปญหายาเสพตดิ 
 
 

ดําเนินการอบรมให
ความรูเก่ียวกับการ
ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพตดิ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละของ
ผูเขารวม.โครงการ
การฝกอบรมฯ 

ผูเขารวมรณรงค
รูถึงพิษภัยของ
ยาเสพตดิ
เพ่ิมข้ึน 

สํานักปลดั 

๕๑. โครงการปองกัน
และระงับ
โรคตดิตอ 
 
 

เพ่ือใหประชาชน
ในทองถ่ิน
ปลอดภัยจาก
โรคตดิตอ 
 
 

ดําเนินการ
ประชาสมัพันธเดิน
รณรงค พนหมอก
ควัน หรืออ่ืนๆ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละของ
ประชาชนใน
ทองถ่ินปลอดภัย
จากโรคติดตอ 

ประชาชนใน
ทองถ่ิน
ปลอดภัยจาก
โรคตดิตอ 

สํานักปลดั 



 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒ ลดความเหล่ือมลํ้า พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาขงเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๒  ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๒ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๒ แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๕๒.. โครงการ
ควบคุมและ
ปองกันโรคพิษ
สุนัขบา 

เพ่ือปองกันและ
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบา 

ดําเนินการฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัข
บาใหกับแมวและ
สัตวอ่ืนๆ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละประชาชนใน
เขตตําบลลโุบะบา
ยะปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบา 

ประชาชนในเขต
ตําบลลุโบะบายะ
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบา 

สํานักปลดั 

๕๓. โครงการ
ปองกันโรค
ระบาดในสัตว 
 

เพ่ือสงเสริม
สุขภาพสตัวและ
ปองกันโรคในสัตว 
 
 

ดําเนินการประสาน
กับปศุสัตวประจํา
ตําบลเพ่ือใหความรู
เก่ียวกับโรคระบาด
ในสัตว 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละของผูเขารับ
การฝกอบรมมี
ความรูเพ่ิมมากข้ึน 

ผูเขารับการ
ฝกอบรมมีความรู
เพ่ิมมากข้ึน 

สํานักปลดั 

 
 
 
 

-๑๐๔- 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒ ลดความเหล่ือมลํ้า พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาขงเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๒  ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๒ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๔ แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๕๔. โครงการ

ปองกันและ

แกไขปญหา

สถานการณ

ฝุนละออง

ขนาดเล็ก PM 

๒.๕ 

เพ่ือใหเยาวชน

และประชาชนใน

ตําบลลุโบะบายะ

สามารถปองกัน

และแกไขปญหา

สถานการณฝุน

ละอองขนาดเล็ก 

PM ๒.๕ 

ดําเนินการอบรม

โครงกาปองกัน

และแกไขปญหา

สถานการณฝุน

ละอองขนาดเล็ก 

PM ๒.๕ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละของ

ผูเขารวม

โครงการ

เพ่ิมข้ึน 

ผูเขารวมโครงการ

เพ่ิมข้ึน 

สํานักปลดั 

 
-๑๐๕- 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 

 
 
 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ ลดความเหล่ือมลํ้า พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาขงเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคณุภาพชีวิต 
๒.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 
๒.๕ แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕๕. โครงการอบรม
พลังคนไทยรวม
ใจปองกันโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙(Covid 
๒๐๑๙) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถปองกัน
โรคตดิเช้ืไวรัสโคโร
นา๒๐๑๙(Covid 
๒๐๑๙) 

ดําเนินการ
อบรมโครงการ
พลังคนไทยรวม
ใจปองกันโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙(Covid 
๒๐๑๙) 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละของ 
ผูเขารวมอบรม
สามารถปองกัน
โรคตดิเช้ืไวรัสโค
โรนา๒๐๑๙
(Covid ๒๐๑๙)
เพ่ิมข้ึน 

ผูเขารวมอบรม
สามารถปองกัน
โรคตดิเช้ืไวรัสโคโร
นา๒๐๑๙(Covid 
๒๐๑๙ 

สํานักปลดั 

 
 
 
 
 

-๑๐๖- 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 

 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗) 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ ลดความเหล่ือมลํ้า พัฒนาและเสริมสรางคุรภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคณุภาพชีวิต 
๒.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 
๒.๕ แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕๖. โครงการจดัซื้อ
วัสดุ อุปกรณ
ปองกันโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙(Covid 
๒๐๑๙) 

เพ่ือใหประชาชนมี
วัสดุ อุปกรณใน
การปองกันโรคตดิ
เช้ืไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙(Covid 
๒๐๑๙) 

ดําเนินการ
อบรมโครงการ
พลังคนไทยรวม
ใจปองกันโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙(Covid 
๒๐๑๙) 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ รอยละของ 
ผูเขารวมอบรม
สามารถปองกัน
โรคตดิเช้ืไวรัสโค
โรนา๒๐๑๙
(Covid ๒๐๑๙)
เพ่ิมข้ึน 

ผูเขารวมอบรม
สามารถปองกัน
โรคตดิเช้ืไวรัสโคโร
นา๒๐๑๙(Covid 
๒๐๑๙ 

สํานักปลดั 

 
 
 
 
 
 

-๑๐๗- 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 

 
  
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒ ลดความเหล่ือมลํ้า พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาขงเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๒  ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๒ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๒ แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 
๕๗. 
 
 
 

โครงการงาน
การแพทยฉุกเฉิน 
 

เพ่ือจัดโครงการ
อบรมการแพทย
ฉุกเฉิน 
 

ดําเนินการอบรม
โครงการงาน
การแพทยฉุกเฉิน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละของผู
เขารับการ
ฝกอบรมมี
ความรูเพ่ิม
และมีทักษะ
มากข้ึน 

ทําใหประชาชนมี
ความรูความสามารถ
ในการปฐมพยาบาล
เบ้ืองตน และเพ่ิม
จํานวนกูชีพกูภัยของ
ตําบลลุโบะบายะ 

สํานักปลดั 

๕๘. โครงการปองกันและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนน 

เพ่ือใหความรู
เก่ียวกับการปองกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

ดําเนินการโครงการ
ปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ รอยละผูเขา
รับการอบรมมี
ความรู
เก่ียวกับการใช
รถ ใชถนน 

ผูเขารับการอบรมมี
ความรูเก่ียวกับการใช
รถ ใชถนน 

สํานักปลดั 

 
  

-๑๐๘- 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 

แบบ ผ.๐๒ 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒ ลดความเหล่ือมลํ้า พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาขงเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๒  ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๒ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๕๙. 
 
 
 
 

โครงการเพ่ือ
ชีวิตสดใสวัย
สูงอายุ 
 
 

เพ่ือใหผูสูงอายุมี
สุขภาพรางกาย
แข็งแรงข้ึน 
 
 

ดําเนินการตรวจ
สุขภาพผูสูงอายุและ
ใหคําแนะนําในการ
รักษาสุขภาพ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละของผูสูงอายุ
มีสุขภาพรางกาย
แข็งแรง 

ผูสูงอายุมี
สุขภาพรางกาย
แข็งแรง 

สํานักปลดั 

๖๐. โครงการ
สงเคราะหผูปวย
ยากไร 

เพ่ือชวยเหลือผูปวย
ยากไรและดอย
โอกาสทางสังคม 

ดําเนินการจัดใหมรีถ
รับ-สงผูปวยท่ียากไร
หรือดอยโอกาสทาง
สังคมเดินทางไป
โรงพยาบาล 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละของผูปวย
ยากไรมีความ
สะดวกในการ
เดินทางไป
โรงพยาบาล 

ผูปวยยากไรมี
ความสะดวกใน
การเดินทางไป
โรงพยาบาล 

สํานักปลดั 

 

 

-๑๐๙- 



 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ ลดความเหล่ือมลํ้า พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาขงเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ท่ี ๒ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๖๑. โครงการ

เสรมิสราง

คุณภาพชีวิต

ผูดอยโอกาส 

เพ่ือดําเนิน

โครงการ

เสรมิสราง

คุณภาพชีวิต

ผูดอยโอกาส 

ดําเนินโครงการ

เสรมิสรางคุณภาพ

ชีวิตผูดอยโอกาส 

๓๕,๐๐๐ 

 

 

๓๕,๐๐๐ 

 

๓๕,๐๐๐ 

 

๓๕,๐๐๐ 

 

๓๕,๐๐๐ 

 

รอยละของ

ผูดอยโอกาสมี

คุณภาพชีวิตเพ่ิม

มากข้ึน 

ผูดอยโอกาสมี

คุณภาพชีวิตเพ่ิม

มากข้ึน 

สํานักปลดั 

 

 

 

 

-๑๑๐- 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ ลดความเหล่ือมลํ้า พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาขงเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๔ แผนงานเสริมสรางความเขมแข็ง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๖๒. โครงการสงเสริม
อาชีพการเกษตร
และอาชีพอ่ืนๆ 
ใหแก เยาวชน,
ประชาชน,กลุมสตร ี
 

เพ่ือสงเสริมให
ประชาชนมี
รายไดเพ่ิมข้ึน 
 

ดําเนินการฝกอบรม
อาชีพการเกษตรและ
อาชีพอ่ืนๆหรือจัดซื้อ
วัสดุ/ครุภณัฑ การฝก
หรือสนับสนุนอุปกรณ
สงเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.รอยละหรือ
จํานวนผูเขารวม
อบรมมีความรู
เพ่ิมข้ึน  
๒.จํานวนครัวเรือนท่ี
มีรายไดเพ่ิมข้ึน 

๑.ผูเขารวม
โครงการมคีวามรู
ความเขาใจใน
เรื่องเกษตรและ
อาชีพอ่ืนๆมากข้ึน 
๒.ประชาชนมี
รายไดเพ่ิมข้ึน 

สํานักปลดั 

๖๓. โครงการสงเสริม

อาชีพ สรางรายได 

ตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือนอมนํา

แนวทางตาม

พระราชดําร ิ

ดําเนินการสงเสริม

อาชีพอาชีพใหกับ

ประชาชนในตําบลลุ

โบะบายะ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละของผูเขารับ

การฝกอบรมอาชีพมี

รายไดเพ่ิมข้ึน 

ผูเขารับการ

ฝกอบรมอาชีพมี

รายไดเพ่ิมข้ึน 

สํานักปลดั 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ เสริมสรางสันติสุขและความม่ันคงภายในพ้ืนท่ีแบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย 
๒.ยุทธศาสตรการพัฒนา  อปท.ท่ี ๓.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย 
๒.๔ แผนงานเสริมสรางความเขมแข็ง 

 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 

๖๔. โครงการจดัเวที
ประชาคม เพ่ือ
สงเสริมสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน, แผน
ดําเนินงานแผนชุมชน 

เพ่ือจัดทําเวที
ประชาคมทองถ่ิน 
กําหนดแนวทาง
พัฒนาตําบลตามความ
ตองการของประชาชน 

อบต.ลุโบะ
บายะ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละจํานวน
ประชาชนท่ี
เขารวม
โครงการ 

ประชาชนมีสวน
รวมในการ
พัฒนาตําบล 

สํานักปลดั 

๖๕. โครงการ อบต.
เคลื่อนท่ีเพ่ือบริการ
ประชาชน 

เพ่ือใหบริการกับ
ประชาชนนอกสถานท่ี
และเพ่ือพัฒนางาน
ของ อบต. 

ประชาชนใน
เขต อบต.ลุ
โบะบายะ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จํานวน
ประชาชนท่ี
ไดรับบริการ 

ประชาชนไดรับ
บริการอยาง
ท่ัวถึง 

สํานักปลดั 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ เสริมสรางสันติสุขและความม่ันคงภายในพ้ืนท่ีแบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย 
๒.ยุทธศาสตรการพัฒนา  อปท.๓.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย 
๒.๔ แผนงานสรางความเขมแข็ง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๖๖. โครงการ
ปรองดอง
สมานฉันท 

เพ่ือสรางความ
ปรองดองสมานฉันท
ระหวางหนวยงาน
ราชการ,เจาหนาท่ีและ
ประชาชนในตําบลลุ
โบะบายะ 

ดําเนินการ
โครงการปรองดอง
สมานฉันท 

๓๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละประชาชน,เจาหนาท่ี
,และหนวยงานราชการใน
เขตตําบลลโุบะบายะมีความ
ปรองดองกันเพ่ิมข้ึน 

ประชาชน,เจาหนาท่ี
,และหนวยงาน
ราชการในเขตตาํบลลุ
โบะบายะมีความ
ปรองดองกันเพ่ิมข้ึน 

สํานักปลดั 

๖๗. โครงการ
สงเสริมการ
พัฒนาสตรี
และ
ครอบครัว 

เพ่ือสงเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ครอบครัว 

ดําเนินการ
โครงการสงเสริม
การพัฒนาสตรี
และครอบครัว 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละกลุมสตรีในเขตตําบล
ลุโบะบายะมคีุณภาพชีวิตท่ี
ดีข้ึน 

กลุมสตรีในเขตตําบลลุ
บายะมีคณุภาพชีวิตท่ี
ดีข้ึน 

สํานักปลดั 

 
 
 

-๑๑๓- 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 

  
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ เสริมสรางสันติสุขและความม่ันคงภายในพ้ืนท่ีแบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย 
๒.ยุทธศาสตรการพัฒนา  อปท.๓.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย 
๒.๔ แผนงานสรางความเขมแข็ง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๕๗. โครงการ
สงเสริม
ประชาธิปไตย 

เพ่ือสงเสริมความ
เปนประชาธิปไตย
กับประชาชนใน
ตําบลลุโบะบายะ 

ดําเนินการสงเสริม
ประชาธิปไตย 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละประชาชนใน
เขตตําบลลโุบะบา
ยะมีความรูเก่ียวกับ
กฎหมายและมีความ
รักประชาธิปไตย
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนในเขต
ตําบลลุโบะบายะมี
ความรูเก่ียวกับ
กฎหมายและมีความ
รักประชาธิปไตย
เพ่ิมข้ึน 

สํานักปลดั 

 
 
 
 

-๑๑๔- 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ เสริมสรางสันติสุขและความม่ันคงภายในพ้ืนท่ีแบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๖.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
๒.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๖.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
๒.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม  และนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๕๘. โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
สําหรับประชาชน 
 

เพ่ือให
ประชาชนมี
ความรูเก่ียวกับ
คุณธรรม
จริยธรรม 

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
สําหรับประชาชน 
 

๒๑๓,๕๐๐ ๒๑๓,๕๐๐ ๒๑๓,๕๐๐ ๒๑๓,๕๐๐ ๒๑๓,๕๐๐ รอยละของประชาชนท่ี
เขารวมอบรมมีความรู
เก่ียวกับคุณธรรม
จริยธรรมท่ีด ี

ประชาชนท่ีเขารวม
อบรมมีความรู
เก่ียวกับคุณธรรม
จริยธรรมท่ีดีข้ึน 

กองศึกษา 

๕๙. โครงการจดัสง

นักก ีฬาเขารวม
แขงขันกับ
หนวยงานอ่ืนๆ 
 

เพ่ือสรางความ
สามัคค ี

ดําเนินการจัดสง

นักก ีฬาเขารวม
แขงขันกับ
หนวยงานอ่ืนๆ 
 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ รอยละของผูเขารวม
แขงขัน 

ผูเขารวมแขงขัน
กีฬามีสุขภาพ
รางกายแข็งแรงและ
เพ่ือสรางความ
สามัคคีกัน 

กองศึกษา 

 
 

-๑๑๕- 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 

แบบ ผ.๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ เสริมสรางสันติสุขและความม่ันคงภายในพ้ืนท่ีแบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๖.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
๒.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ๖.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
๒.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม  และนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๖๐. โครงการสงเสริม
การศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเยาวชน 

-เพ่ือปลูกฝงในเรื่อง
ของรักการอาน รัก
การศึกษาเลาเรยีน 
-เพ่ือเตรียมความ
พรอมในการใชชีวิต
ของเยาวชนวัยใส 

ดําเนินการโครงการ
สงเสริมการศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเยาวชน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละของ
เยาวชนในตําบลลุ
โบะบายะรักการ
อาน และใฝศึกษา
เพ่ิมข้ึน 

เยาวชนในตําบล
ลุโบะบายะรัก
การอาน และใฝ
ศึกษาเพ่ิมข้ึน 

กองศึกษา 

 
 
 
 
 
 

-๑๑๖- 
 



 

 

แบบ ผ.๐๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ เสริมสรางสันติสุขและความม่ันคงภายในพ้ืนท่ีแบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๖.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
๒.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ๖.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
๒.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม  และนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๖๑. โครงการกีฬา
สานสมัพันธ
นักเรียน
ประถมศึกษา 
 

เพ่ือสงเสริมการ
พัฒนาดานกีฬา
ใหกับนักเรียน
ประถมศึกษา 

ดําเนินการจัดกีฬา
สานสมัพันธ
นักเรียน
ประถมศึกษา 
 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ รอยละของ ผดด. ท่ี
เขารับการฝกอบรมมี
ความรูเพ่ิมข้ึน 

ของ ผดด. ท่ีเขา
รับการฝกอบรม
มีความรูเพ่ิมข้ึน 

กองศึกษา 

๖๒. โครงการมอบ
อุปกรณกีฬา
หรืออ่ืนๆเพ่ือ
สงเสริมการกีฬา 

เพ่ือสงเสริมใหเด็ก
และเยาวชน
ประชาชนท่ัวไป
เลนกีฬาและออก
กําลังกาย 

ดําเนินการจัดซื้อ
อุปกรณ/ครุภณัฑ
เก่ียวกับการกีฬา
เพ่ือมอบใหแก
ประชาชน 

๕๙,๓๐๐ ๕๙,๓๐๐ ๕๙,๓๐๐ ๕๙,๓๐๐ ๕๙,๓๐๐ จํานวนอุปกรณกีฬา
เพ่ิมข้ึน 

มีอุปกรณกีฬา
สําหรับหารออก
กําลังกาย
เพ่ิมข้ึน 

กองศึกษา 

 
 
 

-๑๑๗- 



 

 

แบบ ผ.๐๒ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ เสริมสรางสันติสุขและความม่ันคงภายในพ้ืนท่ีแบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๖.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
๒.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ๖.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
๒.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม  และนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๖๓. โครงการ
สงเสริมการ
ทองเท่ียว
เชิงอนุรักษ
(นํ้าตกปาโจ,
บาบี,ปาโจ 
บลาฆอ 
 

เพ่ือสงเสริมการ
ทองเท่ียวและ
แหลงทองเท่ียว
เชิงอนุรักษของ
นํ้าตกในเขตตําบล
ลุโบะบายะ 

ดําเนินการอบรมและ
สงเสริมการทองเท่ียว
แหลงทองเท่ียวของ
ตําบลลุโบะบายะ 
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละของ ผูเขา
รับการอบรมมี
ความหวงแหนขแง
แหลงทองเท่ียว
เพ่ิมข้ึน 

ผูเขารับการ
อบรมมีความ
หวงแหนขแง
แหลงทองเท่ียว
เพ่ิมข้ึน 

กองศึกษา 

 
 
 
 
 

-๑๑๘- 



 

 

 
              

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ เสริมสรางสันติสุขและความม่ันคงภายในพ้ืนท่ีแบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๖.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
๒.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ท่ี ๖.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
๒.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม  และนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๖๔. โครงการขยาย
ผลโครงการอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  

เพ่ือตอยอดโครงการ
พระราชดําริใหขยาย
ผลตอบนสองมาก
ยิ่งข้ึน 

ดําเนินการโครงการ
ขยายผลโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละของ 
ผูเขารวม
โครงการ
เพ่ิมข้ึน 

ผูเขาผูเขารวม
โครงการเพ่ิมข้ึน 

สํานักปลดั 

๖๕. โครงการสงเสริม
อนุรักษฟนฟู
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอม  

เพ่ือสรางจิตสํานึกให
ประชาชนในการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

ดําเนินการปลูกตนไม
และประชาสัมพันธให
ประชาชนอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละของ 
ผูเขารวม
โครงการ
เพ่ิมข้ึน 

ผูเขาผูเขารวม
โครงการเพ่ิมข้ึน 

สํานักปลดั 
 

 
 

-๑๑๙- 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ เสริมสรางสันติสุขและความม่ันคงภายในพ้ืนท่ีแบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๖.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
๒.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๖.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
๒.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม  และนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๖๖. โครงการสืบ
สานวัฒนธรรม
ประเพณี
ทองถ่ินและ
ภูมิปญญา
ทองถ่ิน  

เพ่ือสืบทอด
ประเพณีตามหลัก
ศาสนาอิสลาม 

ดําเนินการสืบสาน
วัฒนธรรม
ประเพณีทองถ่ิน
และภมูิปญญา
ทองถ่ิน  

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ รอยละของ 
ผูเขารวมโครงการ
เพ่ิมข้ึน 

ผูเขาผูเขารวม
โครงการเพ่ิมข้ึน 

กองศึกษา 

๖๗. โครงการเมา
ลิดสมัพันธ 

เพ่ือสืบทอด
ประเพณีตามหลัก
ศาสนาอิสลาม 

ดําเนินการจัดงาน
เมาลดิีนนบีซึ่งเปน
วันคลายวัน
ประสตูิของทาน
ศาสดา 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ รอยละของ 
ผูเขารวมโครงการ
เพ่ิมข้ึน 

ผูเขารวมโครงการ
ไดสบืทอดเก่ียวกับ
ประเพณีและ
รําลึกถึงศาสดา
เพ่ิมข้ึน 

กองศึกษา 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 

                รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ เสริมสรางสันติสุขและความม่ันคงภายในพ้ืนท่ีแบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๖.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
๒.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๖.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
๒.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม  และนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๖๘. โครงการ
รอมฎอน
สัมพันธ 

เพ่ือสืบทอด
ประเพณีตาม
หลักศาสนา
อิสลาม 

ดําเนินการจัดซื้อวัสดุ
อาหารและเครื่องดื่ม
เพ่ือมอบใหแกมัสยดิ
ในตําบลลโุบะบายะ 
ท้ัง ๙ มัสยิด 

๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ รอยละของ 
ผูเขารวมโครงการ
เพ่ิมข้ึน 

ผูเขารวมโครงการ
ไดสบืทอดเก่ียวกับ
ประเพณีและ
รําลึกถึงศาสดา
เพ่ิมข้ึน 

กองศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๑๓๐- 
 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ เสริมสรางสันติสุขและความม่ันคงภายในพ้ืนท่ีแบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๖.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
๒.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปปท. ท่ี ๖.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
๒.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม  และนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๖๙. โครงการ
มหกรรม
วิชาการดาน
ศาสนา 

เพ่ืออนุรักษฟนฟู 
สืบทอดจารตี 
ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม
ตามหลักศาสนา
อิสลาม 

ดําเนินการจัด
งานการประกวด
อานาเซด และ
การแขงขัน 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ รอยละของ 
ผูเขารวม
โครงการเพ่ิมข้ึน 

ผูเขารวมโครงการ
ไดสบืทอดจารตี
ประเพณ ี

กองศึกษา 

๗๐. โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน
มัสยดิ(หมูท่ี ๑,๕ 
ตําบลลุโบบายะ 

เพ่ือใหความ
สะดวกประชาชน
ท่ีมาประกอบ
ศาสนากิจ ณ 
มัสยดิในตําบลลุ
โบะบายะ 

ดําเนินการ
ปรับปรุงภูมิทัศน
มัสยดิ(หมูท่ี ๑,๕ 
ตําบลลุโบบายะ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละของ ผู
เขาประกอบ
ศาสนกิจเพ่ิมข้ึน 

ผูเขาประกอบ
ศาสนกิจเพ่ิมข้ึน 

กองศึกษา 

 
-๑๓๑- 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๔ เสริมสรางสันติสุขและความม่ันคงภายในพ้ืนท่ีแบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๖.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
๒.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๖.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
๒.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม  และนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๗๑. โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน
(ซอมแซมศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
หมูท่ี ๒,๔ ตําบล
ลุโบบายะ 

เพ่ือใหนักเรียน
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กมสีถานท่ี
เรียนสะอาดและ
ปลอดภัย 

ดําเนินการ
ปรับปรุงภูมิทัศน
(ซอมแซมศูนย
พัฒนาเด็กเล็กหมู
ท่ี ๒,๔ ตําบลลโุบ
บายะ 

๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ รอยละนักเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กมี
สถานท่ีเรียนท่ีสะอาด
และปลอดภัย 

นักเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กมี
สถานท่ีเรียนท่ี
สะอาดและ
ปลอดภัย 

กองโยธา 

๗๒. โครงการอบรม
จริยธรรมเด็ก
นักเรียน
ประถมศึกษา 

เพ่ือใหนักเรียนมี
คุณธรรม
จริยธรรม นํา
ความรูมาใชมน
การดําเนินชีวิต 

ดําเนินการอบรม
จริยธรรมเด็ก
นักเรียน
ประถมศึกษา 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ รอยละนักเรียนเขา
รวมโครงการอบรมได
รับการพัฒนาคณุธรรม
จริยธรรมท่ีดีเพ่ิมข้ึน 

นักเรียนเขารวม
โครงการอบรม
ไดรับการพัฒนา
คุณธรรม
จริยธรรมท่ีดี
เพ่ิมข้ึน 

กองศึกษา 

 

 

-๑๓๒- 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 

 

           รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ เสริมสรางสันติสุขและความม่ันคงภายในพ้ืนท่ีแบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๖.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
๒.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๖.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
๒.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม  และนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๗๓. โครงการการ
ประเมินและแกไข
ปญหาภาวะ
โภชนาการในเด็ก
เล็กและเด็กกอน
วัยเรียน 

เพ่ือประเมินและ
เฝาระวังภาวะ
โภชนาการใน
เด็กเล็กและเด็ก
กอนวัยเรียน 

เด็กนักเรยีนศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน ๑๑๐ คน 

๓๐,๖๖๐ ๓๐,๖๖๐ ๓๐,๖๖๐ ๓๐,๖๖๐ ๓๐,๖๖๐ รอยละนักเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กมี
ภาวะโภชนาการ
ปกติ 

นักเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กมี
ภาวะโภชนาการ
ปกติ 

กองศึกษา 

๗๔. โครงการการ
สงเสริมพัฒนาการ
และการเรียนรูใน
เด็กเล็กและเด็ก
กอนวัยเรียน 

เพ่ือใหเด็ก ๐-๖ 
ป ไดรับการปะ
เมินและกระตุน
พัฒนาการท่ี
เหมาะสมตาม
วัย 

เด็กนักเรยีนศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน ๑๑๐ คน 

๒๖,๖๕๐ ๒๖,๖๕๐ ๒๖,๖๕๐ ๒๖,๖๕๐ ๒๖,๖๕๐ รอยละเด็ก ๐-๖ ปมี
พัฒนาการท่ีสมวัย
ท้ังทางดานรางกาย 
สติปญญา อารมณ 
จิตใจ และสังคม 

เด็ก ๐-๖ ปมี
พัฒนาการท่ีสมวัย
ท้ังทางดาน
รางกาย สติปญญา 
อารมณ จิตใจ 
และสังคม 

กองศึกษา 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ เสริมสรางสันติสุขและความม่ันคงภายในพ้ืนท่ีแบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๖.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
๒.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๖.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
๒.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม  และนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๗๕. โครงการพัฒนา
ศักยภาพศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน ๓ ศูนย 

เพ่ือใหเด็กของ
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กไดรับความรู
เพ่ิมทักษะ
เพ่ิมเตมิ 

เด็กนักเรยีนศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน ๑๑๐ คน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละนักเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กมี
ความรูทักษะเพ่ิมข้ึน 

นักเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กมี
ความรูทักษะ
เพ่ิมข้ึน 

กองศึกษา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

-๑๓๔- 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 

 
แบบ ผ.๐๒ 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๔ เสริมสรางสันติสุขและความม่ันคงภายในพ้ืนท่ีแบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๒  ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๒ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๖ แผนงานงบกลาง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๗๖. 
 
 
 
 

โครงการ
สงเคราะหเบ้ีย
ยังชีพคนพิการ 
 
 

เพ่ือจายเปนเงิน
สงเคราะหผู
พิการ 
 
 

ดําเนินการมอบ
เงินเปนเงิน
สงเคราะหผูพิการ 

๑,๘๘๓,๖๐๐ ๑,๘๘๓,๖๐๐ ๑,๘๘๓,๖๐๐ ๑,๘๘๓,๖๐๐ ๑,๘๘๓,๖๐๐ รอยละของผูพิการ
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน 

ผูพิการมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน 

สํานักปลดั 

๗๗. โครงการ
สงเคราะหเบ้ีย
ยังชีพผูสูงอายุ 

เพ่ือมอบเบ้ียยัง
ชีพใหแก
ผูสูงอายุในเขต
ตําบลลุโบะบา
ยะ 

ดําเนินการมอบ
เบ้ียยังชีพใหแก
ผูสูงอายุในเขต
ตําบลลุโบะบายะ 

๔,๙๐๑,๖๐๐ ๔,๙๐๑,๖๐๐ ๔,๙๐๑,๖๐๐ ๔,๙๐๑,๖๐๐ ๔,๙๐๑,๖๐๐ รอยละของ
ผูสูงอายุมีคณุภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน 

ผูสูงอายุมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน 

สํานักปลดั 

 
-๑๓๕- 



 

 

 
แบบ ผ.๐๒ 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ เสริมสรางสันติสุขและความม่ันคงภายในพ้ืนท่ีแบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย 
๓.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๓ การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย 
๓.๑ แผนงานบริหารท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๗๘. โครงการBig 
cleaning day 
 

เพ่ือใหสถานท่ีราชการ
มีความสะอาดตาม
วัตถุประสงค ( ๕ ส) 
 

ดําเนินการจัด
กิจกรรม ๕ ส  

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ สถานท่ี
ราชการ 
 

สถานท่ีราชการมี
ความสะอาด 
เรียบรอยเพ่ิมข้ึน 

สํานักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

-๑๓๖- 



 

 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ เสริมสรางสันติสุขและความม่ันคงภายในพ้ืนท่ีแบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย 
๓.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๓ ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย 
๓.๑ แผนงานบริหารท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๗๙. โครงการ
รณรงคลด
ภาวะโลกรอน 
 

เพ่ือใหประขาชนมี
ความรูและตระหนัก
ถึงปญหาภาวะโลก
รอนและมีสวนรวม
ในการบรรเทาภาวะ
โลกรอน  

ดําเนินการจัด
กิจกรรม ใหความรู
และรณรงคภาวะ
โลกรอน  

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ สถานท่ี
ราชการ 
 

สถานท่ีราชการ
มีความสะอาด 
เรียบรอยเพ่ิมข้ึน 

สํานักปลดั 

๘๐. โครงการรักษ
นํ้า  รักษปา 
รักษาแผนดิน 
 

เพ่ือใหประขาชนมี
ความรูและ
ประโยชน ของการ
รักษนํ้า รักษปา 
รักษาแผนดิน  

ดําเนินการจัด
กิจกรรม รักษนํ้า  
รักษปา รักษา
แผนดิน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ สถานท่ีตางๆ 
 

สถานท่ีราชการ
มีความสะอาด 
เรียบรอยเพ่ิมข้ึน 

สํานักปลดั 



 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ เสริมสรางสันติสุขและความม่ันคงภายในพ้ืนท่ีแบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย 
๓.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๓ การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย 
๓.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๘๒. โครงการฝกอบรม
หน่ึงตําบลหน่ึงทีมกู
ชีพกูภัย 
 

เพ่ือความพรอม
ในการปองกัน
บรรเทาสาธารณ
ภัย 
 

ดําเนินการฝกอบรม
ฝกอบรมหน่ึงตาํบล
หน่ึงทีมกูชีพกูภัย 
(OTOS) 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ รอยละของอป
พร.ไดรับการ
ฝกทบทวน 
 

อปพร.ไดรับการ
ทบทวน ใหมีความ
พรอมอยูเสมอ 

สํานักปลดั 

๘๓. โครงการพัฒนาเพ่ิม
ศักยภาพอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพล
เรือนและทัศนศึกษา 

เพ่ือความพรอม
ในการปองกัน
บรรเทาสาธารณ
ภัย 
 

ดําเนินการฝก
ทบทวนอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพล
เรือนและทัศนศึกษา 

๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๑.รอยละของ
อปพร.ไดรับ
การฝก
ทบทวน 
 

อปพร.ไดรับการ
ทบทวน ใหมีความ
พรอมอยูเสมอ 

สํานักปลดั 

 
 
 
 

-๑๓๘- 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 

แบบ ผ.๐๒ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ เสริมสรางสันติสุขและความม่ันคงภายในพ้ืนท่ีแบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย 
๓.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๓ ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย 
๓.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๘๔. โครงการ
ซักซอมแผน
เหตุฉุกเฉิน 
 

เพ่ือความพรอมใน
การปองกันบรรเทา
สาธารณภัย 
 

ดําเนินการซักซอม
แผนเหตุฉุกเฉิน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.รอยละของ
อปพร.ไดรับการ
ฝกทบทวน 
 

อปพร.ไดรับการ
ทบทวน ใหมี
ความพรอมอยู
เสมอ 

สํานักปลดั 

๘๕. โครงการ
จัดซื้อเครื่อง
แตงกาย(ชุดกู
ชีพกูภัย) 

เพ่ือความสะดวกใน
การปฏิบัติงานและ
เพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
ขององคกร 

ดําเนินการจัดซื้อ
เครื่องแตงกาย(ชุด
กูชีพกูภัย) 

๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ รอยละของ   
อปพร.มีชุดกูชีพ
กูภัย) 

อปพร.มีชุดกูชีพ
กูภัย) 

สํานักปลดั 

 
 
 
 

-๑๓๙- 



 

 

 
          รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ เสริมสรางสันติสุขและความม่ันคงภายในพ้ืนท่ีแบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย 
๓.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๓ ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย 
๓.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๘๖. โครงการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน 
 

เพ่ือใหตําบลลุโบะ
บายะนาอยู 
 

ดําเนินการปรับปรุง
ภูมิทัศนโดยการตัด
แตงก่ิงไม 
ปลูกตนไม 
ประชาสมัพันธให
ประชาชนอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละของ
จํานวนผูเขารวม
โครงการ 
 

ผูเขารวม
โครงการมคีวาม
รักและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรม
ชาติ 

สํานักปลดั 

 
 
 
 

 
-๑๔๐- 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 

 
              รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑ เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๔.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 
๔.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 
๔.๑ แผนงานบริหารท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๘๗. โครงการพัฒนา
แหลงทองเท่ียว 
นํ้าตกปาโจบาบี 
 

 ดําเนินการโครงการ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละของ
จํานวนผูเขารวม
โครงการ 
 

ผูเขารวม
โครงการมคีวาม
รักและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรม
ชาติ 

สํานักปลดั 

๘๘. โครงการพัฒนา
แหลงทองเท่ียว 
นํ้าตกปาโจบลาฆอ 
 

 ดําเนินการโครงการ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละของ
จํานวนผูเขารวม
โครงการ 
 

ผูเขารวม
โครงการมคีวาม
รักและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรม
ชาติ 

สํานักปลดั 

 
 
 
 

-๑๔๑- 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 

 
 

 
              รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ ลดความเหล่ือมลํ้า พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๔.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 
๔.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 
๔.๑ แผนงานบริหารท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๘๙. โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ) 
 

เพ่ือใหชาวตําบลลุ
โบบายะไดอนุรักษ
พันธุกรรมพืชและ
นุนักษ
ทรัพยากรธรรมชา
ติในตําบล 
 

ดําเนินการโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุา 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ) 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละของ
จํานวนผูเขารวม
โครงการ 
 

ผูเขารวม
โครงการมคีวาม
รักและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรม
ชาติ 

สํานักปลดั 

 
 
 
 

-๑๔๒- 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ เสริมสรางสันติสุขและความม่ันคงภายในพ้ืนท่ีแบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๗.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๗ ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.๑ แผนงานบริหารท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๙๐. โครงการจดั
นิทรรศการหรือ
จัดงานในวัน
สําคัญหรือการ
รับรองพิธีกรรม 

เพ่ือใหความรูและ
ใหความสําคญั
ตางๆ 

ดําเนินการการจัด
นิทรรศการหรือการ
รับรองหรือการจัด
งานวันสําคัญและ
พิธีกรรมตางๆ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละของ 
ผูเขารวม
โครงการเพ่ิมข้ึน 

ผูเขารวม
โครงการได
ความรูจากการ
จัดงานเพ่ิมข้ึน 

สํานักปลดั 

 
 
 

 
 
 

 
-๑๔๓- 



 

 

 
แบบ ผ.๐๒ 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ เสริมสรางสันติสุขและความม่ันคงภายในพ้ืนท่ีแบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๗.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๗ ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.๑ แผนงานบริหารท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๙๑. โครงการสง 
เสรมิสนับสนุน
เพ่ิมความรู
ความสามารถ
ใหแกบุคลากร
ในองคกร 

เพ่ือพัฒนา
ความรู
ความสามารถ
ของผูบริหาร 
สมาชิกสภา 
อบต. และ
เจาหนาท่ี 

ดําเนินการสงเสริม
การอบรม 
การศึกษาของ
บุคลากรเพ่ือใหมี
ความรูและ
ประสบการณแก 
ผูบริหาร สมาชิก
สภาฯ อบต. และ
เจาหนาท่ี 

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ รอยละของ 
ผูเขารวม
โครงการเพ่ิมข้ึน 

ผูเขารวมโครงการ
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน นํา
ความรูและ
ประสบการณท่ีไดจาก
การอบรมปรับใชในการ
ปฏิบัติงานใหดีข้ึน 

สํานักปลดั 

 
 

-๑๔๔- 



 

 

 
 

               รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ เสริมสรางสันติสุขและความม่ันคงภายในพ้ืนท่ีแบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๗.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๗ ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.๑ แผนงานบริหารท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๙๒. โครงการอบรมและ
สงเสริมการให
ความรูดานกฎหมาย
ใหกับบุคลากรและ
ประชาชนในเขต
ตําบลลุโบะบายะ 

เพ่ือพัฒนาความรูดาน
กฎหมายแกผูบริหาร 
สมาชิกสภาฯ อบต.
เจาหนาท่ีและประชาชน 

ดําเนินการอบรมและ
สงเสริมการใหความรู
ดานกฎหมายใหกับ
บุคลากรและ
ประชาชนในเขตตําบล
ลุโบะบายะ 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ รอยละของ ผูเขารวม
โครงการเพ่ิมข้ึน 

ผูเขารวมโครงการ นํา
ความรูเก่ียวกับ
กฎหมายเพ่ิมข้ึน 

สํานักปลดั 

๙๓. โครงการใหความรู 

ประชาสมัพันธการ

ตอตานการทุจริต 

ของ อปท, ของ

สถานศึกษา 

-เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวม

ในการตอตานการทุจริต 

-เพ่ือใหนักเรียนมสีวนรวมใน

การตอตานการทุจรติ 

ดําเนินการอบรม

โครงการใหความรู 

ประชาสมัพันธการ

ตอตานการทุจริต ของ 

อปท, ของสถานศึกษา 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ผูเขารับการอบรมมี

ความรู ประชาสัมพันธ

การตอตานการทุจรติ 

ของ อปท, ของ

สถานศึกษา เพ่ิมข้ึน 

เขารับการอบรมมี

ความรู ประชาสัมพันธ

การตอตานการทุจรติ 

ของ อปท, ของ

สถานศึกษา  

สํานักปลดั 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ เสริมสรางสันติสุขและความม่ันคงภายในพ้ืนท่ีแบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๗.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๗ ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.๑ แผนงานบริหารท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๙๔. โครงการสงเสริม

คุณธรรม 

จริยธรรม 

ผูบริหาร สมาชิก 

ขาราชการ 

พนักงานฯ 

ประชาชน 

เยาวชน ฯลฯ 

เพ่ือสราง

จิตสํานึก และ

ตระหนักถึงการ

ปฏิบัติราชการ

ใหเกิดประโยชน

แกประชาชนใน

ทองถ่ิน 

ผูบริหาร สมาชิก

สภา อบต. 

พนักงานสวน

ตําบล พนักงาน

จาง ลูกจาง และ

ประชาชน 

เยาวชน ฯลฯ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนผูเขา

อบรม 

จิตสํานึก และ

ตระหนักถึง

การปฏิบัติ

ราชการใหเกิด

ประโยชนแก

ประชาชนใน

ทองถ่ินมาก

ข้ึน 

มีจิตสาํนึก และ

ตระหนักถึงการ

ปฏิบัติราชการ

ใหเกิดประโยชน

แกประชาชนใน

ทองถ่ิน 

สํานักปลดั 

 
 

-๑๔๖- 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 

 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ เสริมสรางสันติสุขและความม่ันคงภายในพ้ืนท่ีแบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๗.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๗ ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.๑ แผนงานบริหารท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงา
น

รับผิดช
อบ 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๙๕. โครงการ

อบรมให

ความรู พรบ.

ขอมูลขาวสาร

พ.ศ. ๒๕๔๐ 

เพ่ือเผยแพรขอมลู

ขาวสารท่ี

ประชาชนควร

ทราบ 

ผูบริหาร สมาชิกสภา 

อบต. พนักงานสวนตําบล 

พนักงานจาง ลูกจาง และ

ประชาชนในตําบลลุโบะ

บายะ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนผูเขารับ

การฝกอบรมมี

ความรูเก่ียวกับ

ขอมูลขาวสาร 

ผูเขารับการ

ฝกอบรมมีความรู

เก่ียวกับขอมูล

ขาวสารเพ่ิมข้ึน 

สํานัก

ปลัด 

 
 
 
 
 
 

-๑๔๗- 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ เสริมสรางสันติสุขและความม่ันคงภายในพ้ืนท่ีแบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๗.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๗ ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.๑ แผนงานบริหารท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๙๖. โครงการ

พัฒนา

ศักยภาพ

ผูบริหาร

,สมาชิก อปท. 

เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพ

ปฏิบัติราชการให

เกิดประโยชนแก

ประชาชนใน

ทองถ่ิน 

ผูบริหาร สมาชิก

สภา อบต.  

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนผูเขาอบรม

จิตสํานึก และ

ตระหนักถึงการ

ปฏิบัติราชการให

เกิดประโยชนแก

ประชาชนใน

ทองถ่ิน 

มีจิตสาํนึก และ

ตระหนักถึงการ

ปฏิบัติราชการให

เกิดประโยชนแก

ประชาชนใน

ทองถ่ิน 

สํานักปลดั 

 
 
 
 

-๑๔๘- 



 

 

 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ เสริมสรางสันติสุขและความม่ันคงภายในพ้ืนท่ีแบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๗.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๗ ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.๑ แผนงานบริหารท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๙๘. โครงการฝกอบรม
และศึกษาดูงาน
เพอเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ใหกับผูบริหาร 
สมาชิกสภาอบต.              
พนักงานสวน
ตําบล พนักงาน
จาง ลูกจางและผู
นาชุมชน 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ใหกับผูบริหาร 
สมาชิกสภา
อบต.              
พนักงานสวน
ตําบล พนักงาน
จาง ลูกจางและ
ผูนาชุมชน 

ดําเนินการฝกอบรม
และศึกษาดูงานเพอ
เพ่ิมประสิทธิภาพ
ใหกับผูบริหาร 
สมาชิกสภาอบต.              
พนักงานสวนตําบล 
พนักงานจาง ลูกจาง
และผูนาชุมชน 

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ รอยละของ 
ผูเขารวม
โครงการ
เพ่ิมข้ึน 

ผูเขารวมมีการ
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพมาก
ข้ึน นําความรูและ
ประสบการณท่ีได
จากการอบรมปรับ
ใชในการปฏิบัติงาน
ใหดีข้ึน 

สํานักปลดั 

 
 
 

-๑๔๙- 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 

 
 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ เสริมสรางสันติสุขและความม่ันคงภายในพ้ืนท่ีแบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๗.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๗ ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.๑ แผนงานบริหารท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๙๙. โครงการจดัการ
เลือกตั้งผูบริหาร
ทองถ่ิน หรือ
สมาชิกสภา
ทองถ่ินและหรือ
เลือกตั้งซอม 

เพ่ือจัดการเลือกตั้ง
ในตําบลเปนไปดวย
ความเรยีบรอยและ
สําเรจ็ตาม
วัตถุประสงค 

ดําเนินการจัดการ
เลือกตั้งผูบริหาร
ทองถ่ินหรือ
สมาชิกสภา
ทองถ่ินและหรือ
เลือกตั้งซอม 

๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ รอยละจํานวน
ประชาชนผูมสีิทธิ
เลือกตั้งมาใชสิทธิ
เลือกตั้งเพ่ิมข้ึน 

มีจํานวน
ประชาชนผูมี
สิทธิเลือกตั้งมา
ใชสิทธิเลือกตั้ง
เพ่ิมข้ึน 

สํานักปลดั 

๑๐๐. โครงการจดังาน
วันทองถ่ินไทย 

เพ่ือใหเห็น
ความสําคญัของการ
ปกครองสวนทองถ่ิน 

ดําเนินการจัดงาน
วันทองถ่ินไทย 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จํานวนผูเขารวม
โครงการ 

ไดสงเสรมิและ
เสรมิสรางความ
สามัคคีกัน 

สํานักปลดั 

 
 
 
 

-๑๕๐- 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 

 
 

 
แบบ ผ.๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ เสริมสรางสันติสุขและความม่ันคงภายในพ้ืนท่ีแบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๗.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๗ ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.๑ แผนงานบริหารท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๐๑. โครงการ
เทิดทูนและ
ปกปอง
สถาบัน 

เพ่ือเปนการปกปอง
และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริยใหมี
ความมั่นคงในการ
เปนศูนยรวมจิตใจ
และความรักความ
สามัคคีของคนใน
ชาติ 

รณรงครวมพลัง
เพ่ือสรางความ
สามัคคีในหมู
ประชาชน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละ ๑๐๐ ของ 
ประชาชนเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษัตริยและ
ปกปองสถาบัน
พระมหากษัตริย 

ประชาชนเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษัตริย
และปกปอง
สถาบัน
พระมหากษัตริย 

สํานักปลดั 

 
 
 
 
 

-๑๕๑- 



 

 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ เสริมสรางสันติสุขและความม่ันคงภายในพ้ืนท่ีแบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๗.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๗ ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.๑ แผนงานบริหารท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๐๒. โครงการ
ซอมแซม
เครื่องมือ
เครื่องใชหอ
กระจายขาว 

เพ่ือรักษา
ประสิทธิภาพการให
บริหารประชาชนได
อยางสม่ําเสมอ 

ดําเนินการ
ซอมแซมเครื่องใช
เครื่องใชหอ
กระจายขาว 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวน
เครื่องมือ
เครื่องใช 

มีเครื่องมือ
เครื่องใชในการ
ปฏิบัติงาน
เหมาะสม 
เพียงพอ 

สํานักปลดั 

๑๐๓. โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษี 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
บริการประชาชน
และการจัดเก็บ
รายไดของ อบต. 

ดําเนินการ
โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษี 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวน
เครื่องมือ
เครื่องใช 

มีเครื่องมือ
เครื่องใชในการ
ปฏิบัติงาน
เหมาะสม 
เพียงพอ 

กองคลัง 

 
 
 

-๑๕๒- 



 

 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ เสริมสรางสันติสุขและความม่ันคงภายในพ้ืนท่ีแบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๗.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๗ ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.๑ แผนงานบริหารท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๐๔. โครงการ
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 

เพ่ือพัฒนาระบบ
สารสนเทศของ
องคกรใหสามารถ
ตอบสนองการ
บริการไดอยาง
รวดเร็ว 

ดําเนินการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
ขององคกรใหมี
ความทันสมัยเพ่ือ
บริการประชาชน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ความกาวหนา
ในการดําเนิน
โครงการ 

เพ่ือเปนการ
ตอบสนอง
นโยบายรัฐบาล
และเปนการ
สงเสริมความ
เจริญกาวหนาของ 
อบต.ลุโบะบายะ 

สํานักปลดั 

 
 
 
 
 

-๑๕๓- 



 

 

 
 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ เสริมสรางสันติสุขและความม่ันคงภายในพ้ืนท่ีแบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๗.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๗ ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.๑ แผนงานบริหารท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๐๕. โครงการ
ปรับปรุงเว็บ
ไซด 

เพ่ือพัฒนาระบบ
สารสนเทศของ 
อบต. ใหสามารถ
ตอบสนองการ
บริหารงานอยาง
รวดเร็ว 

ดําเนินการ
ดําเนินการ
ปรับปรุงเว็บไซด 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ความกาวหนาในการ
ดําเนินโครงการ 

เพ่ือเปนการตอบสนอง
นโยบายรัฐบาลและ
เปนการสงเสรมิความ
เจริญกาวหนาของ 
อบต.ลุโบะบายะ 

สํานักปลดั 

 
 
 
 

-๑๕๔- 
 
 



 

 

 
 

 
แบบ ผ.๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ เสริมสรางสันติสุขและความม่ันคงภายในพ้ืนท่ีแบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๗.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๗ ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.๑ แผนงานบริหารท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๐๖. โครงการ
สํารวจความ
พึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

เพ่ือรบัทราบผล
การปฏิบัติงาน
ของ อบต. และ
นํามาปรับปรุง
แกไข การ
ปฏิบัติงาน 

๑ โครงการโดย
หนวยงาน
ภายนอก 

๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 

ทราบขอมูล และนํา
ขอมูลมรปรับปรุง
แกไขการปฏิบัติงาน 
 

สํานักปลดั 

 
 
 
 

-๑๕๕- 
 



 

 

 
 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ เสริมสรางสันติสุขและความม่ันคงภายในพ้ืนท่ีแบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๗.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๗ ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.๑ แผนงานบริหารท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๐๗. โครงการ
เผยแพร
ประชาสมัพัน
ธ 

เพ่ือ
ประชาสมัพันธให
ประชาชนไดรับ
ทราบ 
 
 

ดําเนินการจัดทํา
ปาย
ประชาสมัพันธ
หรือสื่อสารตางๆ
เก่ียวกับโครงการ
ใหประชาชนทราบ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ รอยละของประชาชน
ในตําบลลโุบะบายะ
และประชาชนท่ัวไป
ไดรับขาวสารเก่ียวกับ
โครงการของ อบต. 
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนในตําบลลุ
โบะบายะและ
ประชาชนท่ัวไป
ไดรับขาวสาร
เก่ียวกับโครงการ
ของ เพ่ิมข้ึน 

สํานักปลดั 

 
 
 
 

-๑๕๖- 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๔ เสริมสรางสันติสุขและความม่ันคงภายในพ้ืนท่ีแบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๒  ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๒ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
๑.๑ แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๐๘. โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน
นักเรียนสังกัด สพฐ. 
ในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลลุ
โบะบายะ 

เพ่ือใหนักเรียน
ไดรับอาหารท่ีมี
คุณคาและปรมิาณ
ท่ีเพียงพอตอ
รางกาย 

ดําเนินการอุดหนุน
อาหารกลางวัน
นักเรียนสังกัด สพฐ. 
ในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลลุโบะบายะ 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ รอยละของ
นักเรียนท่ี
ไดรับอาหาร
กลางวัน 

เด็กมีพัฒนาการ
ทางดานรางกาย
ท่ีแข็งแรง 
สมบูรณ 

กองศึกษา 

๑๐๙. โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหาร
กลางวันศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก) 

เพ่ือใหนักเรียน
ไดรับอาหารท่ีมี
คุณคาและปรมิาณ
ท่ีเพียงพอตอ
รางกาย 

ดําเนินการอุดหนุน/
จัดจางอาหารกลางวัน
นักเรียนสังกัด สพฐ. 
ในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลลุโบะบายะ 

๕๔๐,๓๓๐ ๕๔๐,๓๓๐ ๕๔๐,๓๓๐ ๕๔๐,๓๓๐ ๕๔๐,๓๓๐ รอยละของ
นักเรียนท่ี
ไดรับอาหาร
กลางวัน 

เด็กมีพัฒนาการ
ทางดานรางกาย
ท่ีแข็งแรง 
สมบูรณ 

กองศึกษา 

 
 

-๑๕๗- 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 

 
 

 

             รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๔ เสริมสรางสันติสุขและความม่ันคงภายในพ้ืนท่ีแบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๒  ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๒ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒรธรรม และนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๑๐. โครงการเฉลิม
พระเกียรติ ๕ 
ธันวามหาราช 

เพ่ือเทิดทูนเทิดทูน
พระเกียรติของ
พระบาทสมเด็จ
รพเจาอยูหัว 
รัชกาลท่ี ๙ 

ดําเนินการอุดหนุนใน
ใหท่ีทําการอําเภอยีงอ
เพ่ือจัดโครงการเฉลิม
พระเกียรติ ๕ ธันวา
มหาราช 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ จํานวนผูเขารวม
โครงการ 

ผูเขารวมโครงการ
ไดรวมกิจกรรม
เฉลิมพะรเกียรติ 
๕ ธันวามหาราช
และเปนการสืบ
สานวันสําคญัของ
ชาติ 

 
สํานักปลดั 
 

 
 
 
 
 
 

-๑๕๘- 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 

 
 
แบบ ผ.๐๒ 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๔ เสริมสรางสันติสุขและความม่ันคงภายในพ้ืนท่ีแบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๗  ดานงานการพัฒนาดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๗ ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.๑ แผนงานบริหารท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๑๒. โครงการและเพ่ิม
ประสิทธิภาพศูนย
ปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือ
ประชาชน 

เพ่ือใหหนวยงานมี
เครื่องมือเครื่องใช
ท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน 

ดําเนินการอุดหนุน
อบต.ในเขตอําเภอยี่งอ 
เพ่ือดําเนินการบริหาร
การจัดซื้อจดัจาง 

๑๕,๐๐๐ 
( อุดหนุน
อบต. ยี่งอ) 

๑๘,๐๐๐ 
(สมทบ) 

๑๕,๐๐๐ 
( อุดหนุน
อบต. จอ
เบาะ) 

๑๕,๐๐๐ 
( อุดหนุน

อบต. ตะปอ
เยาะ) 

๑๕,๐๐๐ 
( อุดหนุน

อบต. ละหาร) 

จํานวน
เครื่องมือ
เครื่องใชการ
ปฏิบัติงาน 

มีเครื่องเครื่องใชใน
การปฏิบัติงาน
เพียงพอ 

สํานักปลดั 

รวม    ๑๑๒  โครงการ         

 
 

 
 

-๑๕๙- 



 

 

 
แบบ ผ.๐๒/๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน 

  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑ เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจสงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๑  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. โครงการกอสรางคู
ระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมรอบ
สนามกีฬาเหล็ก
ซอยบานแบโนะ 
ม.๑ บานลุโบะบา
ยะ 

เพ่ือใหประชาชน
ตําบลลุโบะบายะ
สามารถสัญจรได
อยางสะดวก 

ดําเนินการกอสรางคู
ระบายนํ้าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก กวาง 
๑.๐๐ เมตร ยาว 
๑๒๐.๐๐ เมตร ลึก 
๑.๐๐ .๐๐ เมตร   ม.
๑ บานลุโบะบายะ 

๗๘๐,๐๐๐ - - - - รอยละ ของ
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองชาง 

 
 
 
 
 

-๑๖๐- 



 

 

แบบ ผ.๐๒/๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน 

  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑ เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจสงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๑  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒. โครงการกอสรางคู
ระบายนํ้า
คอนกรีตเสริม
เหล็กสาย ปาโจ-
ฝาย(ทํานบ)  ม.๑ 
บานลุโบะบายะ 

เพ่ือใหประชาชน
ตําบลลุโบะบายะ
สามารถสัญจรได
อยางสะดวก 

ดําเนินการกอสรางคู
ระบายนํ้าคอนกรีต
เสรมิเหล็กสาย ปาโจ-
ฝาย(ทํานบ)  กวาง 
๔.๐๐ เมจร ยาว 
๑๕๕ .๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนท่ี
ไมนอยกวา ๖๒๐ 
ตารางเมตร  

- ๕๐๐,๐๐๐-    รอยละ ของ
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร 

กองชาง 

 
 
 

-๑๖๑- 



 

 

แบบ ผ.๐๒/๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน 

  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑ เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจสงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๑  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓. โครงการกอสรางคู
ระบายนํ้า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายรอยตอ
ลุโบะบายะ – 
บานแยะ ม.๑ 
บานลุโบะบายะ 

เพ่ือใหประชาชน
ตําบลลุโบะบายะ
สามารถสัญจรได
อยางสะดวก 

ดําเนินการกอสรางคู
ระบายนํ้าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สาย
รอยตอลโุบะบายะ – 
บานแยะ ม.๑ บานลุ
โบะบายะ กวาง ๑.๐๐ 
เมตร ยาว ๕๐.๐๐ 
เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร 

- ๓๕๐,๐๐๐ - - - รอยละของ
ครัวเรือ
ประชาชนท่ีมี
การระบายนํ้า
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การระบายนํ้า 

กองชาง 
 

 
 
 
 

-๑๖๒- 



 

 

แบบ ผ.๐๒/๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน 

  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑ เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจสงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๑  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔. โครงการกอสรางคู
ระบายนํ้า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายลโุบะกู
รอ – ทุงนา  ม.๒ 
บานบือแนกาเซ็ง 

เพ่ือใหประชาชน
ตําบลลุโบะบายะ
สามารถสัญจรได
อยางสะดวก 

ดําเนินกากอสรางคู
ระบายนํ้าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายลโุบะกู
รอ – ทุงนา  ม.๒ 
บานบือแนกาเซ็ง 
กวาง ๑.๐๐ เมตร 
ยาว ๗๐.๐๐ เมตร ลึก 
๑.๐๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - - - รอยละของ
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วเพ่ิม
มากข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองชาง 
 
 
 

 
 
 
 

-๑๖๓- 



 

 

 
แบบ ผ.๐๒/๑ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน 

  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑ เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๑  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๕. โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายลุ
โบะกูรอ ม.๒ 
บานบือแนกาเซ็ง 

เพ่ือใหประชาชน
ตําบลลุโบะบายะ
สามารถสัญจรได
อยางสะดวก 

ดําเนินกากอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายลโุบะกูรอ ม.๒ 
บานบือแนกาเซ็ง 
กวาง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตรหรือ
มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
๔๔๐ ตารางเมตร 

๓๕๐,๐๐๐ - - - - รอยละของ
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองชาง 
 
 
 

 
 

-๑๖๔- 



 

 

 
แบบ ผ.๐๒/๑ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน 

  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑ เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๑  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๖. โครงการกอสราง
ทอเหลี่ยม
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.๒ 
บานบือแนกาเซ็ง 

เพ่ือใหประชาชน
ตําบลลุโบะบายะ
สามารถสัญจรได
อยางสะดวก 

ดําเนินกากอสรางทอ
เหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.๒ บานบือแน
กาเซ็ง กวาง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๕.๐๐ 
เมตร สูง ๑.๕๐  เมตร
รวม ๒ ชองทาง 

-๔๕๐,๐๐๐ -๔๕๐,๐๐๐ -๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ -๔๕๐,๐๐๐ รอยละของ
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองชาง 
 
 
 

 
 
 
 

-๑๖๕- 



 

 

 
แบบ ผ.๐๒/๑ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน 

  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑ เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจสงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๑  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๗ โครงการกอสราง
ลานกีฬา ตาดีกา
ดารุลนาอีม  
 ม.๒ บานบือแน
กาเซ็ง 

เพ่ือใหนักเรียนตา
ดีกาและ 
ประชาชนตําบลลุ
โบะบายะสามารถ
ออกกําลังกายได
สะดวก 

ดําเนินกากอสรางลาน
กีฬา ตาดีกาดารุลนา
อีม ม.๒ บานบือแนกา
เซ็ง กวาง ๑๕.๐๐ 
เมตร ยาว ๓๐.๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๐  
เมตร 

- - - ๓๐๐,๐๐๐ - รอยละของ
นักเรียนและ
ประชาชน
สะดวกในการอ
กําลังกายเพ่ิม
มากข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการออก
กําลังกาย 

กองชาง 
 
 
 

 
 
 

-๑๖๖- 
 



 

 

 
แบบ ผ.๐๒/๑ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน 

  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑ เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจสงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๑  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๘. โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศนพ้ืนท่ีและ
สรางรั้วกูโบรโตะ
กายอ ม. บานบา
โงบืราแง และกู
โบรโตะกือเต บาน
กําปงบูเกะ ม.๓  

เพ่ือใหประชาชน
ตําบลลุโบะบายะมี
ความปลอดภัย 

ดําเนินการปรับปรุง
ภูมิทัศนพ้ืนท่ีและสราง
รั้วกูโบรโตะกายอ ม. 
บานบาโงบืราแง และ
กูโบรโตะกือเต บานกํา
ปงบูเกะ ยาว ๑๓๐ 
เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร 
ม.๓ 

- - ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ รอยละของ
ครัวเรือน
ประชาชน
สะดวกและ
สามารถสัญจร
ไดสะดวกมาก
ข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และสามารถ
สัญจรไดสะดวก
มากข้ึน 

กองชาง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

-๑๖๗- 



 

 

 
 

แบบ ผ.๐๒/๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน 

  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑ เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจสงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๑  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๙. 
 
 

โครงการขยายเขต
ไฟฟาสาธารณะใน
พ้ืนท่ี 

เพ่ือใหการจราจร
มีความสะดวก
ปลอดภัยเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ดําเนินการขยายเขต
ไฟฟาสาธารณะ 

๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ รอยละของ
ครัวเรือน
ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย
และความ
สะดวกในการใช
ถนนเพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย
และความ
สะดวกในการใช
ถนน 

กองชาง 
 

 
 
 

-๑๖๘- 



 

 

 
 

แบบ ผ.๐๒/๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน 

  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑ เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๑  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๐ โครงการกอสราง
ระบบประปา
หมูบาน แบบ
บาดาลขนาดใหญ 
ภายในตําบลลโุบะ
บายะ 

เพ่ือใหประชาชน 
ตําบลลุโบะบายะมี
นํ้าประปาใชตลอด
ท้ังป 

ดําเนินการกอสราง
ระบบประปา
หมูบาน แบบบาดาล
ขนาดใหญ ภายใน
ตําบลลุโบะบายะ 

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ รอยละของ
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมี
การใชนํ้าสะดวก
และรวดเร็วเพ่ิม
มากข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ามี
นํ้าใชตลอดท้ังป 

กองชาง 

 
 
 
 

-๑๖๙- 



 

 

แบบ ผ.๐๒/๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน 

  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑ เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจสงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๑  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๑ โครงการ
ปรับปรุงคันดิน
ฝายลโุบะบายะ  
ม.๑ ตําบลลุโบะ
บายะ 

เพ่ือให
ประชาชน
ตําบลลุโบะบา
ยะมีนํ้าอุปโภค
บริโภคตลอด
ท้ังป 

ดําเนินการปรับปรุง
คันดินฝายลุโบะบา
ยะ  ม.๑ ตาํบลลุ
โบะบายะ ยาวขาง
ละ ๔๐๐ เมตร  

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐
๐ 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ รอยละของ
ประชาชน
ตําบลลุโบะบา
ยะมีนํ้าอุปโภค
บริโภคตลอด
ท้ังป 

ประชาชนตําบลลุ
โบะบายะมีนํ้า
อุปโภคบรโิภค
ตลอดท้ังป 

กองชาง 

๑๒. โครงการ
กอสรางถนน 
คสล. ม.๑ ตําบล
ลุโบะบายะ 

พ่ือใหประชา
ชนตําบลลโุบะ
บายะสามารถ
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ดําเนินการกอสราง
ถนน รวมพ้ืนท่ี 
๘๐๐ ตารางเมตร  

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ รอยละของ
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วเพ่ิม
มากข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองชาง 



 

 

 
 

แบบ ผ.๐๒/๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน 

  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑ เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจสงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๑  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๓. โครงการกอสราง
ดาดคอนกรตี
พรอมขุดลอก
คลอง หมูท่ี ๒ 
บานบือแนกาเซ็ง 

เพ่ือใหประชาชน
ตําบลลุโบะบายะมี
สถานท่ีกักเก็บนํ้า 
เพ่ือการอุปโภค
บริโภค 

ดําเนินการกอสราง
ดาดคอนกรตีพรอมขุด
ลอกคลอง หมูท่ี ๒ 
บานบือแนกาเซ็ง 
ตําบลลุโบะบายะ 
กวาง ๓.๐๐ เมตร 
ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร  

๓,๕๐๐,๐๐
๐ 

๓,๕๐๐,๐๐๐ 
 

๓,๕๐๐,๐๐๐ 
 

๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ รอยละของ
ประชาชนมี
ประชาชนตําบล
ลุโบะบายะมี
สถานท่ีกักเก็บ
นํ้า เพ่ือการ
อุปโภคบรโิภค 
มากข้ึน  

ประชาชนมี
ประชาชนตําบลลุ
โบะบายะมีสถานท่ี
กักเก็บนํ้า เพ่ือการ
อุปโภคบรโิภค 

กองชาง 

 
 

-๑๗๑- 



 

 

แบบ ผ.๐๒/๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน 

  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑ เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจสงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๑  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสง
ค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๔. โครงการ
กอสรางลานกี
อเนกประสงค 
บานบือแนกา
เซ็งหมูท่ี ๒  

เพ่ือให
ประชาชน
ตําบลลุโบะ
บายะมี
สถานท่ีออก
กําลังกาย 

ดําเนินการกอสราง
ลานกีฬาสนาม
ฟุตบอล 
-สนามวอลเลยบอล 
-สนามตะกรอ 
 ขนาด ๒๐X๔๐ เมตร 
-กอสรางอัฒจรรย
คอนกรีต ขนาด
๔๐.๕๐ เมตร จํานวน 
๑ หลัง 
-กอสรางโรง
ยิมเนเซยีม ขนาด  
๓๐X๕๐ เมตร 
จํานวน ๑ หลัง 

๒๑,๐๐๐,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ รอยละของ
ประชาชนมี
สุขภาพ
รางกายท่ี
สมบูรณ
แข็งแรงมาก
ข้ึน 

ประชาชนมี
สุขภาพรางกาย
ท่ีสมบูรณ
แข็งแรงมากข้ึน 

กองชาง 



 

 

 
แบบ ผ.๐๒/๑ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน 

  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑ เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจสงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๑  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๕. โครงการปรับปรุง
สะพานลโุบะบายะ 
- บือแนกาเซ็ง 

เพ่ือใหประชาชน
ตําบลลุโบะบายะ
สามารถสัญจรได
อยางสะดวก 

ดําเนินการปรับปรุง
สะพานลโุบะบายะ 
– บือแนกาเซ็ง ม.๒ 
บานบือแนกาเซ็ง 
กวาง ๖.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๐ เมตร  

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ รอยละของ
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองชาง 

 
 
 

-๑๗๒- 
 



 

 

 
แบบ ผ.๐๒/๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน 

  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑ เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจสงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๑  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๖. โครงการกอสราง
ทางเทาคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สาย
โตะซู -ลุโบะกูรอ 

เพ่ือใหประชาชน
ตําบลลุโบะบายะ
สามารถสัญจรได
อยางสะดวก 

ดําเนินการกอสราง
ทางเทาคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สาย
โตะซู –ลุโบะกูรอ 
ความยาว ๒,๐๐๐ 
เมตร 

๒,๘๐๐,๐๐๐ ๒,๘๐๐,๐๐๐ ๒,๘๐๐,๐๐๐ ๒,๘๐๐,๐๐๐ ๒,๘๐๐,๐๐๐ รอยละของ
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
และรวดเร็วเพ่ิม
มากข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองชาง 

๑๗. โครงการบุกเบิก
ถนนสายโตะซ-ูลุ
โบะกูรอ ม.๒ 
บานบือแนกาเซ็ง 

เพ่ือใหประชาชน
ตําบลลุโบะบายะ
สามารถสัญจรได
อยางสะดวก 

ดําเนินการบุกเบิก
ถนนสายสายโตะซู 
–ลุโบะกูรอ ความ
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร 
 

๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ รอยละของ
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
และรวดเร็วเพ่ิม
มากข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองชาง 

-๑๗๓- 



 

 

 
 

แบบ ผ.๐๒/๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน 

  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑ เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจสงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๑  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๘. โครงการกอสรางคู
ระบายนํ้า
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายหลัก ลุ
โบะบายะ- บือแน
กาเซ็ง  ม.๒ 
บานบือนกาเซ็ง 

เพ่ือใหประชาชน
ตําบลลุโบะบายะ
สามารถสัญจรได
อยางสะดวก 

ดําเนินการกอสรางคู
ระบายนํ้าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก กวาง 
๐.๕๐ เมตร ยาว 
๕๕๐ เมตร ลึก 
๐.๖๐ เมตร   ม.๒ 
บือแนกาเซ็ง 

๑,๕๐๐,๐๐๐- ๑,๕๐๐,๐๐๐- ๑,๕๐๐,๐๐๐- ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ รอยละ ของ
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจรไปมา 

กองชาง 

 
 
 

-๑๗๔- 



 

 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒/๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน 

  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑ เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจสงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๑  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๙. โครงการกอสราง
ลานกีฬาพรอม
อุปกรณออกกําลัง
กายกลางแจง ม.๒ 
บานบือแนกาเซ็ง 

เพ่ือใหประชาชน
ตําบลลุโบะบายะมี
สถานท่ีอกกําลัง
กาย 

ดําเนินการกอสราง
ลานกีฬาพรอม
อุปกรณออกกําลัง
กายกลางแจง กวาง 
๓๐.๐๐ เมตร ยาว 
๔๐.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร   ม.๒ 
บือแนกาเซ็ง 

๒,๕๐๐,๐๐๐- ๒,๕๐๐,๐๐๐- ๒,๕๐๐,๐๐๐- ๒,๕๐๐,๐๐๐- ๒,๕๐๐,๐๐๐- รอยละ ของ
เยาวชน 
ประชาชนมี
สถานท่ีออก
กําลังกาย 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การออกกําลังกาย 

กองชาง 

 
-๑๗๕- 



 

 

 
 

แบบ ผ.๐๒/๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน 

  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑ เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจสงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๑  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๐. โครงการกอสราง
รั้วคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ม.๒ 
บานบือแนกาเซ็ง 

เพ่ือใหประชาชน
ตําบลลุโบะบายะมี
มีความปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

ดําเนินการกอสราง
รั้วคอนกรีตเสรมิ
เหล็กรอบสนามกีฬา
ประจําตําบลลุโบะ
บายะ ม.๒ บานบือ
แนกาเซ็ง 

๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ รอยละ ของ
ประชาชนใน
ตําบลลุโบะบา
ยะ มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

ประชาชนไดรับ
ในตําบลลโุบะ
บายะ มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 

 
 
 

-๑๗๖- 
 



 

 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒/๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน 

  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑ เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๑  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๑. โครงการบุกเบิก
ถนนพรอมสราง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายกํา
ปงบูเกะ-ปาลอ
บาตะ 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยางสะดวก 

ดําเนินการบุกเบิก
ถนนพรอมสราง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายกํา
ปงบูเกะ-ปาลอ
บาตะ กวาง ๔.๐๐ 
ยาว ๕๕๐เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ม.๓ บานปาลอ
บาตะ 

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ รอยละ ของ
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองชาง 

-๑๗๗- 



 

 

 
 

แบบ ผ.๐๒/๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน 

  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑ เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจสงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๑  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๒. โครงการบุกเบิก
ถนนพรอมสราง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สาย
หนา อบต.- นํ้าตก
ปาโจ 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยางสะดวก 

ดําเนินการบุกเบิก
ถนนพรอมสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหนา 
อบต.นํ้าตกปาโจ  
กวาง ๔.๐๐ ยาว 
๕๕๐เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ม.๓  
บานปาลอบาตะ 

๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ รอยละ ของ
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองชาง 

 
 

-๑๗๘- 



 

 

 
แบบ ผ.๐๒/๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน 

  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑ เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจสงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๑  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๓. โครงการบุกเบิก
ถนนพรอมสราง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
สายบือแนกาเซ็ง  
บาโงบราแง 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยางสะดวก 

ดําเนินการบุกเบิก
ถนนพรอมสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบือแนกา
เซ็ง – บาโงบราแง 
กวาง ๔.๐๐ ยาว 
๕๕๐เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ม.๓  
บานปาลอบาตะ 

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ รอยละ ของ
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองชาง 

 
 
 

-๑๗๙- 



 

 

 
แบบ ผ.๐๒/๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน 

  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑ เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจสงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๑  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๔. โครงการบุกเบิก
ถนนสายจากทอ
เหลี่ยมหนา
โรงเรียนบานกูแว  
บานบาโง ม.๕ 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยางสะดวก 

ดําเนินการบุกเบิก
ถนน สายสายจาก
ทอเหลี่ยมหนา
โรงเรียนบานกูแว – 
บานบาโง ม.๕ บาน
กูแว 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ รอยละ ของ
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองชาง 

๒๕. โครงการรับปรุง
ภูมิทัศนสนามกีฬา 
อบต.ลุโบะบายะ 
หมูท่ี ๒ บานบือ
แนกาเซ็ง 

เพ่ือใหประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
การออกกําลังกาย
ฯลฯ 

ดําเนินการปรับปรุง
ภูมิทัศนสนามกีฬา 
อบต.ลุโบะบายะ 
จํานวน ๑ แหง 

๕๐๐,๐๐๐ - - - - รอยละของ
ประชาชนท่ีมา
ใชบริการการออ
กําลังกายมี
สะดวกและ
ปลอด ภัยมาก
ข้ึน 

ประชาชนท่ีมา
ใชบริการการออ
กําลังกายมี
สะดวกและ
ปลอด ภัยมาก
ข้ึน 

กองกชาง 



 

 

 
 

แบบ ผ.๐๒/๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน 

  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑ เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจสงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๑  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๖. โครงการปรับปรุง
แหลงทองเท่ียว
เชิงเกษตรนวัตวิถี 
โดยการสราง
ทางเดินเช่ือม ม.๓  

-เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยางสะดวก 
-ประชาชน
สามารถทํา
การเกษตรได
สะดวกข้ึน 

ดําเนินการกอสราง
ทางเดินเช่ือมตอ 
ยาว ๕๐๐ เมตร ม.
๓  บานปาลอบาตะ 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ รอยละ ของ
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร
ไปมา 

กองชาง 

 
 
 
 

-๑๘๑- 



 

 

 
แบบ ผ.๐๒/๑ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน 

  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑ เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๑  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๗. โครงการขุดลอก
คลองและสราง
ฝายชะลอนํ้า ม.๓  

-เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยางสะดวก 
-สามารถกักเก็บ
นํ้าเพ่ืออุปโภค
บริโภค 

ดําเนินการขุดลอก
คลองและสรางฝาย
ชะลอนํ้า กวาง 
๔.๐๐ เมตร ยาว 
๘.๐๐ เมตร สูง 
๑.๕๐ เมตร  ม.๓  
บานปาลอบาตะ 

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ รอยละ ของ
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองชาง 

 
 
 
 

-๑๘๒- 



 

 

 
 

แบบ ผ.๐๒/๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน 

  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑ เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจสงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๑  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๘. โครงการบุกเบิก
ถนน สายจากทอ
เหลี่ยม –สายกู
โบร ม.๕ บานกูแว 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยางสะดวก 

ดําเนินการบุกเบิก
ถนน จากทอเหลี่ยม 
–สายกูโบร ยาว 
๘๐๐ เมตร  ม.๕  
บานกูแว 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ รอยละ ของ
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองชาง 

 
 
 
 

-๑๘๓- 



 

 

 
 

แบบ ผ.๐๒/๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน 

  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑ เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจสงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๑  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๙ โครงการบุกเบิก
ถนน สายจากทอ
เหลี่ยม –หนา
โรงเรียนบานกูแว 
บานบาโง ม.๕ 
บานกูแว 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยางสะดวก 

ดําเนินการบุกเบิก
ถนน จากทอเหลี่ยม 
หนาโรงเรียนบาน
กูแว-บานบาโง ยาว 
๘๐๐ เมตร  ม.๕  
บานกูแว 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ รอยละ ของ
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองชาง 

 
 
 

-๑๘๔- 
 



 

 

 
 

แบบ ผ.๐๒/๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน 

  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑ เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจสงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๑  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓๐. อุดหนุนการไฟฟา
สวนภูมภิาค
โครงการขยายไฟฟา
พรอมแสงสวาง ม.๒ 
บานบือแนกาเซ็ง 

เพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
ของประชาชน 

ดําเนินการขยาย
เขตไฟฟา ม.๒
ระยะทาง ๒๑๓ 
เมตร 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ รอยละของครัวเรือนมี
ไฟฟาและแสงสวาง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินมาก
ข้ึน 

กองชาง 
 

๓๑. อุดหนุนการไฟฟา
สวนภูมภิาค
โครงการขยายไฟฟา
พรอมแสงสวาง ม.๓ 
บานปาลอบาตะ 

เพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
ของประชาชน 

ดําเนินการขยาย
เขตไฟฟา ม.๓ 
ระยะทาง ๑๕๕ 
เมตร 

๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ รอยละของครวัเรือนมี
ไฟฟาและแสงสวาง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินมาก
ข้ึน 

กองชาง 
 

 
-๑๘๕- 



 

 

แบบ ผ.๐๒/๑ 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน 

  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑ เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการาชายแดน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๑  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓๒. อุดหนุนการไฟฟา
สวนภูมภิาค
โครงการขยาย
ไฟฟาพรอมแสง
สวาง ม.๔ บานกู
แบบาเดาะ 

เพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน 

ดําเนินการขยาย
เขตไฟฟา ม.๔ 
ระยะทาง 

-๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐- ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐- -๑๖๐,๐๐๐ รอยละของครัวเรือนมี
ไฟฟาและแสงสวาง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินมาก
ข้ึน 

กองชาง 
 

๓๓. อุดหนุนการไฟฟา
สวนภูมภิาค
โครงการขยาย
ไฟฟาพรอมแสง
สวาง ม.๕ บาน
กูแว 

เพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน 

ดําเนินการขยาย
เขตไฟฟา ม.๕ 
ระยะทาง 

-๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐- ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐- -๑๖๐,๐๐๐ รอยละของครัวเรือนมี
ไฟฟาและแสงสวาง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินมาก
ข้ึน 

กองชาง 
 

-๑๘๖- 



 

 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒/๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน 

  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑ เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจสงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๑  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓๔. อุดหนุนการไฟฟา
สวนภูมภิาค
โครงการขยาย
ไฟฟาพรอมแสง
สวาง ม.๑ บานลุ
โบะบายะ 

เพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน 

ดําเนินการขยาย
เขตไฟฟา ม.๔ 
ระยะทาง 

-๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐- ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐- -๑๖๐,๐๐๐ รอยละของครัวเรือนมี
ไฟฟาและแสงสวาง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินมาก
ข้ึน 

กองชาง 
 

 
 
 
 

-๑๘๗- 



 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน 

  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒ ลดความเหล่ือมลํ้า พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาขงเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๒  ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๒ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๑ แผนงานการศึกษา  (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓๕. 
 
 
 
 

โครงการสงเสริม
พัฒนาการเด็ก 

เพ่ือสงเสริม
พัฒนาการเด็ก 
 

ดําเนินการจัด
กิจกรรมเพ่ือ
สงเสริมพัฒนาการ
เด็ก 

๒๔,๘๐๐ ๒๔,๘๐๐ ๒๔,๘๐๐ ๒๔,๘๐๐ ๒๔,๘๐๐ รอยละของ
ผูเขารวม
โครงการ 

ผูเขารวม
โครงการไดเสรมิ
พัฒนาการดาน
ตางๆ 

กองศึกษา 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

-๑๘๙- 

แบบ ผ.๐๒/๑ 



 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน 

  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ ลดความเหล่ือมลํ้า พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ท่ี ๒ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

๒.๔ แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓๖. โครงการบําบัด

ฟนฟูผูติดยาเสพ

ติด 

เพ่ือดําเนินการโครงการ

บําบัดฟนฟูผูตดิยาเสพ 

ติด 

ดําเนินการ

โครงการบําบัด

ฟนฟูผูติดยาเสพ

ติด 

๙,๐๐๐- ๙.๐๐๐ ๙.๐๐๐ ๙.๐๐๐ ๙.๐๐๐ รอยละของผูติดยาเสพ

ติดไดรับบําบัด 

ผูติดยาเสพติดไดรับ

บําบัดเพ่ิมข้ึน 

สํานักปลดั 

๓๗. โครงการอบรม

และสงเสรมิการ

คัดแยกขยะ 

เพ่ือใหประชาชนมี

ความรูเก่ียวกับการแยก

ขยะ 

ดําเนินการ

โครงการอบรม

และสงเสรมิการ

คัดแยกขยะ 

๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ รอยละของประชาชน

ไดรับความรูการคัดแยก

ขยะ 

ประชาชนไดรับความรู

การคัดแยกขยะ 

สํานักปลดั 



 

 

 
แบบ ผ.๐๒/๑ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน 

  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒ ลดความเหล่ือมลํ้า พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาขงเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๒  ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๒ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๒ แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓๘. 
 
 
 
 

โครงการปองกัน
และแกไขปญหา
ยาเสพตดิ 
 
 

เพ่ือรณรงค
ปองกันการแพร
ระบาดและแกไข
ปญหายาเสพตดิ 
 
 

ดําเนินการอบรมให
ความรูเก่ียวกับการ
ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพตดิ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๕๓,๐๐๐ ๑๕๓,๐๐๐ ๑๕๓,๐๐๐ รอยละของ
ผูเขารวม.โครงการ
การฝกอบรมฯ 

ผูเขารวมรณรงค
รูถึงพิษภัยของ
ยาเสพตดิ
เพ่ิมข้ึน 

สํานักปลดั 

๓๙. โครงการปองกัน
และระงับ
โรคตดิตอ 
 
 

เพ่ือใหประชาชน
ในทองถ่ิน
ปลอดภัยจาก
โรคตดิตอ 
 
 

ดําเนินการ
ประชาสมัพันธเดิน
รณรงค พนหมอก
ควัน หรืออ่ืนๆ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละของ
ประชาชนใน
ทองถ่ินปลอดภัย
จากโรคติดตอ 

ประชาชนใน
ทองถ่ิน
ปลอดภัยจาก
โรคตดิตอ 

สํานักปลดั 

-๑๙๑- 



 

 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน 

  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒ ลดความเหล่ือมลํ้า พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาขงเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๒  ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๒ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๒ แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔๐.. โครงการ
ควบคุมและ
ปองกันโรคพิษ
สุนัขบา 

เพ่ือปองกันและ
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบา 

ดําเนินการฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัข
บาใหกับแมวและ
สัตวอ่ืนๆ 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ รอยละประชาชนใน
เขตตําบลลโุบะบา
ยะปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบา 

ประชาชนในเขต
ตําบลลุโบะบายะ
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบา 

สํานักปลดั 

๔๑. โครงการ
ปองกันโรค
ระบาดในสัตว 
 

เพ่ือสงเสริม
สุขภาพสตัวและ
ปองกันโรคในสัตว 
 
 

ดําเนินการประสาน
กับปศุสัตวประจํา
ตําบลเพ่ือใหความรู
เก่ียวกับโรคระบาด
ในสัตว 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละของผูเขารับ
การฝกอบรมมี
ความรูเพ่ิมมากข้ึน 

ผูเขารับการ
ฝกอบรมมีความรู
เพ่ิมมากข้ึน 

สํานักปลดั 

 
 

-๑๙๒- 

แบบ ผ.๐๒/๑ 



 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน 

  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ ลดความเหล่ือมลํ้า พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาขงเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคณุภาพชีวิต 
๒.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 
๒.๕ แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔๒. โครงการอบรม
พลังคนไทยรวม
ใจปองกันโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙(Covid 
๒๐๑๙) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถปองกัน
โรคตดิเช้ืไวรัสโคโร
นา๒๐๑๙(Covid 
๒๐๑๙) 

ดําเนินการ
อบรมโครงการ
พลังคนไทยรวม
ใจปองกันโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙(Covid 
๒๐๑๙) 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ รอยละของ 
ผูเขารวมอบรม
สามารถปองกัน
โรคตดิเช้ืไวรัสโค
โรนา๒๐๑๙
(Covid ๒๐๑๙)
เพ่ิมข้ึน 

ผูเขารวมอบรม
สามารถปองกัน
โรคตดิเช้ืไวรัสโคโร
นา๒๐๑๙(Covid 
๒๐๑๙ 

สํานักปลดั 

 
 
 

-๑๙๓- 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒/๑ 



 

 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน 

  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ ลดความเหล่ือมลํ้า พัฒนาและเสริมสรางคุรภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคณุภาพชีวิต 
๒.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 
๒.๕ แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔๓. โครงการจดัซื้อ
วัสด ุอุปกรณ
ปองกันโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙(Covid 
๒๐๑๙) 

เพ่ือใหประชาชนมี
วัสดุ อุปกรณใน
การปองกันโรคตดิ
เช้ืไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙(Covid 
๒๐๑๙) 

ดําเนินการ
อบรมโครงการ
พลังคนไทยรวม
ใจปองกันโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙(Covid 
๒๐๑๙) 

๓๐๐,๐๐๐- -๓๐๐,๐๐๐ -๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ รอยละของ 
ผูเขารวมอบรม
สามารถปองกัน
โรคตดิเช้ืไวรัสโค
โรนา๒๐๑๙
(Covid ๒๐๑๙)
เพ่ิมข้ึน 

ผูเขารวมอบรม
สามารถปองกัน
โรคตดิเช้ืไวรัสโคโร
นา๒๐๑๙(Covid 
๒๐๑๙ 

สํานักปลดั 

 
 
 
 
 

-๑๙๔- 

แบบ ผ.๐๒/๑ 



 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน 

  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒ ลดความเหล่ือมลํ้า พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาขงเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๒  ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๒ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๒ แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 
๔๔. 
 
 
 

โครงการงาน
การแพทยฉุกเฉิน 
 

เพ่ือจัดโครงการ
อบรมการแพทย
ฉุกเฉิน 
 

ดําเนินการอบรม
โครงการงาน
การแพทยฉุกเฉิน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละของผูเขา
รับการฝกอบรมมี
ความรูเพ่ิมและมี
ทักษะมากข้ึน 

ทําใหประชาชนมี
ความรู
ความสามารถใน
การปฐมพยาบาล
เบ้ืองตน และเพ่ิม
จํานวนกูชีพกูภัย
ของตําบลลุโบะบา
ยะ 

สํานักปลดั 

๔๕. โครงการปองกันและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนน 

เพ่ือใหความรู
เก่ียวกับการปองกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

ดําเนินการโครงการ
ปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละผูเขารับ
การอบรมมีความรู
เก่ียวกับการใชรถ 
ใชถนน 

ผูเขารับการอบรม
มีความรูเก่ียวกับ
การใชรถ ใชถนน 

สํานักปลดั 

 
-๑๙๕- 

แบบ ผ.๐๒/๑ 



 

 

แบบ ผ.๐๒/๑ 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน 

  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒ ลดความเหล่ือมลํ้า พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาขงเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๒  ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๒ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔๖. 
 
 
 
 

โครงการเพ่ือ
ชีวิตสดใสวัย
สูงอายุ 
 
 

เพ่ือใหผูสูงอายุมี
สุขภาพรางกาย
แข็งแรงข้ึน 
 
 

ดําเนินการตรวจ
สุขภาพผูสูงอายุและ
ใหคําแนะนําในการ
รักษาสุขภาพ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละของผูสูงอายุ
มีสุขภาพรางกาย
แข็งแรง 

ผูสูงอายุมี
สุขภาพรางกาย
แข็งแรง 

สํานักปลดั 

๔๗. โครงการ
สงเคราะหผูปวย
ยากไร 

เพ่ือชวยเหลือผูปวย
ยากไรและดอย
โอกาสทางสังคม 

ดําเนินการจัดใหมรีถ
รับ-สงผูปวยท่ียากไร
หรือดอยโอกาสทาง
สังคมเดินทางไป
โรงพยาบาล 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละของผูปวย
ยากไรมีความ
สะดวกในการ
เดินทางไป
โรงพยาบาล 

ผูปวยยากไรมี
ความสะดวกใน
การเดินทางไป
โรงพยาบาล 

สํานักปลดั 

-๑๙๖- 



 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน 

  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ ลดความเหล่ือมลํ้า พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาขงเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ท่ี ๒ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔๘. โครงการ

เสรมิสราง

คุณภาพชีวิต

ผูดอยโอกาส 

เพ่ือดําเนิน

โครงการ

เสรมิสราง

คุณภาพชีวิต

ผูดอยโอกาส 

ดําเนินโครงการ

เสรมิสรางคุณภาพ

ชีวิตผูดอยโอกาส 

- ๙.๐๐๐ ๙.๐๐๐ ๙.๐๐๐ ๙.๐๐๐ รอยละของ

ผูดอยโอกาสมี

คุณภาพชีวิตเพ่ิม

มากข้ึน 

ผูดอยโอกาสมี

คุณภาพชีวิตเพ่ิม

มากข้ึน 

สํานักปลดั 

 
-๑๙๗- 

แบบ ผ.๐๒/๑ 



 

 

 
แบบ ผ.๐๒/๑ 

  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน 

  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ ลดความเหล่ือมลํ้า พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาขงเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๔ แผนงานเสริมสรางความเขมแข็ง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔๙. โครงการสงเสริม
อาชีพการเกษตร
หรืออาชีพอ่ืนๆ 
ใหแก เยาวชน,
ประชาชน,กลุมสตร ี
 

เพ่ือสงเสริมให
ประชาชนมี
รายไดเพ่ิมข้ึน 
 

ดําเนินการฝกอบรม
อาชีพการเกษตรและ
อาชีพอ่ืนๆหรือจัดซื้อ
วัสดุ/ครุภณัฑ การฝก
หรือสนับสนุนอุปกรณ
สงเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.รอยละหรือ
จํานวนผูเขารวม
อบรมมีความรู
เพ่ิมข้ึน  
๒.จํานวนครัวเรือนท่ี
มีรายไดเพ่ิมข้ึน 

๑.ผูเขารวม
โครงการมคีวามรู
ความเขาใจใน
เรื่องเกษตรและ
อาชีพอ่ืนๆมากข้ึน 
๒.ประชาชนมี
รายไดเพ่ิมข้ึน 

สํานักปลดั 

๕๐. โครงการสงเสริม

อาชีพ สรางรายได 

ตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือนอมนํา

แนวทางตาม

พระราชดําร ิ

ดําเนินการสงเสริม

อาชีพอาชีพใหกับ

ประชาชนในตําบลลุ

โบะบายะ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละของผูเขารับ

การฝกอบรมอาชีพมี

รายไดเพ่ิมข้ึน 

ผูเขารับการ

ฝกอบรมอาชีพมี

รายไดเพ่ิมข้ึน 

สํานักปลดั 



 

 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน 

  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ เสริมสรางสันติสุขและความม่ันคงภายในพ้ืนท่ีแบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย 
๒.ยุทธศาสตรการพัฒนา  อปท.ท่ี ๓.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย 
๒.๔ แผนงานเสริมสรางความเขมแข็ง 

 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๕๑. โครงการ อบต.
เคลื่อนท่ีเพ่ือ
บริการประชาชน 

เพ่ือใหบริการกับ
ประชาชนนอกสถานท่ี
และเพ่ือพัฒนางาน
ของ อบต. 

ประชาชนในเขต 
อบต.ลุโบะบายะ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จํานวนประชาชน
ท่ีไดรับบริการ 

ประชาชนไดรับ
บริการอยางท่ัวถึง 

สํานักปลดั 

๕๒. โครงการสงเสริม
ประชาธิปไตย 

เพ่ือสงเสริมความเปน
ประชาธิปไตยกับ
ประชาชนในตําบลลุ
โบะบายะ 

ดําเนินการ
สงเสริม
ประชาธิปไตย 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละประชาชน
ในเขตตําบลลุโบะ
บายะมีความรู
เก่ียวกับกฎหมาย
และมีความรัก
ประชาธิปไตย
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนในเขต
ตําบลลุโบะบายะมี
ความรูเก่ียวกับ
กฎหมายและมีความ
รักประชาธิปไตย
เพ่ิมข้ึน 

สํานักปลดั 

แบบ ผ.๐๒/๑ 



 

 

 
 

แบบ ผ.๐๒/๑ 

 
                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน 
  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสรางบานเมืองใหนาอยู บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๖.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
๒.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๖.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
๒.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม  และนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๕๓. โครงการ
รอมฎอน
สัมพันธ 

เพ่ือสืบทอด
ประเพณีตาม
หลักศาสนา
อิสลาม 

ดําเนินการจัดซื้อวัสดุ
อาหารและเครื่องดื่ม
เพ่ือมอบใหแกมัสยดิ
ในตําบลลโุบะบายะ 
ท้ัง ๙ มัสยิด 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ รอยละของ 
ผูเขารวมโครงการ
เพ่ิมข้ึน 

ผูเขารวมโครงการ
ไดสบืทอดเก่ียวกับ
ประเพณีและ
รําลึกถึงศาสดา
เพ่ิมข้ึน 

กองศึกษา 

๕๔. โครงการเมา
ลิดสมัพันธ 

เพ่ือสืบทอด
ประเพณีตาม
หลักศาสนา
อิสลาม 

ดําเนินการจัดงานเมา
ลิดีนนบีซึ่งเปนวัน
คลายวันประสตูิของ
ทานศาสดา 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ รอยละของ 
ผูเขารวมโครงการ
เพ่ิมข้ึน 

ผูเขารวมโครงการ
ไดสบืทอดเก่ียวกับ
ประเพณีและ
รําลึกถึงศาสดา
เพ่ิมข้ึน 

กองศึกษา 

-๒๐๐- 



 

 

 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน 

  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ เสริมสรางสันติสุขและความม่ันคงภายในพ้ืนท่ีแบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๖.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
๒.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปปท. ท่ี ๖.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
๒.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม  และนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๕๕. โครงการ
มหกรรม
วิชาการดาน
ศาสนา 

เพ่ืออนุรักษฟนฟู 
สืบทอดจารตี 
ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม
ตามหลักศาสนา
อิสลาม 

ดําเนินการจัด
งานการประกวด
อานาเซด และ
การแขงขัน 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๒๐๖,๐๐๐ ๒๐๖,๐๐๐ รอยละของ 
ผูเขารวม
โครงการเพ่ิมข้ึน 

ผูเขารวมโครงการ
ไดสบืทอดจารตี
ประเพณ ี

กองศึกษา 

 
 
 

-๒๐๑- 
 

แบบ ผ.๐๒/๑ 



 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน 

  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ ลดความเหล่ือมลํ้า พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาขงเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ท่ี ๒ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

๒.๔ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๕๖. โครงการ

ฝกอบรมเสรมิ

ศักยภาพสําหรับ

ครูผูสอนตาดีกา 

เพ่ือดําเนิน

โครงการฝกอบรม

เสรมิศักยภาพ

สําหรับครูผูสอน

ตาดีกา 

ดําเนินโครงการ

ฝกอบรมเสรมิ

ศักยภาพสําหรับ

ครูผูสอนตาดีกา 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ รอยละของ

ครูผูสอนตาดีกามี

ความรูและมี

ศักยภาพเพ่ิมข้ึน 

ครูผูสอนตาดี

กามีความรู

และมี

ศักยภาพ

เพ่ิมข้ึน 

กองศึกษา 

 
 

-๒๐๒- 

แบบ ผ.๐๒/๑ 



 

 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน 

  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ เสริมสรางสันติสุขและความม่ันคงภายในพ้ืนท่ีแบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๖.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
๒.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๖.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
๒.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม  และนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๕๗. โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
สําหรับประชาชน 
 

เพ่ือให
ประชาชนมี
ความรูเก่ียวกับ
คุณธรรม
จริยธรรม 

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
สําหรับประชาชน 
 

๒๑๓,๕๐๐ ๒๑๓,๕๐๐ ๒๑๓,๕๐๐ ๒๑๓,๕๐๐ ๒๑๓,๕๐๐ รอยละของประชาชนท่ี
เขารวมอบรมมีความรู
เก่ียวกับคุณธรรม
จริยธรรมท่ีด ี

ประชาชนท่ีเขารวม
อบรมมีความรู
เก่ียวกับคุณธรรม
จริยธรรมท่ีดีข้ึน 

กองศึกษา 

 
 
 

-๒๐๓- 
 
 

แบบ ผ.๐๒/๑ 



 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน 

  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ ลดความเหล่ือมลํ้า พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาขงเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ท่ี ๒ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

๒.๔ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๕๘. โครงการพัฒนา

ศักยภาพผูนํา

ศาสนา  

เพ่ือดําเนินการ

โครงการพัฒนา

ศักยภาพผูนํา

ศาสนา 

ดําเนินการโครงการ

พัฒนาศักยภาพผูนํา

ศาสนา  

๔๕,๙๐๐ ๔๕,๙๐๐ ๔๕,๙๐๐ ๔๕,๙๐๐ ๔๕,๙๐๐ รอยละของผูนํา

ศาสนาท่ีเขารับการ

อบรม 

ผูนําศาสนาท่ี

เขารับการ

อบรม,มี

ศักยภาพ

เพ่ิมข้ึน 

กองศึกษา 

 
 

-๒๐๔- 
 

แบบ ผ.๐๒/๑ 



 

 

แบบ ผ.๐๒/๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน 

  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ เสริมสรางสันติสุขและความม่ันคงภายในพ้ืนท่ีแบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๖.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
๒.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ๖.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
๒.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม  และนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๕๙. โครงการสงเสริม
การศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเยาวชน 

-เพ่ือปลูกฝงในเรื่อง
ของรักการอาน รัก
การศึกษาเลาเรยีน 
-เพ่ือเตรียมความ
พรอมในการใชชีวิต
ของเยาวชนวัยใส 

ดําเนินการโครงการ
สงเสริมการศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเยาวชน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละของ
เยาวชนในตําบลลุ
โบะบายะรักการ
อาน และใฝศึกษา
เพ่ิมข้ึน 

เยาวชนในตําบล
ลุโบะบายะรัก
การอาน และใฝ
ศึกษาเพ่ิมข้ึน 

กองศึกษา 

 
 
 
 
 

-๒๐๕- 
 



 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน 

  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ เสริมสรางสันติสุขและความม่ันคงภายในพ้ืนท่ีแบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๖.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
๒.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๖.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
๒.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม  และนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๖๐. โครงการสืบ
สานวัฒนธรรม
ประเพณี
ทองถ่ินและ
ภูมิปญญา
ทองถ่ิน  

เพ่ือสืบทอด
ประเพณีตามหลัก
ศาสนาอิสลาม 

ดําเนินการสืบสาน
วัฒนธรรม
ประเพณีทองถ่ิน
และภมูิปญญา
ทองถ่ิน  

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ รอยละของ 
ผูเขารวมโครงการ
เพ่ิมข้ึน 

ผูเขาผูเขารวม
โครงการเพ่ิมข้ึน 

กองศึกษา 

 
 
 
 

-๒๐๖- 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒/๑ 



 

 

 
          รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน 

  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ เสริมสรางสันติสุขและความม่ันคงภายในพ้ืนท่ีแบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย 
๓.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๓ ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย 
๓.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๖๑. โครงการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน 
 

เพ่ือใหตําบลลุ
โบบายะนาอยู 
 

ดําเนินการปรับปรุงภูมิ
ทัศนโดยการตัดแตงก่ิงไม 
ปลูกตนไม 
ประชาสมัพันธให
ประชาชนอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละของ
จํานวนผูเขารวม
โครงการ 
 

ผูเขารวม
โครงการมคีวาม
รักและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรม
ชาติ 

สํานักปลดั 

รวม ๖๑ โครงการ         

 
 
 

-๒๐๗- 
 

แบบ ผ.๐๒/๒ 



 

 

 
 

แบบ ผ.๐๒/๒ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑  เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจสงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๑  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. โครงการเสรมิผิว
แอสฟลทติกคอน 
กรีต  ม.๑ ตําบลลุ
โบะบายะ อําเภอยี่
งอ จังหวัดนราธิวาส 

เพ่ือให
ประชาชนตําบล
ลุโบะบายะ
สามารถสัญจร
ไดสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน 

ดําเนินการเสริมผิว
แอสฟลทติกคอนก
รีตสายลโุบะบายะ 
หมูท่ี ๑ ตําบลลโุบะ
บายะ กวาง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๑,๔๕๐ 
เมตร หนา ๐.๐๔ 
เมตร รวมพ้ืนท่ีไม
นอยกวา ๕,๘๐๐ 
ตารางเมตร  

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ รอยละของครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวกและ
รวดเร็วเพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร
ไปมา 

กองชาง 

 



 

 

-๒๐๘- 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒/๒ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑ เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจสงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๑  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒. โครงการเสรมิ
ผิวแอสฟลทติ
กคอนกรีต  ม.
๒ บานบือแน
กาเซ็ง ตําบลลุ
โบะบายะ 
 อําเภอยี่งอ 
จังหวัด
นราธิวาส 

เพ่ือให
ประชาชน
ตําบลลุโบะบา
ยะสามารถ
สัญจรได
สะดวกมาก
ยิ่งข้ึน 

ดําเนินเสริมผิวแอสฟลทติกคอนก
รีต ชวงท่ี ๑ ขนาดกวาง ๓.๐๐ ม. 
ยาว ๑๗๐.๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. 
ชวงท่ี ๒ ขนาดกวาง ๔.๐๐ ม. 
ยาว ๕๔๒.๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. 
รวมพนท่ี ไมนอยกวา ๒,๖๗๘ 
ตารางเมตรหมูท่ี ๒ บานบือแนกา
เซ็ง ตําบลลุโบะบายะ 

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ รอยละของ
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การสญัจร
ไปมา 

กองชาง 



 

 

-๒๐๙- 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒/๒ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑ เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจสงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๑  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓. โครงการกอสราง
ระบบประปา
หมูบาน แบบบาดาล
ขนาดใหญ ภายใน
ตําบลลุโบะบายะ 

เพ่ือให
ประชาชน 
ตําบลลุโบะบา
ยะมีนํ้าประปา
ใชตลอดท้ังป 

ดําเนินการกอสราง
ระบบประปา
หมูบาน แบบบาดาล
ขนาดใหญ ภายใน
ตําบลลุโบะบายะ 

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ รอยละของ
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
ใชนํ้าสะดวกและ
รวดเร็วเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ามี
นํ้าใชตลอดท้ังป 

กองชาง 

 
 



 

 

-๒๑๐- 
 
 
 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑ เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๑  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔. โครงการกอ
เสรมิผิวลาด
ยางพาราเอส
ฟลตติกคอน 
กรีต สายกูแว – 
ลุโบะกูรอ หมูท่ี 
๕ ตําบลลุโบะ
บายะ 

เพ่ือให
ประชาชน
ตําบลลุโบะบา
ยะสามารถ
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ดําเนินการกอสรางถนน
คอนกรีต เสริมเหล็กสาย
กูแว – ลุโบะกูรอ หมูท่ี 
๕-๒ ตําบลลโุบะบายะ 
กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๑,๐๓๒ เมตร หนา 
๐.๐๔ เมตร 

๒,๑๓๖,๒๔๐ ๒,๑๓๖,๒๔๐ ๒,๑๓๖,๒๔๐ ๒,๑๓๖,๒๔๐ ๒,๑๓๖,๒๔๐ รอยละของ
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองชาง 

 

แบบ ผ.๐๒/๒ 



 

 

-๒๑๑- 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑ เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๑  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๕. โครงการ
ซอมแซม ฝายลุ
โบะบายะ  ม.๑ 
ตําบลลุโบะบา
ยะ 

เพ่ือให
ประชาชน
ตําบลลุโบะบา
ยะมีนํ้าอุปโภค
บริโภคตลอด
ท้ังป 

ดําเนินการปรับปรุง
คันดินฝายลุโบะบา
ยะ  ม.๑ ตาํบลลุ
โบะบายะ ยาวขาง
ละ ๔๐๐ เมตร  

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ รอยละของ
ประชาชน
ตําบลลุโบะบา
ยะมีนํ้าอุปโภค
บริโภคตลอด
ท้ังป 

ประชาชน
ตําบลลุโบะบา
ยะมีนํ้าอุปโภค
บริโภคตลอด
ท้ังป 

กองชาง 

๖. โครงการ
ปรับปรุงนํ้าตก
ปาโจและสราง
ถนน คสล. ม.๑ 
ตําบลลุโบะบา
ยะ 

พ่ือใหประชา
ชนตําบลลโุบะ
บายะสามารถ
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ดําเนินการปรับปรุง
นํ้าตกปาโจ และ
สรางถนน รวมพ้ืนท่ี 
๘๐๐ ตารางเมตร  

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ รอยละของ
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วเพ่ิม
มากข้ึน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร
ไปมา 

กองชาง 

แบบ ผ.๐๒/๒ 



 

 

-๒๑๒- 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑ เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจสงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๑  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๗. โครงการเสรมิผิว
ลาดยางแอส
ฟลทติกคอนก
รีต สายบาโง – 
ปาโจบาบี –   
 ม.๓  บาน
ปาลอบาตะ 
ตําบลลุโบะบา
ยะ อําเภอยี่งอ 
จังหวัดนราธิวาส 

เพ่ือให
ประชาชน
ตําบลลุโบะบา
ยะสามารถ
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ดําเนินเสริมผิวลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรตี 
สายสายบาโง – ปาโจ
บาบี  กวาง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๕๘๐ เมตร หนา 
๐.๐๔ เมตร รวมพ้ืนท่ีไม
นอยกวา ๒,๓๒๐ ตาราง
เมตร ม.๓ บานปาลอ
บาตะ ตําบลลโุบะบายะ 
อําเภอยี่งอ จังหวัด
นราธิวาส 
 

๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ รอยละของ
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองชาง 

แบบ ผ.๐๒/๒ 



 

 

-๒๑๓- 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑ เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจสงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๑  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๘. โครงการ
ปรับปรุง
ซอมแซมเสรมิ
ผิวลาดยางแอส
ฟลทติกคอนก
รีต สายบาโง – 
โคกกะดุง  
 ม.๓  ปาลอ
บาตะ  ตําบลลุ
โบะบายะ 

เพ่ือให
ประชาชน
ตําบลลุโบะบา
ยะสามารถ
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ดําเนินปรับปรุง
ซอมแซมเสรมิผิวลาด
ยางแอสฟลทติกคอนก
รีต สายบาโง – โคก
กะดุง กวาง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว ๑,๕๕๗๐ 
เมตร หนา ๐.๐๔ 
เมตร รวมพ้ืนท่ีไมนอ
ยกวา ๗,๗๘๕ ตาราง
เมตร ม.๓  ปาลอ
บาตะ  ตําบลลโุบะบา
ยะอําเภอยี่งอ จังหวัด
นราธิวาส 

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ รอยละของ
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองชาง 

แบบ ผ.๐๒/๒ 



 

 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑ เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจสงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๑  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๙. โครงการ
ปรับปรุง
ซอมแซมเสรมิ
ผิวลาดยางแอส
ฟลทติกคอนก
รีต สายกูแบบา
เดาะ – ลุโบะบ
บาเดาะ  
 ม.๔  บานกูแบ
บาเดาะ ตําบลลุ
โบะบายะ 

เพ่ือให
ประชาชน
ตําบลลุโบะบา
ยะสามารถ
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ดําเนินปรับปรุงซอมแซม
เสรมิผิวลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต สายกู
แบบาเดาะ – ลุโบะบบา
เดาะ  กวาง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หนา 
๐.๐๔ เมตร รวมพ้ืนท่ีไม
นอยกวา ๕,๒๐๐ ตาราง
เมตร ม.๔ บานกูบา
เดาะ ตําบลลุโบะบายะ 
อําเภอยี่งอ จังหวัด
นราธิวาส 

๒,๖๐๐,๐๐๐ ๒,๖๐๐,๐๐๐ ๒,๖๐๐,๐๐๐ ๒,๖๐๐,๐๐๐ ๒,๖๐๐,๐๐๐ รอยละของ
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองชาง 

แบบ ผ.๐๒/๒ 



 

 

 
 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑ เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจสงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๑  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๐. โครงการ
กอสรางดาด
คอนกรีตพรอม
ขุดลอกคลอง 
หมูท่ี ๒ บานบือ
แนกาเซ็ง 

เพ่ือให
ประชาชน
ตําบลลุโบะบา
ยะมีสถานท่ี
กักเก็บนํ้า เพ่ือ
การอุปโภค
บริโภค 

ดําเนินการกอสราง
ดาดคอนกรตีพรอมขุด
ลอกคลอง หมูท่ี ๒ 
บานบือแนกาเซ็ง 
ตําบลลุโบะบายะ 
กวาง ๓.๐๐ เมตร 
ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร  

๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ 
 

๓,๕๐๐,๐๐๐ 
 

๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ รอยละของ
ประชาชนมี
ประชาชนตําบล
ลุโบะบายะมี
สถานท่ีกักเก็บ
นํ้า เพ่ือการ
อุปโภคบรโิภค 
มากข้ึน  

ประชาชนมี
ประชาชนตําบล
ลุโบะบายะมี
สถานท่ีกักเก็บ
นํ้า เพ่ือการ
อุปโภคบรโิภค 

กองชาง 

 

 
-๒๑๖- 

แบบ ผ.๐๒/๒ 



 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑ เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจสงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๑  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสง
ค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๑. โครงการ
กอสรางลาน
กีฬา
อเนกประสงค 
บานบือแนกา
เซ็งหมูท่ี ๒  

เพ่ือให
ประชาชน
ตําบลลุโบะ
บายะมี
สถานท่ีออก
กําลังกาย 

ดําเนินการกอสราง
ลานกีฬาสนาม
ฟุตบอล 
-สนามวอลเลยบอล 
-สนามตะกรอ 
 ขนาด ๒๐X๔๐ เมตร 
-กอสรางอัฒจรรย
คอนกรีต ขนาด
๔๐.๕๐ เมตร จํานวน 
๑ หลัง 
-กอสรางโรง
ยิมเนเซยีม ขนาด  
๓๐X๕๐ เมตร 
จํานวน ๑ หลัง 

๒๑,๐๐๐,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ รอยละของ
ประชาชนมี
สุขภาพ
รางกายท่ี
สมบูรณ
แข็งแรงมาก
ข้ึน 

ประชาชนมี
สุขภาพรางกาย
ท่ีสมบูรณ
แข็งแรงมากข้ึน 

กองชาง 

-๒๑๗- 

แบบ ผ.๐๒/๒ 



 

 

 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑ เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจสงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๑  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๒. โครงการ
ปรับปรุงสะพาน
ลุโบะบายะ – 
บือแนกาเซ็ง 

เพ่ือให
ประชาชน
ตําบลลุโบะบา
ยะสามารถ
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ดําเนินการปรับปรุง
สะพานลโุบะบายะ – 
บือแนกาเซ็ง ม.๒ 
บานบือแนกาเซ็ง 
กวาง ๖.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๐ เมตร  

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ รอยละของ
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองชาง 

 
 
 

-๒๑๘- 

แบบ ผ.๐๒/๒ 



 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑ เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจสงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๑  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๓. โครงการ
กอสรางทางเทา
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายโตะซู 
–ลุโบะกูรอ 

เพ่ือให
ประชาชน
ตําบลลุโบะบา
ยะสามารถ
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ดําเนินการกอสราง
ทางเทาคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายโตะซู –ลุ
โบะกูรอ ความยาว 
๒,๐๐๐ เมตร 

๒,๘๐๐,๐๐๐ ๒,๘๐๐,๐๐๐ ๒,๘๐๐,๐๐๐ ๒,๘๐๐,๐๐๐ ๒,๘๐๐,๐๐๐ รอยละของ
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองชาง 

๑๔. โครงการบุกเบิก
ถนนสายโตะซ-ูลุ
โบะกูรอ ม.๒ 
บานบือแนกา
เซ็ง 

เพ่ือให
ประชาชน
ตําบลลุโบะบา
ยะสามารถ
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ดําเนินการบุกเบิก
ถนนสายสายโตะซู –ลุ
โบะกูรอ ความยาว 
๑,๐๐๐ เมตร 
 

๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ รอยละของ
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองชาง 

แบบ ผ.๐๒/๒ 



 

 

 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑ เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจสงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๑  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๕. โครงการกอสราง
คูระบายนํ้า
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายหลัก ลุ
โบะบายะ- บือแน
กาเซ็ง  ม.๒ 
บานบือนกาเซ็ง 

เพ่ือใหประชาชน
ตําบลลุโบะบายะ
สามารถสัญจรได
อยางสะดวก 

ดําเนินการกอสรางคู
ระบายนํ้าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก กวาง 
๐.๕๐ เมตร ยาว 
๕๕๐ เมตร ลึก 
๐.๖๐ เมตร   ม.๒ 
บือแนกาเซ็ง 

๑,๕๐๐,๐๐๐- ๑,๕๐๐,๐๐๐- ๑,๕๐๐,๐๐๐- ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ รอยละ ของ
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองชาง 

 
-๒๒๐- 

แบบ ผ.๐๒/๒ 



 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑ เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจสงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๑  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๖. โครงการกอสราง
ลานกีฬาพรอม
อุปกรณออกกําลัง
กายกลางแจง ม.๒ 
บานบือแนกาเซ็ง 

เพ่ือใหประชาชน
ตําบลลุโบะบายะมี
สถานท่ีอกกําลัง
กาย 

ดําเนินการกอสราง
ลานกีฬาพรอม
อุปกรณออกกําลัง
กายกลางแจง กวาง 
๓๐.๐๐ เมตร ยาว 
๔๐.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร   ม.๒ 
บือแนกาเซ็ง 

๒,๕๐๐,๐๐๐- ๒,๕๐๐,๐๐๐- ๒,๕๐๐,๐๐๐- ๒,๕๐๐,๐๐๐- ๒,๕๐๐,๐๐๐- รอยละ ของ
เยาวชน 
ประชาชนมี
สถานท่ีออกกําลัง
กาย 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การออกกําลังกาย 

กองชาง 

 
 

-๒๒๑- 

แบบ ผ.๐๒/๒ 



 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑ เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจสงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๑  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๗. โครงการกอสราง
รั้วคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ม.๒ 
บานบือแนกาเซ็ง 

เพ่ือใหประชาชน
ตําบลลุโบะบายะมี
มีความปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

ดําเนินการกอสราง
รั้วคอนกรีตเสรมิ
เหล็กรอบสนามกีฬา
ประจําตําบลลุโบะ
บายะ ม.๒ บานบือ
แนกาเซ็ง 

๑,๒๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ รอยละ ของ
ประชาชนในตําบล
ลุโบะบายะ มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

ประชาชนไดรับใน
ตําบลลุโบะบายะ 
มีความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กองชาง 

 
 
 

 
-๒๒๒- 

แบบ ผ.๐๒/๒ 



 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑ เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๑  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๘. โครงการ
ปรับปรุง
ซอมแซม ฝาย
ปาลอบาตะ 
 ม.๓ แหลงนํ้า
คลองปาโจบาบี  

เพ่ือให
ประชาชนตําบล
ลุโบะบายะมีนํ้า
เพ่ืออุปโภค
บริโภคใชตลอด
ฤดูกาล 

ดําเนินการปรับปรุงคันดิน
ฝายปาลอบาตะ ม.๓ บาน
ปาลอบาตะ ยาวขางละ 
๔๐๐ เมตร  

๙,๙๐๐,๐๐๐ 
 

๙,๙๐๐,๐๐๐ 
 

๙,๙๐๐,๐๐๐ 
 

๙,๙๐๐,๐๐๐ 
 

๙,๙๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละ ของ
ประชาชนใน
ตําบลลุโบะ
บายะ มีนํ้า
เพ่ืออุปโภค
บริโภคมาก
ข้ึน 

ประชาชนใน
ตําบลลุโบะ
บายะ มีนํ้า
เพ่ืออุปโภค
บริโภคมาก
ข้ึน 

กองชาง 

 
 

-๒๒๓- 

แบบ ผ.๐๒/๒ 



 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑ เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๑  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๙. โครงการ
ปรับปรุง
ซอมแซม ฝายลุ
โบะบายะ ม.๑ 
แหลงนํ้าคลองลุ
โบะบายะ 

เพ่ือให
ประชาชนตําบล
ลุโบะบายะมีนํ้า
เพ่ืออุปโภค
บริโภคใชตลอด
ฤดูกาล 

ดําเนินการปรับปรุงคันดิน
ฝายลโุบะบายะ  ม.๑ บาน
ลุโบะบายะ  ยาวขางละ 
๔๐๐ เมตร  

๙,๙๐๐,๐๐๐ 
 

๙,๙๐๐,๐๐๐ 
 

๙,๙๐๐,๐๐๐ 
 

๙,๙๐๐,๐๐๐ 
 

๙,๙๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละ ของ
ประชาชนใน
ตําบลลุโบะ
บายะ มีนํ้า
เพ่ืออุปโภค
บริโภคมาก
ข้ึน 

ประชาชนใน
ตําบลลุโบะ
บายะ มีนํ้า
เพ่ืออุปโภค
บริโภคมาก
ข้ึน 

กองชาง 

 
 
 

-๒๒๔- 

แบบ ผ.๐๒/๒ 



 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑ เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจสงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๑  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๐. โครงการบุกเบิก
ถนนพรอมสราง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สาย
กําปงบูเกะ-
ปาลอบาตะ 

เพ่ือให
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวก 

ดําเนินการบุกเบิกถนน
พรอมสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายกําปงบูเกะ-
ปาลอบาตะ กวาง ๔.๐๐ 
ยาว ๕๕๐เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร ม.๓ บานปาลอบาตะ 

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ รอยละ ของ
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การสญัจร
ไปมา 

กองชาง 

 
-๒๒๕- 

 
 



 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑ เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจสงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๑  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประส
งค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๑. โครงการบุกเบิก
ถนนพรอมสราง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สาย
หนา อบต.- 
นํ้าตกปาโจ 

เพ่ือให
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวก 

ดําเนินการบุกเบิกถนน
พรอมสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายหนา อบต.
นํ้าตกปาโจ  กวาง ๔.๐๐ 
ยาว ๕๕๐เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร ม.๓  บานปาลอบาตะ 

๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ รอยละ ของ
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การสญัจร
ไปมา 

กองชาง 

 
 
 
 

-๒๒๖- 
 
 

แบบ ผ.๐๒/๒ 



 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑ เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจสงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๑  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประส
งค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๒. โครงการบุกเบิก
ถนนพรอมสราง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
สายบือแนกา
เซ็ง – บาโงบรา
แง 

เพ่ือให
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวก 

ดําเนินการบุกเบิกถนน
พรอมสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายบือแนกาเซ็ง 
– บาโงบราแง กวาง ๔.๐๐ 
ยาว ๕๕๐เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร ม.๓  บานปาลอบาตะ 

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ รอยละ ของ
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การสญัจร
ไปมา 

กองชาง 

 
 
 
 

-๒๒๗- 
 

แบบ ผ.๐๒/๒ 



 

 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑ เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๑  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประส
งค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๓. โครงการบุกเบิก
ถนนสายจากทอ
เหลี่ยมหนา
โรงเรียนบาน
กูแว – บานบา
โง ม.๕ 

เพ่ือให
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวก 

ดําเนินการบุกเบิกถนน สาย
สายจากทอเหลี่ยมหนา
โรงเรียนบานกูแว – บานบา
โง ม.๕ บานกูแว 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ รอยละ ของ
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การสญัจร
ไปมา 

กองชาง 

 
 
 
 
 

-๒๒๘- 

แบบ ผ.๐๒/๒ 



 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑ เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจสงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๑  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๔. โครงการ
ปรับปรุงแหลง
ทองเท่ียวเชิง
เกษตรนวัตวิถี 
โดยการสราง
ทางเดินเช่ือม ม.
๓  

-เพ่ือให
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวก 
-ประชาชน
สามารถทํา
การเกษตรได
สะดวกข้ึน 

ดําเนินการกอสราง
ทางเดินเช่ือมตอ ยาว 
๕๐๐ เมตร ม.๓  บาน
ปาลอบาตะ 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ รอยละ ของ
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การสญัจร
ไปมา 

กองชาง 

 
 

-๒๒๙- 

แบบ ผ.๐๒/๒ 



 

 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑ เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจสงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๑  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๕. โครงการขุดลอก
คลองและสราง
ฝายชะลอนํ้า ม.
๓  

-เพ่ือให
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวก 
-สามารถกักเก็บ
นํ้าเพ่ืออุปโภค
บริโภค 

ดําเนินการขุดลอก
คลองและสรางฝาย
ชะลอนํ้า กวาง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๘.๐๐ 
เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร  
ม.๓  บานปาลอบาตะ 

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ รอยละ ของ
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การสญัจร
ไปมา 

กองชาง 

 
 

-๒๓๐- 

แบบ ผ.๐๒/๒ 



 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑ เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจสงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๑  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประส
งค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๖. โครงการบุกเบิก
ถนน สายจากทอ
เหลี่ยม –สายกู
โบร ม.๕ บานกูแว 

เพ่ือให
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวก 

ดําเนินการบุกเบิกถนน 
จากทอเหลี่ยม –สายกูโบร 
ยาว ๘๐๐ เมตร  ม.๕  
บานกูแว 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ รอยละ ของ
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การสญัจร
ไปมา 

กองชาง 

 
 
 
 

-๒๓๑- 

แบบ ผ.๐๒/๒ 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑ เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจสงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร ท่ี ๑  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประส
งค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๗. โครงการบุกเบิก
ถนน สายจากทอ
เหลี่ยม –หนา
โรงเรียนบานกูแว 
บานบาโง ม.๕ 
บานกูแว 

เพ่ือให
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวก 

ดําเนินการบุกเบิกถนน 
จากทอเหลี่ยม หนา
โรงเรียนบานกูแว-บานบา
โง ยาว ๘๐๐ เมตร  ม.๕  
บานกูแว 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ รอยละ ของ
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การสญัจร
ไปมา 

กองชาง 

รวม ๒๗  โครงการ         
 
 
 
 
 

-๒๓๒- 
 

แบบ ผ.๐๒/๒ 



 

 

แบบ ผ.๐๓ 

 
บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. บริหารท่ัวไป คาครุภณัฑ ครุภณัฑไฟฟาและวิทย ุ เครื่อง รับ – สง ชนิดมือถือ ขนาด ๕ วัตต 
จํานวน ๕ ชุดๆละ ๑๒,๐๐๐.- บาท 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ สํานักปลดั 

๒. บริหารท่ัวไป คาครุภณัฑ ครุภณัฑไฟฟาและวิทย ุ จัดซื้อ เสา รับ –สง สญัญาณวิทยสุื่อสาร ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ สํานักปลดั 
๓. บริหารท่ัวไป คาครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน จัดซื้อเครื่องอานบัตรแบบอเนกประสงค 

(Smart Card) 
๗๐๐ ๗๐๐ ๗๐๐ ๗๐๐ ๗๐๐ สํานักปลดั 

๔ บริหารท่ัวไป คาครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน เกาอ้ี แบบมีพนักพิง เบาะนวม ปรับระดับ
ได  จํานวน ๕ ตัว 

๒,๘๐๐ ๒,๘๐๐ ๒,๘๐๐ ๒,๘๐๐ ๒,๘๐๐ สํานักปลดั 

๕. บริหารท่ัวไป คาครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน จัดซื้อโตะทํางาน ระดับปฏิบัติการ/
ชํานาญการ ราคาตัวละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
จํานวน  ๕ ตัว 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ สํานักปลดั 

๖. บริหารท่ัวไป คาครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน โตะขาวเอนกประสงค 
(ป ๒๕๖๖  : จํานวน ๖ ตัว 
(ป ๒๖๗๐  : จํานวน ๖ ตัว 

๑๕,๐๐๐ - - - ๑๕,๐๐๐ สํานักปลดั 

๗. บริหารท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ไดรับมาตรฐาน 
มอก. 

๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ สํานักปลดั 

 

 
-๒๓๓- 



 

 

 
แบบ ผ.๐๓ 

 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๘. บริหารท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน จัดซื้อตูเหล็กขนาด ๒ บาน ไดรับ
มาตรฐาน มอก. 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ สํานักปลดั 

๙. บริหารท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภณัฑยานพาหนะ
และขนสง 

จัดซื้อรถยนตสวนกลาง ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ สํานักปลดั
,คลัง ชาง 

๑๐. บริหารท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภณัฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี ๑ (จอแสดงภาพ
ไมนอยกวา ๑๙ น้ิว   
-ป ๒๕๖๖ : จํานวน ๒ เครื่อง 
 ป  ๒๕๖๙ : จํานวน ๑ เครื่อง 

๒๒,๐๐๐   ๒๒,๐๐๐  สํานักปลดั 

๑๑. บริหารท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภณัฑคอมพิวเตอร เครื่องสํารอง ขนาด ๘๐๐ VA จํานวน 
๒ เครื่อง 

๒,๕๐๐   ๒,๕๐๐  สํานักปลดั 

๑๒. บริหารท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภณัฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี ๑ (จอแสดงภาพ
ไมนอยกวา ๑๙ น้ิว   
-ป ๒๕๖๗ : จํานวน ๒ เครื่อง 

๒๒,๐๐๐    ๒๒,๐๐๐ กองคลัง 

๑๓. บริหารท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภณัฑคอมพิวเตอร เครื่องสํารอง ขนาด ๘๐๐ VA จํานวน 
๒ เครื่อง 

๒,๕๐๐    ๒,๕๐๐ กองคลัง 

 รวม ๑,๒๑๘,๕๐๐ ๑,๑๕๔,๕๐๐ ๑,๑๕๔,๕๐๐ ๑๗๙,๐๐๐ ๑,๑๙๔,๐๐๐ - 

 
-๒๓๔- 



 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

สวนที่ 4 

 
 

  การบริหารงานท่ีประสบความสําเร็จนั้น สวนหนึ่งมาจากการนํานวัตกรรม (Innovation) และ กระบวนการบริหาร
ใหมๆ มาประยุกตใชในองคกร ใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว การติดตาม และประเมินผลก็เปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารงาน ซ่ึงมีหลักการสําคัญ คือ การติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานและประเมินผลความสําเร็จของงาน อัน
จะนําไปสูการปรับปรุงแกไขปญหารวมกันใหบรรลุ เปาหมาย จึงตองมีการติดตามและประเมินผล เพ่ือใหทราบประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการดําเนินงานของ องคกรวาอยูในระดับใด เหมาะสมหรือสอดคลองกับสถานการณปจจุบันหรือไม 
 
   
  กระบวนการของแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) มีองคประกอบ 3 สวน คือ การวางแผน  (Planning) 
การนําแผนไปปฏิบัติ (Implementation)  และการติดตามประเมินผล (Monitor and  Evaluation) ฉะนั้นการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร สามารถดําเนินการไดดังนี้    
  1) ติดตามและประเมินผลกระบวนการ (Process) จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยตรวจสอบกระบวนการ
ดําเนินการวาเปนไปตามวิธีการและข้ันตอนท่ีกําหนดไวตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561  และหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.3/
ว 2931  ลงวันท่ี  15 พฤษภาคม   
 เปนกรอบ ในการปฏิบัติงานติดตามและประเมินผล       
  2) ติดตามประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ตอการดําเนินงานตามนโยบายขององคการบริหารสวนตําบลลุ
โบะบายะ เปนการประเมินผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา โดยออกแบบสํารวจความพึงพอใจ ของประชาชน   
 
 

เปนการประเมินผลท่ีชวยใหทราบถึงความกาวหนาในการดําเนินงานวาแผนงานหรือโครงการ 
ท่ีไดดําเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานท่ีกําหนดไวหรือไม มีผลสําเร็จมากนอย เพียงใดเม่ือ
เปรียบเทียบกับเปาหมาย หากมีความลาชามีสาเหตุมาจากอะไร สมควรท่ีจะไดรับการแกไขดวยวิธีการใด เพ่ือใหโครงการดังกลาว
เปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว และยังเปนเครื่องมือชี้วัด ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินโครงการ 
โดยมีประเด็นในการติดตามประเมินผล คือ    
   1) การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน โดยมีตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คุณภาพ ความพึงพอใจ และข้ันตอนการ
ดําเนินงานซ่ึงผูรับผิดชอบโครงการจะเปนผูกํากับตัวชี้วัด       
   2) การเบิกจายงบประมาณตามแผนการดําเนินงานประจําปและเพ่ิมเติม  
 
 

ท้ังนี้... 
--๒๓๕- 

การติดตามและประเมินผล 

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร

  

4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ  



 

 

-   ท้ังนี้องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ จะนําขอมูลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลโครงการ มาใชในการ 
ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานใหสอดคลองกับยุทธศาสตร และเปาหมายท่ีไดกําหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหสามารถ
ตอบสนองและแกไขปญหาความตองการของประชาชนเปนสิ่งสําคัญ    
 
 
   1. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 2 ประเภท  คือ          
   1.1  แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)                    
 1.2  แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 
       2. ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
     3. ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ินในภาพรวม   
 
     
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ไดมีเกณฑมาตรฐาน (Standard Criteria) และ ตัวชี้วัด 
(Indicators)  เพ่ือใชเปนกรอบในการประเมินใหเกิดความชัดเจน  เปนระบบมีมาตรฐานและเปนท่ียอมรับ โดยใชเกณฑมาตรฐาน
และตัวชี้วัด ดังนี้ 

เกณฑมาตรฐาน  
(Standard Criteria) 

ตัวช้ีวัด (Indicators) กรอบตัวแปร (Attributes) 

สั ม ฤ ท ธิ ผ ล แ ล ะ ก า ร บ ร ร ลุ 
วัตถุประสงคของโครงการ 

ผลผลิต  ผลลัพธ ผลตางระหวางจํานวนโครงการท่ี
แล ว เสร็ จ กับจํ านวนโครงการ
ท้ังหมด 

การสนองตอบความตองการของ 
ประชาชน 

ระดับความพึงพอใจ       สั ด ส ว น ข อ ง ป ร ะ ช า ช น 
กลุมเปาหมายท่ีพึงพอใจและไม
พอใจผลสะทอนกลับ 

 

 
  
  การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสมมุติฐานวาระบบติดตามและ
ประเมินผลไมอาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนท้ังหมด ดังนั้นระบบอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึนกอน หนาท่ีแผนพัฒนาจะดํา เนิน
การจึงเปนเหมือนบริบทท่ียอมจะสงผลตอการบริหารแผน และจะสงผลตอการติดตาม และประเมินผลดวยเชนกัน ดังนั้น ระบบ
ติดตามและประเมินผลครั้งนี้สรุปเปนแผนภาพไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

-๒๓๖- 
 

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 

 

เกณฑมาตรฐานและตัวช้ีวัด 

 

ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น    



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

-๒๓๗-- 

ระบบการจัดทําแผน ระบบงบประมาณ ระบบสังคม/ทองถิ่น ระบบการเมือง ระบบวฒันธรรม 

ปจจัยนําเขา 
-แผนพัฒนาทองถ่ิน 
-งบประมาณรายจาย 
-บุคลากร 
-ทรัพยากรอ่ืนๆ  

กระบวนการ 
-การใชทรัพยากร 
-การดําเนินการตามแผน 
-การบริหารแผน 
 

ผลผลิต 
-ความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผนใน
เชิงรูปธรรม 
 

ผลลัพธ 
-ความสํา เร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนเมื่อ
เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค  / 
เปาหมาย  

ระบบติดตาม  (Monitoring) 
-Input Monitoring 

-Performance Monitoring 

ระบบประเมินผล  (Evaluation) 
-ความสําเร็จตามวัตถุประสงค / เปาหมาย 
-การเปลี่ยนแปลงของทองถ่ินในภาพรวม 

ระบบติดตามและ 
ประเมินผลแผน 

4.3 แบบสรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 

 



 

 

 
   
 

 ผลกระทบนําไปสูอนาคต   

   องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ ไดจัดบริการสาธารณะเพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองตอความ
ตองการของประชาชนไมวาจะเปนดานโครงสรางพ้ืนฐาน การศึกษา เศรษฐกิจและสังคมทองถ่ิน ท้ังนี้มุงหวังให ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน ในสวนของการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา 
 
ทองถ่ิน ซ่ึงเปนการแปลง แผนไปสูการปฏิบัติ ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม (Output) ไดกอใหเกิดผลกระทบ (Impact) ท้ัง 3 
ระดับ คือ ระยะสั้น สามารถเห็นผลสําเร็จไดทันทีเม่ือดําเนินโครงการ/กิจกรรม แลวเสร็จ ระยะกลางและยาว ตองใชเวลาใน การ
พัฒนาและดําเนินการ  โดยในอนาคตองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ ไดวางแผนดําเนินการพัฒนาทองถ่ินในดานตางๆ 
สามารถสรุปได ดังนี้    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๒๓๘- 
 

4.4 ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 



 

 

ดาน แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหได
มาตรฐาน 

- กอสราง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษาทาง คมนาคม สะพาน เข่ือน 
ระบบระบายน้ํา 
- กอสรางปรับปรุงแหลงน้ําอุปโภค บริโภค   
- จัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังตําบล  
- พัฒนาปรับปรุงระบบจราจร  
- จัดใหมีไฟฟาและระบบโทรคมนาคมอยางท่ัวถึง  
  

2. พัฒนางานดานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตใหดียิ่งข้ึน 

- สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานสรางอาชีพแบบยั่งยืนใหกับ
ประชาชนทองถ่ิน  
- สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการชุมชนแกผูดอยโอกาส
ทางสังคม  
- สงเสริมการศึกษาท่ังในระบบและนอกระบบตามอัธยาศัย โดย
สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการศึกษา 
- สงเสริมภาพศูนยปฏิบัติการการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
- สงเสริมดานการออกกําลังกาย การกีฬา และนันทนาการ 
- สงเสริมการปองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาดานการ
สาธารณสุข 
- สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพ่ือรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน  
 

3. พัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบรอย 

- สงเสริมใหความรู ความเขาใจ แกประชาชน เก่ียวกับการเมืองการ
ปกครองระบบประชาธิปไตย   
- พัฒนาศักยภาพของทองถ่ินในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบรอย 
-  เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหมีสวนรวมในการรักษาความ
เรียบรอยในทองถ่ิน 
- สงเสริมใหผูนําศาสนาเขามามีบทบาทและศักยภาพในการแกปญหา
ความม่ันคง 

 
 

 
 
 
 

-๒๓๙- 
 



 

 

 
ดาน แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

๔. พัฒนาการวางแผน การสงเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรม และการ
ทองเท่ียว 

- สงเสริมการตลาด การคา การลงทุนในทองถ่ิน และเมืองชายแดน 
เพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
- สงเสริม ระบบเศรษฐกิจชมชนและผลิตภัณฑในทองถ่ิน  
- สงเสริมใหประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
- สงเสริมการทองเท่ียวและแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ เพ่ือรองรับการ
เขาสูประชาคมอาเซียน 
-สงเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริ 

๕. พัฒนาบริหารจัดการและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

- อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
- สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกในการรวมกัน
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
- ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและเมือง 
- จัดทําระบบกําจัดขยะลิสงปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย 
- สงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงานทดแทน 

6. พัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

- สงเสริมอนุรักษฟนฟูสืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
- สงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถ่ิน และปูชนียบุคคล 
- เสริมสรางทํานุบํารุงศาสนา 
- สงเสริมและ สนับสนุนการอนุรักษโบราณวัตถุและโบราณสถานใน
ทองถ่ิน 
- สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน
และประชาชน 
 

๗. พัฒนาดานการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมภิบาล 

- พัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากรใน
องคกร 
- พัฒนาปรับปรุงจัดหา เครื่องมือ เครื่องใช ตลอดถึงสถานท่ีในการ
ปฏิบัติงาน 
- พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมภิบาล 
- ปรับปรุงและสรางระบบการใหบริการท่ีทันสมัย รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 
- สงเสริมและสรางทัศนคติท่ีดีตอการปฏิบัติงานเพ่ือการบริการ
ประชาชน 
- พัฒนาระบบการประชาสัมพันธและเผยแพรการดําเนินงานองคกร 
เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
 

 
-๒๔๐- 



 

 

 
   
  หากพิจารณากระบวนการวางแผนพัฒนาทองถ่ินพบวา ในข้ันตอนการจัดทําแผนนั้น เปนไปตามระเบียบระทรวง
มหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 รวมถึง
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย โดยคํานึงถึงหลักประชารัฐผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนเปนสําคัญ ในสวนของ 
การนําแผนไปสูการปฏิบัติรอบปท่ีผานมาพบวา การดําเนินงานบางโครงการ/กิจกรรม ยังเกิดความลาชาไมเปนไปตามแผนการ
ดําเนินงาน โดยเฉพาะโครงการกอสรางท้ังถนน ทางเทา และทอระบายน้ํา อันเนื่องมาจากปจจัยท้ัง ภายในและภายนอก และ
สุดทายการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ในทางปฏิบัติองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ  ไดติดตามประเมินผลการ
ดําเนินโครงการ/ กิจกรรม เปนประจําทุกๆ เดือน เพ่ือใหทราบสถานการณดําเนินโครงการ/กิจกรรม วาอยูในข้ันตอนใด เปนไปตาม 
แผนการดําเนินงานหรือไม มีปญหาหรืออุปสรรคอยางไร พรอมจัดทํารายงานเสนอใหผูบริหารไดรับทราบ ท้ังนี้เพ่ือเปนการแกไข
ปญหาความลาชาในข้ันตอนการนําแผนไปสูปฏิบัติ ใหสามารถอํานวยความสะดวกและตอบสนองตอความตองการแกประชาชนได
รวดเร็วยิ่งข้ึน   
 
 
 
 
 
 เปนแบบท่ีกําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑท่ี
กําหนดไว ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันท่ี
ประกาศใชงบประมาณรายจาย มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 

    
1.1 ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 คะแนน 

1.2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 คะแนน 

1.3 ยุทธศาสตร 60 คะแนน ประกอบดวย 

   (1)    ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 10 คะแนน 
   (2)    ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
   (3)    ยุทธศาสตรจังหวัด 10 คะแนน 
   (4)    วิสัยทัศน  5 คะแนน 
   (5)    กลยุทธ 5 คะแนน 
   (6)    เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ  5 คะแนน 
   (7)    จุดยืนทางยุทธศาสตร 5 คะแนน 
   (8)    แผนงาน 5 คะแนน 
   (9)    ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 5 คะแนน 
    

-๒๔๒- 

2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2561 

 

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา 
    ทองถิ่น ประกอบดวย 

 



 

 

 คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน) 
 
 

 
 
  2.1 การสรุปสถานการณการพัฒนา  10 คะแนน 
  2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
  2.3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
  2.4 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา  10 คะแนน 
  2.5 โครงการพัฒนา  60 คะแนน ประกอบดวย 
   (1)   ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5 คะแนน 
   (2)   กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 คะแนน 
   (3)   เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง               5 คะแนน 
   (4)   โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 5 คะแนน 
   (5)    เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 
12 5 คะแนน 
   (6)    โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
   (7)    โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 5 คะแนน 
   (8)    โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนภายใตหลัก
ประชารัฐ 5 คะแนน 
   (9)    งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
   (10)  มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
   (11)  มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ           5 คะแนน 
   (12)  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค 5 คะแนน 
 

   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคล่ือนการพัฒนาทองถิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๒๔๓- 
 

2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา      
    ทองถิ่น  ประกอบดวย 

 



 

 

 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย 65 
    3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (10) 
    3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน (5) 
    3.5 กลยุทธ  (5) 
    3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๒๔๔— 
 
 

3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถิ่น 
  

 



 

 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม 
คะแนนท่ี

ได 
1.ขอมูลสภาพ
ท่ัวไปและขอมูล
พ้ื น ฐ า น ข อ ง
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
(1) ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชน ท่ีต้ังของหมูบาน/ชุมชน/
ตําบล ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะ
ของดิน  ลักษณะของแหลงนํ้า ลักษณะของไม/ปาไม ฯลฯ ดาน
การเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง การเลือกต้ัง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 

(2) ขอมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการ
ปกครอง การเลือกต้ัง  ฯลฯ ประชากร เชน  ขอมูลเกี่ยวกับจํานวน
ประชากร และชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ  

(2)  

(4) ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง 
การไฟฟา การประปา  โทรศัพท ฯลฯ 

(2)  

(5) ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การ
ปศุสัตว การบริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุม
อาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

(2) 
 

 

(6) ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจําป ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 
สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 
 

 

(7) ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน นํ้า ปาไม ภู เขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
หรือการใชขอมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมทองถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดําเนินการประชุมประชาคมทองถิ่น โดยใชกระบวนการรวมคิด  
รวมทํา                 รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน 
รวมแกปญหา ปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนเรียนรู  เพ่ือแกปญหา
สําหรับการพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

(3)  

2 .  ก า ร
วิ เ ค ร า ะ ห
สภาวการณและ
ศักยภาพ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
(1) การวิเคราะหท่ีครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคลอง
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
นโยบายของผูบริหารทองถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร
ชาติ  20 ป  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ 
Thailand 4.0 

20 
5 

 

(2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช ผลของการบังคับใช สภาพการณท่ีเกิดขึ้นตอการพัฒนา
ทองถิ่น 

3  

-๒๔๕- 

4. แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  

 



 

 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม 
คะแนนท่ี

ได 
2 .  ก า ร
วิ เ ค ร า ะ ห
สภาวการณและ
ศักยภาพ(ตอ) 

(3) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เปน
ตน 
 

3  

(4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน 
การสงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพ
และกลุมตางๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูท่ัวไป 
เปนตน 
 

3  

(5) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทาง
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐท่ีมีผล
ตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนา 
 

3  

(6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน 
ดวยเทคนิค SWOT Analysis ท่ีอาจสงผลตอการดําเนินงาน
ไดแก S-Strength (จุดแข็ง            )W-Weakness 
(จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 
 

3  

3. ยุทธศาสตร  
3.1 ยุทธศาสตร
ข อ ง อ ง ค ก ร
ป ก ค ร อ ง ส ว น
ทองถ่ิน 
 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร
ข อ ง อ ง ค ก ร
ป ก ค ร อ ง ส ว น
ทอง ถ่ิน ใน เขต
จังหวัด 
 
 
3.3 ยุทธศาสตร
จังหวัด 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน 
ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลอง
กับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเช่ือมโยง
หลักประชารัฐ              แผนยุทธศาสตรชาติ  20 ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ   และ Thailand 4.0 
 

60 
(10) 

 

สอดคลองและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม
ของทองถ่ิน และยุทธศาสตรจังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชา
รัฐ           แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ   และ Thailand 4.0 
 

10  

สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ แผนการ
บริหารราชการแผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และ
นโยบายรัฐบาล      หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตรชาติ 20 
ป และ Thailand 4.0 

10 
 
 

 

 
-๒๔๖- 



 

 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม 
คะแนนท่ี

ได 
3. ยุทธศาสตร
(ตอ) 
3.4 วิสัยทัศน 
 
 
3.5 กลยุทธ 
 
 
3 . 6 
เปาประสงคของ
แตละประเด็น
กลยุทธ 
 
3.7 จุดยืนทาง
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร 
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
3 . 9  ค ว า ม
เ ช่ื อ ม โ ย ง ข อ ง
ยุทธศาสตร ใน
ภาพรวม 
 
 
 

วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน 
สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสัมพันธกับโครงการพัฒนา
ทองถ่ิน  

5 
 
 

 

แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทําตาม
อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนําไปสูการ
บรรลุวิสัยทัศน หรือแสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะ
ดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนน้ัน 

5 
 
 

 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและ
สนับสนุนตอกลยุทธท่ีจะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดท่ีชัดเจน  
 

5  

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือให
บรรลุวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร 

5  

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนด
จุดมุ งหมายในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือแผนงานท่ีเกิดจาก
เปาประสงค ตัวช้ีวัด                     คาเปาหมาย กลยุทธ
จุดยืนทางยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีมีความชัดเจน นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถิ่น
ในแผนพัฒนาทองถิ่นโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว 

5 
 
 
 

 

ความเช่ือมโยงองครวมท่ีนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินท่ีเกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัดและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

5  

รวมคะแนน 100  

  
 
 
 
 
 

-๒๔๗- 
 



 

 

 
 

 
 
 

   
    
    
 
 
 

 
-๒๔๘- 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณการพัฒนา   10 
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา   10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบดวย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 
    5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 
    5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณได
ถูกตอง  

5 

    5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  5 
    5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม 
แหงชาติ  

5 

    5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0  5 
    5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  5 
    5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติ
ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 
          ภายใตหลักประชารัฐ  

5 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   5 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 
    5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

5 

    5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค  5 
รวมคะแนน 100 

5. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 



 

 

 
 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนนท่ี
ได 

1 . ก า ร ส รุ ป
สถานการณ
การพัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครอง
สวนทอง ถ่ิน (ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัย
และสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอย
ตองประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดาน
สังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)  

10 
 
 
 
 
 

 

2 .  ก า ร
ป ร ะ เ มิ น ผ ล
ก า ร นํ า
แ ผ น พั ฒ น า
ท อ ง ถิ่ น ไ ป
ปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีการใชตัวเลขตางๆ เพ่ือนํามาใชวัดผลในเชิง
ปริมาณ เชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือ
ผลผลิตน่ันเองวาเปนไปตามท่ีตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนท่ี
ดําเนินการจริงตามท่ีไดกําหนดไวเทาไหร จํานวนท่ีไมสามารถ
ดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหร สามารถอธิบายไดตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจ
หนาท่ีท่ีไดกําหนดไว 
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี
ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

 

3 .  ก า ร
ป ร ะ เ มิ น ผ ล
ก า ร นํ า
แ ผ น พั ฒ น า
ท อ ง ถิ่ น ไ ป
ปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

1) การประเมินประสทิธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นําเอาเทคนิคตางๆ มาใชเพ่ือวัดวาภารกิจ โครงการ กิจกรรม 
งานตางๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีน้ันๆ  ตรงตอความตองการของ
ประชาชนหรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาท่ีหรือไม ประชาชน
พึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การดําเนินการตางๆ  มี
สภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใชการไดตาม
วัต ถุปร ะสงค ห รื อ ไ ม  ซึ่ ง เ ป น ไปต ามหลั กปร ะสิ ท ธิผ ล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมา
ดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือ
หนวยงาน 
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี
ดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4.  แผนงาน
แ ล ะ
ยุท ธศาส ตร
การพัฒนา 

1) วิ เคราะหแผนงาน งาน ท่ีเ กิดจากดานตางๆ มีความ
สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติ
ตางๆ จนนําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ินโดยใช SWOT 
Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีติดตอกัน 
2) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ ท่ีสอดคลองกับ
การแกไขปญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

10  

-๒๔๙- 

6. แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
โครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 



 

 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนท่ี

ได 
5 .  โ ค ร ง ก า ร
พัฒนา 
5 . 1  ค ว า ม
ชัด เจนของชื่ อ
โครงการ 
 
5 . 2  กํ า ห น ด
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค
ส อด คล อ ง กั บ
โครงการ 
5.3 เปาหมาย 
ผลผลิตโครงการ
มีความชัดเจน
นํ า ไปสู ก ารตั้ ง
งบประมาณได
ถูกตอง 
5.4 โครงการมี
ความสอดคลอง
กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร 20 
ป 
5.5 เปาหมาย 
( ผ ล ผ ลิ ต ข อ ง
โ ค ร ง ก า ร )  มี
ความสอดคลอง
กับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 
 
 
 
 
 
5.6 โครงการมี
ความสอดคลอง
กั บ  Thailand 
4.0 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี ้
เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและดําเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่กําหนดไว ชื่อโครงการมีความ
ชัดเจน มุงไปเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

60 
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มีวัตถุประสงคชัดเจน (clearobjective) โครงการตองกําหนดวัตถุประสงค
สอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจน   
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5  

สภาพที่อยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปใหถึงเปาหมายตอง
ชัดเจน  สามารถระบุจํานวนเทาไร  กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิต
อยางไรกลุมเปาหมายพ้ืนที่ดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงานอธิบาย
ใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทําที่ไหนเร่ิมตนในชวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร
ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการหากกลุมเปาหมายมีหลายกลุมใหบอก
ชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลักใครคือกลุมเปาหมายรอง 

5  

โครงการสอดคลองกับ (1) ความมั่นคง (2) การสรางความสามารถใน
การแขงขัน (3) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (4) การสราง
โอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (5) การสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (6)การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือใหเกิดความมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน 

5  

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เปนศูนยกลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
(4) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนําไปสูการ
ปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ที่
เปนเปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสราง
สังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม                
(4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง(5) การสราง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(6) การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ 

5  

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ 
ไปสู  Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ ขับเคลื่อนดวย
นวัตกรรมทํานอย ไดมากเชน (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑ
ไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค 
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนน
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิด
สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 
แลวตอยอดความได เป รียบเชิ ง เป รียบเทียบ เชน ด านเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

5  

-๒๕๐- 



 

 

 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแ
นน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได 

5. โครงการ
พัฒนา (ตอ) 
5.7 โครงการ
สอดคลองกับ
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร
จังหวัด 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดท่ี
ไดกําหนดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินเสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนา
จังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวนใดสวนหน่ึงออกจากกันได นอกจากน้ีโครงการพัฒนา
ทองถ่ินตองเปนโครงการเช่ือมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดท่ีได
กําหนดข้ึนท่ีเปนปจจุบัน 
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5.8  โครงกา ร
แ ก ไ ข ป ญ ห า
ความยากจนหรือ
การเสริมสรางให
ป ร ะ เ ท ศ ช า ติ
มั่ น ค ง  มั่ ง ค่ั ง 
ยั่งยืนภายใตหลัก
ประชารัฐ 

เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชนดําเนินการเอง
หรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได เปนโครงการท่ีประชาชน
ตองการเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะท่ีจะใหทองถ่ินมีความมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน เปนทองถ่ินท่ีพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

5  

5.9 งบประมาณ 
มีความสอดคลอง
กั บ เ ป า ห ม า ย 
( ผ ล ผ ลิ ต ข อ ง
โครงการ)   

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 ประการในการจัดทําโครงการ
ไดแก (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความ
มีประสิทธิผล (Effectiveness)   (4) ความเหลื่อมล้ําในการพัฒนาทองถ่ิน นําไปสูความ
ยุติธรรม (Equity)   (5) ความโปรงใส (Transparency) 

5  

5 . 1 0  มี ก า ร
ป ร ะ ม า ณ ก า ร
ราคาถูกตองตาม
ห ลั ก วิ ธี ก า ร
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตองตามหลัก
วิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถ่ิน มีความโปรงใสในการ
กําหนดราคาและตรวจสอบไดในเชิงประจักษ                

5  

5 . 1 1  มี ก า ร
กําหนดตัวชี้ วั ด 
( KPI)  แ ล ะ
ส อ ด ค ล อ ง กั บ
วัตถุประสงคและ
ผลที่ คาดว า จะ
ไดรับ 

มีการกําหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)         ท่ี สามารถ
วัดได (measurable) ใชบอกประสิทธิผล (effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได เชน การกําหนดความพึงพอใจ การกําหนดรอยละ การกําหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงคท่ีเกิดข้ึนสิ่งท่ีไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะไดรับ) 

5  

5.12 ผลท่ีคาด
ว า จ ะ ไ ด รั บ 
สอดคลอ งกั บ
วัตถุประสงค 
 

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่ง
สอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว การไดผลหรือผลท่ีเกิดข้ึนจะตองเทากับ
วัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงคซึ่งการเขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง (1) มี
ความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ (2) วัด
และประเมินผลระดับของความสําเร็จได (3) ระบุสิ่งท่ีตองการดําเนินงานอยาง
ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถปฏิบัติได (4) เปนเหตุเปนผล  
สอดคลองกับความเปนจริง (5) สงผลตอการบงบอกเวลาได 

5  

รวมคะแนน 100  
 

 
--๒๕๒- 



 

 

 
 
 

 โดยใชรูปแบบเชิงพรรณา ซ่ึงสามารถแสดงไดท้ังการอธิบายเชิงสถิติรูปภาพกราฟขอมูลตางๆ จาก 
 7.1 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)) ระบบการวัด
กระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
  (6) แบบการประเมินโดยใชวิธีการแกปญหาหรือเรียนรูจากปญหาท่ีเกิดข้ึนหรือ Problem-Solving Method  
  (7) แบบการประเมินแบบมีสวนรวม (Participatory Methods) 
  (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
  (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
  (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
  (11) แบบอ่ืนๆ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดข้ึน ท้ังนี้ตองอยูภายใตกรอบตามขอ              
   (1)-(10) หรือเปนแบบผสมก็ได 
 7.2 เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลท่ีไดจริงๆ คืออะไรคาใชจาย (Cost) เวลา  (Time) เปนไปตามท่ี
กําหนดไวหรือไม 
 7.3 ประชาชนไดประโยชนอยางไรหรือราชการไดประโยชนอยางไร 
 7.4 วัดผลนั้นไดจริงหรือไม หรือวัดไดเทาไหร (Key  Performance  Indicators  : KPIs) 
 7.5 ผลกระทบ (Impact) 
 

-๒๕๓- 

7. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 


