


คำนำ 

 กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม  2562 

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นแล้วว่า พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ

บูรณาการ พ.ศ.2551 มาตรา 19 วรรค 3 กำหนดให้เมื ่อแผนพัฒนาจังหวัดได้ร ับความเห็นชอบจาก

คณะรัฐมนตรี และประกาศใช้แล้ว  การทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและการดำเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าวประกอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ 

พ.ศ.2560 ข้อ 7 กำหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำปี

จังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาห้าปี ดังนั้น เพ่ือให้แผนพัฒนา

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีระยะเวลาสี่ปี (พ.ศ.2561 -

2564) มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน             

จึงอาศัยอำนาจตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี  (พ.ศ.2561-2565) 

                     ด ั งน ั ้ น  องค ์การบร ิหารส ่ วนตำบลบางโกระ จ ึ ง ได ้ จ ั ดทำแผนพ ัฒนาท ้ อ งถิ่ น                        

(พ.ศ. 2561-2565 ) ขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เพ่ือเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้

การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี สามารถพัฒนาให้

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระแก้ปัญหาและตอบสนองกับความต้องการของประชาชนในจังหวัดปัตตานี 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                                                                               องค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ 
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ส่วนที่ 1  

สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐาน 

พื้นฐานเดิม 

ในสมัยประมาณ พ.ศ.2484 สิ้นสงครามโลกครั้งที่ 2 ตำบลบางโกระตกทอดเป็นถิ่นทุระ

กันดาร ในเนื้อที่ประมาณ 10,340 ไร่ เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเกษตรเกี่ยวกับการทำนา ขึน้ไป 

โบราณวัตถ ุ

 มีรอยพระพุทธบาทจำลอง ประดิษฐ์ในถ้ำบนควนบู 

 หมู่ที่ 1 พระอธิการินทอง จันทมุนี เจ้าอาวาสวัดปุราณประดิษฐ์ (วัดบู) เป็นแกนนำร่วมกัน    

กับชาวบ้านหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 พัฒนา เส้นทางเดินจากบ้านบู-บ้านโคกเหรียง พร้อมทั้งสร้างศาลาพักคน

เดินทางมาสร้างที่บ้านทุ่ง ใช้ช่ือว่า “บ้านทุ่งศาลา”มาจดบัดนี้ 

 หมู่ที่ 2 ในสมัยที่ขุนสนั่น จันทร์สว่าง (กำนัน) เป็นแกนนำช้างบ้านหมู่ที่ 2 พัฒนาเส้นทาง

เดินเรือทางน้ำจากบ้านบางโกระ-ผ่านบ้านประดู่ ถึงลำครองท่าเรือ เพราะลำคลองดังกล่าวแคบ      

คดเคี้ยว จะทำให้เรือพายกระทบกิ่งไม้เสียงดัง โกรก โกรกๆและเกิดการร่อนเสียงมาเป็นโกระ จึงขนาน

นามบ้านนีว้่า บ้านบางโกระจนบัดนี้ 

 หมู่ที่ 3 คำว่าบ้านฉาง หมายถึงยุ้งฉาง ขนาดใหญ่สมัยโบราณมีพ่อค้าจีนทำการค้าขาย ทางน้ำ 

พายเรือบรรทุกสินค้าจอดเทียบท่า ที่หน้าบ้านฉาง นำสินค้าเดินขายจนหมด และพักค้าง จากนั้นจึงทำ

นาปลูกข้าว ได้ข้าวมากไม่มีที่เก็บ จึงสร้างยุ้งฉางใส่ข้าว โดยให้ชาวบ้านทุกครัวนำข้าวมาใส่ในฉาง     

เพื่อแก้ปัญหาการส่งส่วยข้าวให้ทางราชการแต่ละปีไม่ขาดราชการจึงแต่งตั ้งให้ขาวจีนผู ้นั ้นเป็น        

ท่านขุนพรหม และให้เรียกชื่อบ้านนีว้่า “บ้านฉาง” 

 หมู่ที่ 4 คำว่า “บู” มาจากคำว่า กุบูร ภาษามาลายูแปลว่า เมืองน้อย (เมืองหน้าด่าน) มีค่าย    

คูสนามเพลาะเป็นซากปรากฏให้เห็นอยู่ ซึ่งแยกมาจากคลองบ้านดอน ไปคลองขวาง ที่ขอบคูทั้งสอง

ข้างมีไผ่หนามขึ้น สันนิษฐานว่า น่าจะเป็นไม้ไผ่ที่มนุษย์ปลูกไว้ มากกว่าการงอกขึ้นมาเองโดยตรง แต่ 

(ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัด)  

 บ้านกุบูรนี้ ภายหลังคำว่ากู  และตัว ร. นั้นหายไป เหลือไว้แค่คำว่า บู ตัวเดียว จึงประกาศให้

ชาวบ้านให้ชาวบ้านทุกคน เรียกบ้านนีว้่า บ้านบู มาจนบัดนี้ 
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 หมู่ที่ 5 มาจากคำบอกเล่าแต่โบราณว่า ชาวบ้านหมู่ที่ 5 นี ้มีเกวียนบรรทุกข้าวนำส่ง เป็นส่วย

ให้เจ้าเมืองหนองจิก โดยส่งมาเก็บที่ยุ้ง ณ บ้านฉาง ระหว่างเดินทางนั้นเป็นหลุม เป็นบ่อล้อเกวียน     

ตกหลุมแตกหัก จึงค้างคืนทำการซ่อมล้อ รุ ่งขึ ้นวัวลากเกวียนต่อไปจนถึง มอบข้าวให้ขุนพรหม         

พาเกวียนกลับหมู่บ้าน และประกาศให้ชาวบ้านในหมู่บ้านนีเ้รียกชื่อบ้านว่า “บ้านล้อแตก”มาจนบัดนี ้

ที่ตั้งสำนักงานองค์การบรหิารส่วนตำบลบางโกระ 

หมู่ที่ 5 ตำบลบางโกระ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 94120 

หมายเลขโทรศัพท์ 073-432823 
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1. ด้านกายภาพ 

1.1 ลักษณะที่ตั้ง อาณาเขตและเขตปกครอง 

 องค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ   ได้ยกฐานะจากสภาตำบล      เมื่อวันที่  22  กุมภาพันธ์  

2540   อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์  ประมาณ 4  กิโลเมตร   และห่างจากจังหวัดปัตตานี

ระยะทาง  25  กิโลเมตร 

              อาณาเขตและอาณาเขตติดต่อ  องค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ  มีพื้นที่  16.55  

ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

 ทิศเหนอื          จดตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี 

 ทิศตะวันออก   จดตำบลมะกรูด และตำบลนาเกตุ  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี 

 ทิศใต้             จดตำบลโคกโพธิ์  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี   

 ทิศตะวันตก      จดตำบลท่าเรือ และตำบลโคกโพธิ์   อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี 

  ตำบลบางโกระแบ่งเขตการปกครองออกเป็น  5  หมู่บ้าน  ได้แก่ 

 หมู่ที่  1 บ้านทุ่งศาลา   

 หมู่ที่  2 บ้านบางโกระ   

 หมู่ที่  3 บ้านฉาง   

 หมู่ที่  4 บ้านบู    

 หมู่ที่  5 บ้านล้อแตก   

1.2 สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ 

   ตำบลบางโกระ    มีลักษณะภูมปิระเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีลำคลอง  3 สาย  สภาพพื้นดิน

เป็นดินร่วนปนทรายเหมาะแก่การเพาะปลูก    ทำนา   เลี้ยงสัตว์   ทำสวน    ยางพารา   สภาพ

ภูมิอากาศมี 2 ฤดู   คือฤดูร้อนกับฤดูฝน  โดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคม  จะเริ ่มมีฝนตกมาก

ติดต่อกันไปถึงเดือนพฤศจกิายนและเดือนธันวาคม 
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    1.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยภาพรวม 

  ตำบลบางโกระ  มีประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก  อันมีสวน

ยางพาราและสวนผลไม้ มีการทำกสิกรรม และการเลีย้งสัตว์เพื่อยังชีพ ส่วนการค้ามีอยู่ในเขตชุมชน 

และองค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระมีเส้นทางคมนาคมที่สามารถติดต่อชุมชนใกล้เคียงที่สะดวก 

และมีศักยภาพที่จะทำให้เป็นชุมชนเมืองสามารถพึ่งพาตัวเองได้จากรายได้ขององค์การบริหารส่วน 

ตำบลในระดับหนึ่ง ลักษณะของชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระจะอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม

ตามแนวเส้นทางคมนาคม  สำหรับ    แนวโน้มของการขยายตัวของชุมชน  ยังคงกระจายอยู่ในรอบๆ 

ชุมชนเดิม 

1.4 ลักษณะของแหล่งน้ำ 

1 แหล่งนำ้ 

1.1 บ่อน้ำตืน้ ส่วนตัว  384 บ่อ  ใช้การได้ 295 บ่อ 

1.2 บ่อน้ำตื่น สาธารณะ 6 บ่อ  ใช้การได้ 4 บ่อ 

1.3 บ่อบาดาล ส่วนตัว  13 บ่อ  ใช้การได้ 13 บ่อ 

1.4 บ่อบาดาล สาธารณะ 4 บ่อ  ใช้การได้ 3 บ่อ 

2 น้ำประปาใช้ : มี 

3 ครัวเรือนมีน้ำกินน้ำใช้     5 ครัวเรือน 

4 มีน้ำสะอาดดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี : 585 ครัวเรือน คิดเป็นรอ้ยละ 100 

5 มีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี :411 ครัวเรือน คิดเป็นรอ้ยละ 100 

1.5 การคมนาคมและการสื่อสาร 

1.5.1 ครัวเรือนที่มีอินเตอร์เน็ต  83 ครัวเรือน 

     1.6 การดำเนินการทางการเกษตร 

1 มีที่ดินทำกินของตนเอง และไม่ตอ้งเช่า    519  ครัวเรือน 

2 ครัวเรือนที่มีที่ดนิทำกินของตนเอง แต่ต้องเช่าบางส่วน  24  ครัวเรือน 

3 ครัวเรือนที่ไม่มีที่ดนิทำกินของตนเอง ต้องเช้าทั้งหมด  0  ครัวเรือน 

4 ในหมู่บ้าน/ชุมชนมพีืน้ที่รวม     10,407 ไร่ 

5 ประเภทเอกสารที่ดินของพืน้ที่ส่วนใหญ่ของหมู่บ้าน  โฉนด 
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6 พืน้ที่ทั้งหมดของหมู่บ้าน แยกตามเอกสารสิทธิ์ ดังนี้ 

        - โฉนด,น.ส.3,น.ส.3ก,น.ส.3ข,ใบจอง,ส.ค.1,ส.ค.2,ส.ค3,นค.3,กสน.5 10627   ไร่ 

    - ประกอบอาชีพเพาะปลูก     288  ครัวเรือน 

     -  ทำเกษตรปลอดสารพิษหรือเกษตรอินทรีย์  188  ครัวเรือน 

7. การทำนา 

- มีพื้นที่ทำนาทั้งหมด     3,492  ไร่ 

- จำนวนครัวเรือนที่ทำนา    360  ครัวเรือน 

- ครัวเรือนส่วนมากได้ผลผลิตขา้วเปลือกไร่ละ 1,970  กิโลกรัม 

8. การทำไร่ 

- มีพื้นที่ทำไร่อายุสั้นทั้งหมด   62  ไร่ 

- จำนวนครัวเรือนที่ทำไร่อายุสั้น   83  ครัวเรือน 

9. การทำสวนผลไม้ 

- มีพื้นที่ทำสวนผลไม้ทั้งหมด   30  ไร่ 

- จำนวนครัวเรือนที่ทำสวนผลไม้   15  ครัวเรือน 

- ผลไม้ที่ปลูกเป็นอันดับหนึ่งคอื   แตงโม 

10. การทำสวนผัก 

- มีพื้นที่ทำสวนผักทั้งหมด    24  ไร่ 

- จำนวนครัวเรือนที่ทำสวนผัก   12  ครัวเรือน 

- ผักที่ปลูกมากเป็นอันดับหนึ่งคือ   ผักหนาม 

11. การทำสวนยาง 

- มีพื้นที่ทำสวนยางทั้งหมด    3,481  ไร่ 

- จำนวนครัวเรือนที่ทำสวนยาง   292  ครัวเรือน 

 12. การเลี้ยงสัตว์ 

- ครัวเรือนที่เลี้ยงวัวเนื้อเพื่อขาย   135  ครัวเรือน 

-. ครัวเรือนที่เลี้ยงเป็ด-ไก่เพื่อขาย   126  ครัวเรือน 
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1.7 การมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน 

1. การมีส่วนร่วมของชุมชน 

- มีส่วนร่วมทำกิจกรรมสาธารณะ  460 ครัวเรือน  

- เป็นสมาชิกกลุ่มสหกรณ์ กองทุน  547 ครัวเรือน 

2. ภูมปิัญญาท้องถิ่น 

1.มผีูรู้้ (ภูมปิัญญาท้องถิ่น ภูมปิัญญาชาวบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน) 

  - หมู่ที่ 1    105 คน 

  - หมู่ที่ 2  95 คน 

  - หมู่ที่ 3 91 คน 

  - หมู่ที่ 4 76 คน 

  - หมู่ที่ 5  7 คน 

2. มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน    10  แห่ง 

3. มพีืน้ที่ทำการเกษตรทั้งหมด (เพาะปลูก/เลี้ยงสัตว์) 6,779  ไร่ 

2.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

   2.1 การคมนาคม            

 -  ถนนสายเสถียรถาวร ผ่าน หมู่ที่ 1,2,3  ระยะทาง  4 กิโลเมตร 

 -  ถนนลาดยางสายบางโกระ  -  บ้านหรั่ง  ผ่าน หมู่ที่  2,5   ตำบลบางโกระ 

 -  ถนนลาดยางสายบ้านบางโกระ  -  บ้านฉาง   ผ่านหมู่ที่  2,3 ตำบลบางโกระ 

 -  ถนนลาดยาง, หนิคลุก  และลูกรัง  สายวัดสุนทรวารี  - เขตโคกอ้น ผ่านหมู่ที่  2 

ตำบลบางโกระ 

 -  ถนนหินคลุกสายบ้านปลักน้ำขุ่น - หมู่ที่ 4 ตำบลโคกโพธิ์ ผ่านหมู่ที่ 1           ตำบล

บางโกระ 

   -  ถนนหินคลุกและลูกรังสาย บ้านม่วงหลุง  - หมู่ที่ 4 ตำบลโคกโพธิ์  ผ่านหมู่ที่  1 

ตำบลบางโกระ             

 -  ถนนลูกรังสายที่อ่านหนังสือพมิพ์ – ถนนเสถียรถาวร  ผ่านหมู่ที่ 3 ตำบลบางโกระ 

 -  ถนนหินคลุกสายสี่แยกบ่อกบ – วัดปุราณประดิษฐ์  ผ่านหมู่ที่ 4,5  ตำบลบางโกระ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ หน้า 7 
 

 -  ถนนลาดยางสาย ถนนเสถ ียรถาวร  - ว ัดป ุราณประดิษฐ ์  ผ ่านหมู ่ท ี ่  4                 

ตำบลบางโกระ                     

    2.2 การไฟฟ้าในเขตองค์การบรหิารส่วนตำบลบางโกระ 

  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ  มีจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้  จำนวน  

646  ครัวเรือน    และคาดว่าจะขยายเขตไฟฟ้าไปให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

  2.3 การประปาในเขตองค์การบรหิารส่วนตำบลบางโกระ 

ประปาเป็นของตนเองส่วนหนึ่ง  อีกส่วนหนึ่งอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหมู่บ้าน 

       2.4 การจราจร 

   องค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ สามารถเดินทางติดต่อกับตำบลอื่นๆ ได้อย่าง

สะดวก มีถนนลาดยาง  5 เส้นทาง และเป็นเขตติดต่อกับเทศบาลโคกโพธิ์ ซึ่งมีเส้นทางรถไฟกั ้น

ระหว่างตำบลป่าบอน 

       2.5  การใช้ที่ดิน 

     พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ประกอบการทางการเกษตร  ทำสวนยางพารา ทำนา ทำสวน

ผลไม้ และเลีย้งสัตว์ โดยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ 

3.เศรษฐกิจ 

 3.1  โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร  ในเขตองค์การบรหิารส่วนตำบล 

บางโกระ 

    ประชากรในวัยทำงานช่วงอายุ 18-60 ปี  มีงานทำ  934  คน คิดเป็นร้อยละ  

84.60 ของประชากรช่วงวัยเดียวกัน   การประกอบอาชีพของประชากรมีรายได้ต่อหัวโดยเฉลี่ยแล้ว 

50,000 – 99,000  บาท/ปี 
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4.ด้านสังคม 

     4.1 จำนวนประชากร 

 องค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ  มีประชากรทั้งสิ้น  2,104  คน  แยกเป็นหญิง 

1,099  คน  ชาย   1,005  คน  มีจำนวนครัวเรือน 585  ครัวเรือน  ซึ่งสามารถแยกข้อมูลจำนวน

ประชากรโดยการแบ่งตามข้อมูลเพศและหมู่บ้านได้  ดังนี ้ 

 

 

 

 

 

 

จำนวนประชากร 

หมู่บ้าน 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

หมู่ 1 ทุ่งศาลา 253 306 559 

หมู่ 2 บางโกระ 221 269 490 

หมู่ 3 ฉาง 159 185 344 

หมู่ 4  บ ู 300 283 583 

หมู่ 5 ล้อแตก 300 283 583 

รวม 1,296 1,398 2,694 

จำนวนครัวเรือน 

หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน (หลัง) 

หมู่ 1                        226 

หมู่ 2 201 

หมู่ 3 128 

หมู่ 4 133 

หมู่ 5 145 

รวม 833 
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4.2 การศึกษา ศาสนา ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม 

1.จำนวนสถาบันการศึกษา  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ 

- โรงเรียนสังกัด  สพฐ.  2   แห่ง 

1. โรงเรียนวัดสุนทรวารี 

2. โรงเรียนบ้านล้อแตก 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนวัยเรียน   1  แห่ง 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางโกระ 

2.   ศาสนสถาน 

 -     มัสยิด  จำนวน  2  แห่ง  คือ 

1. มัสยิดกูบูอัลฟาลาห์ ม.4  

2. และมัสยิดดารุลยันนะห์ ม.5 

 -     วัด จำนวน 2 แห่ง คือวัดปุราณประดิษฐ์ ม.4 และวัดสุนทรวารี ม.2 

3.  ขนบธรรมเนยีมประเพณีที่สำคัญ วันสงกรานต์ วันลอยกระทง วันเมาลดิ  เป็นต้น 

ประเพณีชักพระ บางท้อถิ่นเรียก “ประเพณีลากพระ” เป็นประเพณี 

พื้นเมืองของชาวภาคใต้ ได้มีการสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยศรีวิชัย โดยสันนิษฐานว่าได้เกิดมีขึ้นครั้งแรก

ในประเทศอินเดีย มีพุทธตำนานเล่าขานสืบทอดกันมาว่า เมื ่อพระพุทธเจ้าผนวชได้ 7 พรรษา         

และพรรษาที่ 7 ได้เสด็จไปจำพรรษา ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์  ครั้นออกพรรษาแล้ว ยามเช้าของแรม      

1 ค่ำ เดือน 11 ได้เสด็จกลับมายังโลกมนุษย์ ในการนี้พุทธบริษัททั้ง 4 ประกอบด้วย  ภิกษุ อุบาสิกา 

ซึ่งรอคอยพระพุทธองค์มาเป็นเวลา 3 เดือน ครั้นทราบว่า พระพุทธเจ้าเสด็จกลับ จงึรับเสด็จและได้นำ

ภัตตาหารคาวหวานไปถวายด้วย ผู้ที่ไปทีหลังนั่งไกล ไม่สามารถเข้าไปถวายภัตตาหารด้วยตัวเองได้     

จึงใช้ใบไม้ห่ออาหารและส่งผ่านชุมชนต่อๆกันไป เพื่อขอความอนุเคราะห์ผู ้นั ่งใกล้ๆ ถวายแทน          

บุญประเพณีลากพระ จึงมีขนมต้มหรือที่เรียกตามภาษาถิ่นว่า “ต้ม” เป็นขนมประเพณี ทำด้วย           

ข้าวเหนียว ห่อด้วย ใบไม้อ่อนๆ เช่น ใบจาก ใบลาน ใบตาล ใบมะพร้าว หรอืใบกะพ้อ เป็นต้น 

ประเพณีสงกรานต์ สงกรานต์ภาคใต้ ตามความเช่ือของประเพณี 

สงกรานต์แบบดั้งเดิมที่ภาคใต้แล้ว สงกรานต์เป็นช่วงเวลาแห่งการผลัดเปลี่ยนเทวดา ผู้รักษาดวงชะตา

บ้านเมือง พวกเขาจึงถือเอาวันแรกของสงกรานต์ (13 เมษายน) เป็น "วันส่งเจา้เมืองเก่า" หรือ "วันเจ้า

เมืองเก่า" โดยเชื่อกันว่าในวันนี้ เจ้าเมืองหรือเทพยดาประจำปีผู้ทำหน้าที่รักษาดวงชะตาของบ้านเมือง 
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จำเป็นต้องละทิ้งบ้านเมืองที่ตนรักษาไปชุมนุมกันบนสวรรค์ ในวันนี้ชาวบ้านจึงท ำความสะอาด

บ้านเรือน เครื่องใช้ เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับและร่างกาย บางทีก็ทำพิธีสะเดาะเคราะห์ โดยทำพิธี

ลอยเคราะห์ลงในแม่น้ำ เพื่อฝากเคราะห์กรรมซึ่งตนประสบไปกับเจ้าเมืองเก่า และอธิษฐานขอให้

ประสบโชคดีตลอดปีใหม่  

ส่วนวันที ่14 เมษายน หรอืที่ชาวบ้านเรียกว่า "วันว่าง" จะไปทำบุญตัก 

บาตรที่วัด และสรงน้ำพระพุทธรูป ทั้งนี้ ที่เรียกว่า "วันว่าง" เพราะเชื่อกันว่าวันนี้เจ้าเมืองก็ยังสถิตอยู่

บนสวรรค์ ในเมืองจึงไม่มีเจ้าเมืองประจำอยู่ กิจการงานอาชีพทุกอย่างจึงต้องหยุด เพราะเกรงว่าหาก

ประกอบกิจการจะก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น เนื่องจากไม่มีเจ้าเมืองคุ้มครองรักษา สิ่งของเครื่องใช้

ต่าง ๆ จึงถูกเก็บไว้ มิได้นำมาใช้เป็นการชั่วคราวประมาณสามวัน ประชาชนส่วนใหญ่พากันไปทำบุญ 

เมื่อทำบุญแล้วก็นำอาหารและเครื่องบูชา ไปเคารพผูอ้าวุโส และพระสงฆ์ที่เคารพ โดยถือโอกาสขอพร

รดน้ำ เพื่อแสดงออกถึงความเคารพความกตัญญูด้วย        

จากนั้นเมื่อทำบุญที่วัดและรดน้ำผูอ้าวุโสแล้ว ต่างก็มาชุมนุมกัน โดยใน 

การนี้ได้จัดให้มีการละเล่นต่าง ๆ อย่างสนุกสนาน ซึ่งมหรสพและการละเล่นที่นิยมกันมากคือ มโนห์รา

, หนังตะลุง, มอญซ่อนผ้า, อุบลูกไก่, ชักเย่อ, สะบ้า,จระเข้ฟาดหาง (หรือบางแห่งเรียกว่าฟาดทิง)     

ยับสาก, เตย, ปิดตา, ลักซ่อน, วัวชนและเชื้อยาหงส์ ฯลฯ โดยการละเล่นทั้งหลายนี้ร่วมเรียกว่า "เล่น

ว่าง"และวันสุดท้ายเป็นวัน "เจา้เมืองใหม่" หรอื "วันรับเจ้าเมืองใหม่" (15 เมษายน) เชื่อว่าวันนี้เจ้าเมือง 

ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้คุ้มครองเมืองต่าง ๆ อันอาจจะไม่ใช่เมืองที่ตนเคยประจำอยู่แต่เดิมในปีที่

แล้ว จะลงมาประจำเมือง ซึ่งตนต้องรับหน้าที่คุ้มครองตลอดปีใหม่ ชาวเมืองจึงเตรียมการต้อนรับ

เทวดาเจ้าเมืองคนใหม่ด้วยความยินดี โดยในวันนี้ผู้คนก็จะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าชุดใหม่ เพื่อนำอาหาไป

ถวายพระที่วัด จากนั้นก็ไปรดน้ำผูอ้าวุโสที่ยังตกค้างไม่ได้ไปรดน้ำใน "วันว่าง" สำหรับในบางตระกูลที่มี

วงศาคณาญาตมิากมาย ก็จะจัดพิธีเบญจาในวันนีด้้วย  

อย่างไรก็ตาม หากปีใดเป็นปีที่มเีดือนแปด 2 ครั้ง ให้ถือว่าวันว่าง 

(วันเนา) มีสองวัน ดังนัน้ วันที่ 13 เมษายน จงึเป็นวันมหาสงกรานต์หรอืวันส่งเจ้าเมอืงเก่า วันที่ 14 - 

15 เมษายน เป็นวันว่าง และวันที่ 16 เมษายน เป็นวันเถลิงศกหรอืวันรับเจ้าเมืองใหม่  

เมาลิด คำว่า "เมาลิด" เป็นคำนามเกี่ยวกับเวลาและสถานที่ ซึ่งจะแปล 

ความหมายเป็นเวลา หรือสถานที่นั้นย่อมขึ้นอยู่กับส่วนขยายภายในประโยค เช่นเรากล่าวว่า "เมาลิด

ของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม คือเมืองมักกะฮฺ"  ในกรณีนี้คำว่า "เมาลิด" ต้องหมายถึง
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สถานที่เกิดของท่านนบีอย่างแน่นอน จะแปลว่าเกิดไม่ได้แต่ถ้าเรากล่าวว่า "เมาลิดของท่านนบีมุฮัมมัด 

ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้นคือวันจันทร์ เดือนรอบีอุลเอาวัล ปีช้าง" "เมาลิด" ในที่นี้จะต้องแปล

เป็นวันเกิดอย่างแน่นอนจะแปลเป็นอย่างอื่นไม่ได้ 

 

การจัดงานเมาลิด มุสลิมในบางสังคมได้แสดงออกถึงความรัก การให้เกียรติ 

ยกย่อง ท่านนบีมุฮัมมัด โดยจัดงานคล้ายวันเกิดของท่านขึ้น ณ ที่นี้สมควรที่เราจะได้รู ้ถึงประวัติ        

การจัดงานเมาลิดพอเป็นสังเขป การจัดงานเมาลิดนบี เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกที่ประเทศอียิปต์          

เมื่อปี ฮ.ศ. 362 ซึ่งขณะนั้นวงศ์ฟาตีมียฺชีอะฮฺ อิสมาอีลียะฮฺ (คนละนิกายกับชีอะฮฺ อิสไนอะชะรียะฮฺ 

12 อิมาม) เป็นผู ้ปกครองอียิปต์ และได้สถาปนาอาณาจักรฟาตีมียฺขึ ้น ผู ้ปกครองขณะนั้นได้แก่        

คอลีฟะฮฺ อัลมุอิซลิดีนลิลาฮฺ อัลฟาตมีียฺ พวกฟาตมีียฺ ได้จัดงานเมาลดิขึน้ 6 งานคือ 

1. เมาลดินบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 

2. เมาลดิอีมามอาลี อิบนิอบีฎอลิบ 

3. เมาลิดท่านหญิงฟาติมะฮฺ อัซซัฮฺรออฺ บุตรีของท่านนบีมุฮัมมัด 

ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม และเป็นภรรยาของท่าน อิมามอาลี 

4. เมาลดิท่านหะซัน อิบนิอาลี อิบนิอบีฎอลิบ 

5. เมาลดิท่านฮุเซน อิบนิอาลี อิบนิอบีฎอลิบ 

6. เมาลดิท่านคอลีฟะฮฺ ผูป้กครอง 

        4.3  การสาธารณสุข 

  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ   มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

บางโกระ 1  แห่ง       

        4.4 ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

  เขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ   เป็นเขตติดต่อกับเขตเทศบาลตำบลโคกโพธิ์ 

มีหน่วยตรวจตราเป็นประจำตลอดกลางวัน และกลางคนื มีเวรยามฝ่ายปกครองประสานการเฝ้าระวัง 
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5.ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

          5.1 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 

  -   ฝาย  6  แห่ง 

   -   บ่อบาดาล  12  แห่ง 

        5.2 แหล่งน้ำธรรมชาติ 

         -  ลำน้ำ   ลำห้วย  3  สาย 

          5.3  ทรัพยากรธรณี     - 

 5.4 สภาพสิ่งแวดล้อม 

  -  คุณภาพแหล่งน้ำ  บางแห่งมีสนมิ  แมงกานีส ใช้บริโภคไม่ได้ 

  -  อากาศ  อากาศอยู่ในเกณฑ์ดี  เนื่องจากตำบลบางโกระ  ยังมีความแออัดของ 

แหล่งชุมชนน้อยและการใชย้วดยานอยู่ในเกณฑ์ปกติ รวมทั้งไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ในเขตองค์การ

บริหารส่วนตำบลบางโกระ 

6. ด้านการเมือง – การบรหิาร 

        6.1  โครงสร้างการบริหาร และอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลบางโกระ 

1)   สภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ประกอบด้วย   

  ประธานสภาฯ  / รองประธานสภาฯ / สมาชิกสภาอบต.และเลขานุการสภา อบต.       

มีหน้าที่ด้านนิติบัญญัติตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนดและควบคุมตรวจสอบการบริหารงานของคณะ

ผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนตำบล 

2) คณะผู้บริหาร อบต.  ประกอบด้วย   

   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ / รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน / 

เลขานุการคณะผู้บริหารฯ  ทำหน้าที่ทางด้านบริหาร  กำหนดนโยบายในการบริหารงานในท้องที่ของ

องค์การบริหารส่วนตำบล  ตามที่ได้รับอนุมัติหรอืเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและตาม

ระเบียบกฎหมายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง   
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องค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ  มกีารแบ่งส่วนราชการภายใน  ออกเป็น  3  หน่วยงาน  ดังนี้ 

1)  สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

๒) กองคลัง 

๓) กองช่าง 

  องค์การบรหิารส่วนตำบลบางโกระ  มีอำนาจหน้าที่โดยสรุป  ดังน้ี 

1) การจัดทำขอ้บัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล 

2) การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 

3) จัดให้มแีละบำรุงรักษาทางนำ้ และทางบก 

4) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล 

5) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 

6) ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 

7) ส่งเสริมการศกึษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

8) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผูสู้งอายุ  และผูพ้ิการ 

9) คุ้มครอง  ดูแล  และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

10) บำรุงรักษาศลิปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ 

ท้องถิ่น 

11) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรอื 

บุคลากรใหต้ามความจำเป็น และสมควร 

 6.2  บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหาร 

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระมีการบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง  การคลังของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ ก็สามารถพึ่งพาตนเองได้ในระดับหนึ่ง  และการบริหารงานของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

พัฒนาท้องถิ่น  รวมทั้งได้รับ   ข่าวสารและผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ

อย่างทั่วถึง  ตลอดจนมีความเข้าใจอันดีระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระกับประชาชน 
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                                 6.3  การอำนวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในทรัพย์สินและ

สวัสดิการของประชาชน 

  1)   ยาเสพติด  ปัญหายาเสพติดนับวันยิ่งเพิ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น  ซึ่งถือว่าเป็น

ปัญหาที่รุนแรง      แต่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระมีการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง  

โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งมีนโยบายในการฟื้นฟูพัฒนาผู้ที่ติดยาเสพติด       

และสนับสนุน กิจกรรมการกีฬาในกลุ่มเยาวชนเพื่อใหห้่างไกลยาเสพติด 

 2)    ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขในระดับหนึ่ง         

แต่โดยส่วนมากปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในพื้นที่มีน้อย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาจาก

การจราจรหรอืปัญหาการโจรกรรม นับว่าเป็นชุมชนที่มีความปกติสุขในชวีิตความเป็นอยู่ 

7. ผลการพิจารณาท้องถ่ินในระยะที่ผ่านมา 

  7.1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน    

   องค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระได้มกีารจัดทำแผนพัฒนาตำบล  นับตั้งแต่มีการยก

ฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตั้งแต่วันที่  22  กุมภาพันธ์  2540  และเพื่อให้

เห็นผลการพัฒนาตำบลบางโกระอย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด ทำให้โครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านถนน

หนทาง  ทางบก  ทางนำ้  ไฟฟ้า/แสงสว่าง รวมทั้งการจัดการระบบน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค ได้รับการ

พิจารณาเป็นอันดับแรกในการจัดทำ และหลังจากที่ได้มกีารจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลสภาพด้าน

โครงสร้างพื้นฐานภายในตำบลก็ได้มีการพัฒนามาโดยตลอด ทำให้ในปัจจุบันตำบลบางโกระมีความ

เจริญก้าวหน้าทางด้านโครงสร้างพื้นฐานดีขึ้นตามลำดับและประชาชนได้รับการบริการขั้นพื้นฐานที่ดี

อย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้าน   

 7.2  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและด้านการพัฒนาสังคม  

 ได้ให้ความสำคัญกับชุมชนในการพัฒนาตนเองและเข้าร่วมดำเนินงานกับองค์การ

บริหารส่วนตำบลบางโกระ  จนสามารถจัดตั้งชุมชนที่มีความเข้มแข็งเป็นรูปธรรมสำเร็จและมีการ

ประสานความร่วมมือด้วยกันเสมอมาในการเข้าร่วมเสนอความคิดเห็นและดำเนินกิจกรรมเพื่อการ

พัฒนาตำบลในด้านต่างๆ   และทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระได้สนับสนุนให้ชุมชนมีการ

จัดตั้งกลุ่มอาชีพเป็นผลสำเร็จ   มีการผลิตสินค้าออกจำหน่ายได้ดีในระดับหนึ่ง  และประชาชนหลาย

กลุ่มมีแนวคิดที่จะจัดตั้งกลุ่มอาชีพขึ้นภายในชุมชนอีกหลายกลุ่มอาชีพ ซึ่งทางองค์การบริหารส่วน
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ตำบลบางโกระก็จะให้การสนับสนุนต่อไป  รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระก็ใหก้ารสนับสนุน

ด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในวัยเรียน   การสาธารณสุข/สุขภาพอนามัยและการช่วยเหลือ

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  (คนชรา  ผู้พิการ  ผู้ที่มีฐานะยากจน เป็นต้น) ทำให้ในช่วงที่ผ่านมาประชาชน

ในตำบลบางโกระมีคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้นตามสมควร 

     7.3 ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ    

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ   ได้ให้ความสำคัญต่อสภาพแวดล้อมภายในเขต

พืน้ที่รับผดิชอบและได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงภูมทิัศน์บริเวณเขตที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบาง

โกระและพ ื ้นท ี ่ต ่ างๆโดยรอบของตำบลบางโก ระอย ่างต ่อเน ื ่อง  ทำให ้ส ิ ่ งแวดล ้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติของตำบลบางโกระยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี 

 7.4   ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร    

 ได้จัดกิจกรรม  โครงการฝึกอบรมให้กับสมาชิกสภา อบต . พนักงานส่วนตำบลและ

ลูกจา้ง   รวมทั้งการสนับสนุนการเข้าอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานกับหน่วยงาน

ต่างๆภายนอกตามหลักสูตรที่ได้จัดทำขึ้น  เพื่อให้สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง     

มีความรู้ในการทำงานและปฏิบัติงานด้วยความรู้ความสามารถ มีความโปร่งใสในการบริหารงานและ

พร้อมที่จะให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบการดำเนินงานตามแนวทางบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 

---------------------------------------------- 
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ส่วนที่ 2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 

        

ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระนั้น           
ได้มีการจัดทำแผนงานโครงการและกิจกรรมไว้เป็นจำนวนมากเพ่ือให้ครอบคลุมยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาที่ได้วางไว้โดยก่อนจัดทำแผนพัฒนานั้นได้มีการจัดทำประชาคมหมู่บ้านเพ่ือรับทราบปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นอันจะส่งผลต่อการจัดทำแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของประชนและสามารถ
แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนได้อย่างตรงจุด แต่เนื่องจากปัญหาและความต้องการมีเป็นจำนวนมากทำให้
โครงการ/แผนงานที่นำมาบรรจุเข้าในแผนมีเป็นจำนวนมากเช่นกันซึ่งในทางปฏิบัติจริงไม่สามารถทำได้อย่าง
ครบถ้วน การจัดทำโครงการตามแผนพัฒนาจึงต้องมีการจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนของโครงการที่ได้มีการ
นำเสนอเข้าแผน เพ่ือให้สอดคล้องกับรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับ  ดังนั้นถึงแม้ว่าจะมีการบรรจุ
โครงการ/แผนงานไว้ในแผนเป็นจำนวนมากก็ตาม  แต่ในทางปฏิบัติโครงการ/แผนงานที่ ได้นำมาดำเนินการจะ
เป็นไปเพ่ือ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อโดยรวม
และมีความเร่งด่วนเป็นหลัก 

1.สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณใน
ปีงบประมาณ 2561 – 2564 

  อบต.บางโกระ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน 
เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพ้ืนที่         

อบต.บางโกระ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 -2564) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 
2559 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
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เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ การจัดทำแผน 4 ปี 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารอบต.บางโกระ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 
เมื่อวันที่  26 กันยายน 2560 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 57 โครงการ 
งบประมาณ 10,311,550.00 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้      

    

 
      อบต.บางโกระ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  โดยได้
มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 21 โครงการ  จำนวนเงิน 3 ,223,649  บาท  มีการเบิกจ่าย
งบประมาณจำนวน 10 โครงการ จำนวนเงิน 1,314,224  ล้านบาท  สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
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บทสรุป/ปัญหา/อุปสรรค 
  1. ในปี 2561  องค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ  ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา
ตามแผนการดำเนินงาน    จำนวน  21 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 35.59 
  2 โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนดำเนินงานได้เกิดจากสาเหตุดังนี้ 
   2.1  โครงการ ก่อสร้างสะพาน คสล.บริเวณบ้านครูธัญญาภัทร (หมู่ที่ 3) 
                             ปัญหา/อุปสรรค เนื่องจาก การก่อสร้างสะพานเชื่อมต่อต้องได้รับอนุญาตจากชลประทานก่อน
การก่อสร้างแต่เนื่องจากยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนจากกรมชลประทานทำให้ไม่สามารถจะทำการก่อสร้างได้ 
    แนวทางการแก้ไขปัญหา ทำหนังสือหารือเพ่ือขอความชัดเจนก่อนจะนำมาจัดตั้งงบประมาณ 
   2.2  โครงการ ทำบุญวันสารทเดือนสิบ 
                             ปัญหา/อุปสรรค ห้วงเวลาไม่เอ้ืออำนวยในการจัดงานในเดือนตุลาคมเนื่องจากเพ่ิงอยู่ต้นงบของ
ปีงบประมาณ 
    แนวทางการแก้ไขปัญหา  ดูห้วงระยะเวลาในแต่ละปีว่า ช่วงงานบุญเดือนสิบอยู่ในห้วงเวลาใด 
สามารถจะจัดงานได้หรือไม่ 
   2.3 โครงการ เทวดาประจำท้องถิ่น 
                             ปัญหา/อุปสรรค เนื่องจากอำเภอโคกโพธิ์ได้จัดโครงการเดียวกันนี้ทำให้ทาง อบต. ตัดสินใจ    
จะไม่จัดเพ่ือไม่ให้เกิดความซับซ้อนของดครงการ 
    แนวทางการแก้ไขปัญหา  งดจัดโครงการนี้ 
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2.  สรุปสถานการณ์การพัฒนา – การวิเคราะห์สถานการณ์โดยใช้หลักการ SWOT Analysis 
 2.1  ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง  (strength) 

- มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ เช่น การก่อสร้างปรับปรุงถนนหนทาง  ไฟฟ้า  และระบบประปาน้ำดื่มน้ำใช้  

- มีการจัดทำประชาคมเพ่ือรวบรวมประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเพ่ือที่จะได้แก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุด 

จุดอ่อน  (weekness) 
- งบประมาณมีจำกัด ทำให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการในด้านนี้   ที่มี เป็นจำนวนมากได้            

อย่างรวดเร็วและท่ัวถึง 
- บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางมีไม่เพียงพอ  ต้องมีภาระงานในรับชอบมากทำให้การทำงาน

อาจจะมีความล่าช้าได้ 
-  
ปัจจัยภายใน 

โอกาส (oppotunity) 
- ประชาชนส่วนใหญ่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาในด้านนี้มาก ได้เข้ามามีส่วนร่วมใน การเสนอ

ปัญหาและความต้องการ และให้ความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการทำให้โครงการในด้านนี้
ประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน  และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดี 

- หน่วยงานต่างๆในพ้ืนที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับสูงขึ้นไป  มีส่วนร่วมในการพัฒนาสามารถเข้ามา
จัดการดำเนินการในโครงการที่เกินศักยภาพและความสามารถที่ อบต. จะดำเนินการได้ 
 
 
อุปสรรค (threat) 

- ความต้องการและสภาพปัญหามีมาก  ทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการได้อย่าง
รวดเร็วและท่ัวถึง 

- ประชาชนมีความคาดหวังสูงที่จะให้หน่วยงานเข้ามาแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีและมักมีการ
เรียกร้องให้ดำเนินการอย่างที่คาดหวังไว้  ซึ่งความเป็นจริงในทางปฏิบัติเป็นไปได้ยากทำให้เกิดเสียงสะท้อนกลับ
ในทางลบมาสู่หน่วยงาน ซึ่งบางครั้งอาจทำให้เจ้าหน้าที่ขาดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานได้ 

- ประชาชนบางกลุ่มเกิดการเบื่อหน่ายต่อกระบวนการทำงานของหน่วยงาน  ที่มีระเบียบขั้นตอนที่ซับซ้อน  
ยากแก่การเข้าใจ จึงไม่ให้ความร่วมมือเท่าท่ีควร 
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2.2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 
ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง  (strength) 
- หน่วยงานให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนมาเป็นอับดับต้นๆ โดย

มีการจัดทำโครงการ/แผน และจัดทำงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาด้านนี้ 
- หน่อยงานที่พร้อมที่จะให้การสนับสนุนในทุกๆด้านที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ

ประชาชน เช่น การสนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขตชุมชน การพัฒนาเด็กเล็ก 
จุดอ่อน ( Weekness ) 

- บุคลากรในหน่อยงานยังไม่มีความรู้ในบางเรื่องอย่างเพียงพอ ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ด้านการ
สาธารณสุข,หรือการพัฒนากลุ่มอาชีพ จึงทำได้แค่การสนับสนุนงบประมาณและประเมินผล แต่ยังไม่มาสารถให้
ความช่วยเหลือในการให้ความรู้ในด้านนั้นๆ ได้ดีเท่าท่ีควร เช่น มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพแต่ยังมีน้อยกลุ่มที่มี 
การดำเนินการจนบรรลุเป้าหมายและสามารถบริหารจัดการกลุ่มได้ เนื่องจากขาดความรู้ในการบริหารจัดการ   
เป็นต้น 

- หน่วยงานยังไม่มีความพร้อมในการเข้าบริหารจัดการเรื่องการศึกษา ทำให้ไม่สามารถดูแลคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในด้านนี้ได้อย่างเต็มที่ 

ปัจจัยภายนอก 
โอกาส(opportunity) 

- ชุมชนตำบลบางโกระมีสาธารณสุขและโรงพยาบาลอยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงซึ่งสามารถให้บริการประชาชนได้
อย่างทั่วถึง 

- ตำบลบางโกระยังห่างไกลจากแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ ไม่มีสภาพของความแออัดให้เห็น ทำให้ห่างไกลจาก
โรคติดต่อและโรคต่างๆ 

- ประชาชนยังอาศัยอยู่ร่วมกันฉันท์มิตร ทำให้เดความสนใจร่วมกันในด้านต่างๆ อันส่งผลต่อการจัดตั้งกลุ่ม
อาชีพต่างๆข้ึนมาหลากหลายกลุ่ม เพ่ือพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน 

- หน่อยงานอ่ืนๆภายนอกพร้อมที่จะให้ความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือในการจัดกิจกกรมโครงการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน เพราะด้านนี้ถือเป็นเรื่องที่ทุกหน่อยงานให้ความสำคัญ 
เนื่องจากถือเป็นการพัฒนาคน อันส่งผลต่อการพัฒนาในด้านอ่ืนๆ ตามมา 
อุปสรรค์(threat) 

- ยังมีประชาชนที่ขาดความรู้เนื่องจากได้รับการศึกษาในระดับต่ำ ทำให้ว่างงานมากส่งผลต่อสภาพความ
เป็นอยู่ของครัวเรือน 

- การรวมกลุ่มยังไม่มีความเข็มแข็ง เนื่องจากไม่มีความรู้ในการบริหารจัดการกลุ่ม ส่งผลให้การรวมกลุ่มที่
ผ่านมาไม่ประสบความสำเร็จ 
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- ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลบางโกระยังประกอบอาชีพเกษตรกรรมแต่ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาถูก 
ในขณะที่ต้นทุนสูง และค่าครองชีพก็สูงขึ้น ทำให้ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นอยู่ต่ำลง 

- ประชาชนยังไม่มีความใส่ใจเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพและการป้องกันรักษาโรค เนื่องจากไม่มีความรู้ที่
ถูกต้องในเรื่องนี้ และจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทำงานมากกว่า รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสุขภาพและการ
รักษาโรคก็ยังสูง 

2.3 ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร 
ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง(strength) 
- บุคลากรล้วนเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตรงตามหน้าที่

รับผิดชอบ ทำให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อหน่วยงานและชุมชน 
- บุคลากรได้ผ่านการอบรมและศึกษาดูงาน จนมีความรู้ความสามารถในกี่ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่และ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างถูกต้อง 
จุดอ่อน (weekness) 

- อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติยังมีไม่ครบถ้วน บางส่วนชำรุดต้องซ่อมแซมทำให้ลดประสิทธิภาพ
ในการให้บริการ 

- ขาดสถานที่ในการปฏิบัติงาน หรือแม้แต่สถานที่ในการจัดการจัดเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

- ขาดงบประมาณที่เพียงพอในการพัฒนาองค์กร เนื่องจากจำเป็นต้องใช้งบประมาณค่อนข้างมากในการ
พัฒนาด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับประชาชนเป็นหลัก 

ปัจจัยภายนอก 
โอกาส(opportunity) 

- ทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่อยงานอ่ืนๆ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาระบบ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้การสนับสนุนในการจัดการอบรม บุคลากร การสัมมนา ศึกษา  
ดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากรส่วนท้องถิ่นในการศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรการปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาท้อถ่ินให้บรรลุผล 
อุปสรรค์(threat) 

- ประชาชนยังขาดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและการตรวจสอบการทำงานของหน่อยงาน เนื่องจากไม่
เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อระบบราชการ เช่นไม่รู้ว่าประชาชนมีอำนาจในการตรวจสอบการทำงาน
ของรัฐ และไม่เข้าบทบาทหน้าที่ของหน่อยงานราชการอย่างเพียงพอ ทำให้ไม่อยากเข้ามามี ส่วนเกี่ยวข้องกับทาง
ราชการ รวมทั้งยังขาดความรับผิดชอบต่อชุมชนโดย 
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2.4 ด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง(strength) 
- หน่วยงานให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม โดยมีการบรรจุเรื่องของ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของหน่วยงานที่จะต้องดำเนินการ 
- หน่วยงานมีการดำเนินการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบๆ ที่ทำการอยู่เสมอ 

เพ่ือให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม และเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์และพัฒนา 

จุดอ่อน (weekness) 
- ขาดงบประมาณที่เพียงพอในการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากโครงการใน

ด้านนี้ต้องทำอย่างต่อเนื่องจึงจะเห็นผลเป็นรูปธรรม เช่น การจัดการกำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งต้องใช้ทั่งอุปกรณ์  
กำลังคน สถานที่ ซึ่งนั่นย่อมหมายถึงงบประมาณที่มีเพ่ิมข้ึน 

ปัจจัยภายนอก 
โอกาส(opportunity) 

- ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่ให้คามสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งพร้อมให้การ
สนับสนุนในด้านต่างๆ ตามความต้องการที่มีการเสนอเข้ามา โดยหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป สามารถเข้ามาจัดการ
ดำเนินการในโครงการที่เกินศักยภาพและความสามารถท่ี อบต. จะดำเนินการได้ 

- ตำบลบางโกระยังไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หรือการประกอบการที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อ
สภาพแวดล้อม ทำให้สามารถอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเดิมที่มีอยู่และพัฒนาได้รวดเร็วกว่า 
อุปสรรค์(threat) 

- ประชาชนยังมีส่วนร่วมน้อยในการให้ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม และยัง
ไม่เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเท่ากับการสร้างสิ่งอำนวยสิ่ ง
อำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

- ชุมชนต้องการความเจริญก้าวหน้าตามการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย จึงมีการก่อสร้างสิ่งอำนวยความ
สะดวก เช่น ถนน คูระบายน้ำ ติดตั้งไฟฟ้า หรือก่อสร้างอาคารบ้านเรือน ล้วนแต่จำเป็นที่จะต้องทำลาย
สภาพแวดล้อมในรอบข้างที่มีการดำเนินการ เช่น การตัดต้นไม้ แผ่วถางป่า ฝุ่นควันที่เกิดจากการก่อสร้าง       
เสียงรบกวน กองเศษวัสดุเป็นต้น 

2.5 การพัฒนาภาพและความเข็มแข็งของชุมชน 
ปัจจัยใน 

จุดแข็ง(strength) 
-  หน่วยงานให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพและความเข็มแข็งของชุมชน ในเรื่องของการ

ส่งเสริมคุณธรรม การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และศาสนา การส่งเสริมด้านกีฬาและการป้องกันการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด โดยมีการบรรจุเรื่องของารอนุรักษ์และพัฒนาในด้านดังกล่าวเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของหน่วยงานที่
ต้องการดำเนินการ และมีการจัดทำงบประมาณเพ่ือสนับสนุนในด้านนี้เสมอ 
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- บุคลากร/ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารองค์กร ส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนที่ที่มีความรู้
ความสามารถในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีท่องถิ่น และมีทั้งผู้ที่นับถือศาสนาพุทธและอิสลาม ซึ่งทำให้สามารถ
สะท้อนความต้องการและวัฒนธรรมประเพณีของประชาชนแต่ละศาสนาได้ ทำให้สามารถจัดกิจกรรมได้ต้องตรง
กับความต้องการและศาสนา 
จุดอ่อน (weekness) 

ปัจจัยภายนอก 
โอกาส(opportunity) 

- ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น และศาสนา ซึ่งถือเป็นด้านที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาคนนั่งเอง เห็นได้จากการจัดตั้งกระทรวง
วัฒนธรรมขึ้นมารับผิดชอบในด้านนี้โดยเฉพาะ และพร้อมให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ ตามความต้องการที่มีการ
เสนอเข้ามา โดยสามารถเข้ามาจัดการดำเนินในโครงการที่เกินศักยภาพ และความสามารถท่ี อบต.จะดำเนินการได้ 

- จำนวนเยาวชนและประชาชนที่ติดยาเสพติดขั้นรุนแรงยังมีส่วนน้อย ส่วนใหญ่จะสนใจในการออกกำลัง
กายและเล่นกีฬามากกว่า 

- ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกในการจัดอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) 
อุปสรรค์ (threat) 

- สภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ทำให้ประชาชนไม่ค่อยให้ความสำคัญในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีและการทำนุบำรุงศาสนาเท่าท่ีควร รวมทั้งการที่มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ถดถอย ก่อให้เกิดปัญหาสังคม
ต่างๆตามมามากมาย 

- การอนุรักษ์และพัฒนาในด้านนี้ ยังเป็นเรื่องของคนเฒ่าคนแก่ในชุมชน ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนน้อย และไม่มี
แรงกำลังพอที่จะแสดงให้ชนรุ่นหลังเห็นถึงคุณค่าของการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและการทำนุบำรุงศาสนา 

- ตำบลบางโกระมีประชาชนที่นับถือพุทธและอิสลาม จึงมีความต้องการที่แตกต่างกัน การจะสนับสนุนใน
เรื่องใดจึงต้องตั้งอยู่ความเป็นกลาง ให้ความสำคัญกันทั้งสองศาสนาเท่าเทียมกัน จึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ถึง
หลักการของแต่ละศาสนาเพื่อที่จะปฏิบัติต่ออันได้อย่างถูกต้อง 

- การติดยาเสพติดยังมีอยู่ในกลุ่มเยาวชน ถึงจะมีส่วนน้อยแต่สามารถส่งผลกระทบต่อการพัฒนา 
2.6 การพัฒนาระบบบริการประชาชน 
ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง(strength) 

- มีการจัดสร้างหอกระจ่ายข่าวประจำหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน การแจ้งข่าวผ่านระบบออนไลน์ เพ่ืออำนวย
ความสะดวกแก่ประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆ ของหน่วยงาน อันจะทำ
ให้ระบบบริการประชาชนมีความสะดวกเร็วขึ้น 

- มีการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง และนอกเวลาราชการ 
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จุดอ่อน (weekness) 
- หน่วยงานยังขาดงบประมาณที่เพียงพอในการพัฒนาระบบบริหารได้อย่างเต็มรูปแบบ เช่น การจัดซื้อรถ

ของหน่วยงาน เนื่องจากจำเป็นต้องใช้งบประมาณค่อนข้างมากในการพัฒนาด้านอ่ืนๆที่มีความจำเป็นเร่งด่วนกว่า 
 
ปัจจัยภายนอก 

โอกาส(opportunity) 
- มีการส่งเสริมให้หน่วยงานราชการพัฒนาระบบการให้ปริหารประชาชนให้มีความรวดเร็ว และนำ
เทคโนโลยีต่างๆ พัฒนาเพื่อให้มีมีข้ันตอนการดำเนินการต่างที่คล่องตัวขึ้น 

อุปสรรค (threat) 
- ประชาชนยังไม่เข้าใจการทำงานของหน่วยงานราชการ และมีความคาดหวังสูงที่จะให้หน่วยงานสามารถ

ตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และครอบครัวในทุกด้าน 
- ความต้องการการพัฒนาในด้านอ่ืนๆยังมีอยู่มาก จึงจำเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณในการพัฒนาในด้าน

นั้นๆให้เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชนเสียก่อน 
2.7 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง(strength) 

- มีความพร้อมในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในตำบลโดยร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้งตำบล 
- มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ซึ่งสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนในกรณีที่มีสาธารณ

ภัยต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที 
จุดอ่อน (weekness) 

- หน่วยงานยังขาดงบประมาณที่เพียงพอในการรักษาความสงบเรียบร้อยเนื่องจากงบประมาณมีจำนวน
จำกัด 

ปัจจัยภายนอก 
โอกาส(opportunity) 

- การได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
อุปสรรค (threat) 

- สถานการณ์ความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ โดยมีโครงการ
ที่ได้ดำเนินการดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รวมทั้งสิ้น    17,372,635.53  บาท  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    งบบุคลากร                    7,356,630.00 บาท 

    งบดำเนินการ 3,662,141.26 บาท  

    งบลงทุน 1,575,718.77 บาท  

    งบเงินอุดหนุน           846,000.00 บาท  

     งบกลาง          3,932,145.00 บาท  

   รวมจ่ายจากงบประมาณ         17,372,635.53 บาท  

  



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ หน้า 27 
 

4. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
การประเมินผลในเชิงคุณภาพนั้น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลจะใช้วิธีการสอบถามสภาพความ

พึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการดำเนินการสำรวจสภาพความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการดำเนินขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ ทั้งในภาพรวมและรายยุทธ์ศาสตร์ และจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ( พ.ศ.2561-2564) ทำให้ทราบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจใน
การดำเนินงานขององค์กรการบริหารส่วนตำบลในระดับที่ดี และเห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์จากการ
ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ โดยเฉพาะในโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ โดยเห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลมีระบบการจัดการโครงการและกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ   
และส่งผลให้ผลงานที่ออกมามีคุณภาพและก่อให้เกิดประโยชน์ต้องตรงกับความต้องการของชุมชน 

อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระในบางยุทธศาสตร์ก็ไม่ได้รับ
ความพึงพอใจจากประชาชนเท่าที่ควร โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งยัง
มีโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาด้านนี้อยู่น้อย หรือเป็นโครงการ/กิจกรรมที่เกินศักยภาพที่จะสามารถดำเนินการ
ได้ ทำให้การพัฒนาด้านนี้ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมมากนัก แต่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระก็ยังให้
ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป โดยพยายามปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และ
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดทำโครงการที่สามารถจะดำเนินการได้ เพ่ือให้ประชาชน
หันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาในด้านนี้ รวมถึงยังเดินหน้าในการพัฒนาด้านอื่นๆ ต่อไปเช่นกัน 
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         ส่วนที่ 3  

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

 1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค  

      1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

วิสัยทัศน์  

“ ประเทศมคีวามมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยนื เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ” 

   เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์  

“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์

แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคน

ไทยสังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 

        1. ด้านความมั่นคง  

(1) เสริมสรา้งความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมอืง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง

ความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ

ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล  

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมอืระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลย

ภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย

ภายในประเทศ สร้างความร่วมมอืกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ

มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  

(7) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึน้ 

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริม

เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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     (3) การพัฒนาผูป้ระกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูป้ระกอบการ ยกระดับผลติ

ภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล  

     (4) การพัฒนาพืน้ที่เศรษฐกิจพิเศษและเมอืง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา

ระบบเมืองศูนย์กลางความเจรญิ 

     (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 

     (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุน้ส่วนการพัฒนากับนานา

ประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  

 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ 

 (2) การยกระดับการศกึษาและการเรียนรูใ้ห้มคีุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  

 (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ 

 (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  

 (5) การสร้างความอยู่ดีมสีุขของครอบครัวไทย 

4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

    (1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม 

    (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  

    (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำรงชีวติในสังคมสูงวัย  

    (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง 

ของชุมชน 

    (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวีิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

      (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

     (2) วางระบบบริหารจัดการนำ้ให้มปีระสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการบริหาร 

      จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 

      (3) การพัฒนาและใชพ้ลังงานที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม  

      (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนเิวศและเมืองที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

      (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวใหพ้ร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมอิากาศ 

      (6) การใชเ้ครื่องมอืทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 
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6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

    (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาด 

ที่เหมาะสม  

    (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 

  (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

  (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

  (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  

  (6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 

  (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 

  (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

      1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 

2564) อยู ่ในห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพื ่อแก้ปัญหาพื ้นฐานหลายด้านที ่สั ่งสมมานานท่ามกลาง

สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากขึน้ การพัฒนาเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็วและเป็นรูปแบบของวิวัฒนาการที่จะกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและการดำเนินกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจอย่างมาก ขณะที่ประเทศไทยมีขอ้จำกัดต่อการพัฒนาที่รุนแรงขึน้และเป็นประเด็นท้าทายอย่างมากที่จะต้อง

เร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้เป็นปัจจัยขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกด้านภายใต้สถานการณท์ี่ขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศมีข้อจำกัดหลายด้าน แต่การแข่งขันในโลกรุนแรงขึ้นมาก อาทิคุณภาพคนไทย

ยังต่ำ กำลังแรงงานมีปัญหาทั้งในเรื่ององค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ สังคมขาดคุณภาพและมีความเหลื่อมล้ำสูง 

โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยส่งผลให้ขาดแคลนแรงงาน โดยที่ประชากรวัยแรงงานลดลงตั้งแต่ปี 2558 และ

โครงสร้างประชากรจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ภายในสิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม หร่อยหรอเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็วเป็นทั้งต้นทุนในเชิงเศรษฐกิจและผลกระทบร้ายแรงต่อคุณภาพชีวิต

ประชาชน ในขณะที่การบริหารจัดการภาครัฐยังด้อยประสิทธิภาพ ขาดความโปร่งใส และมีปัญหาคอรัปชั่นเป็นวง

กว้าง ท่ามกลางปัญหาท้าทายที่หลากหลายดังกล่าวซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศในระยะยาว      

ก็เป็นที่ตระหนักร่วมกันในทุกภาคส่วนว่าประเทศจะพัฒนาต่อไปใหเ้ป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง และ

ยั่งยืนได้ในระยะยาวนั้น ประเทศต้องเร่งเพิ่มการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม ควบคู่กับการพัฒนาคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ในทุกด้านและในทุกช่วงวัย และพัฒนาโลจิสติกส์ให้เป็นระบบ

โครงข่ายที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ ให้เป็นปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่สำคัญ ขณะเดียวกันการ

พัฒนาต้องมุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่และเมืองมากขึ้นเพื่อกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมใหท้ั่วถึงและเป็นการ

สร้างฐานเศรษฐกิจและรายได้จากพื้นที่เศรษฐกิจใหม่มากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำภายในสังคมไทยลง และสร้าง

ขดีความสามารถในการแข่งขันจากการพัฒนาเมอืงใหน้่าอยู่ 
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แนวทางการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์

หลัก ดังน้ี 

      1. ยุทธศาสตร์การเสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

1.1 ปรับเปลีย่นค่านิยมคนไทยใหม้ีคุณธรรม จริยธรรม มีวนิัย จติสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง

ประสงค ์

1.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรูแ้ละความสามารถในการดำรงชีวติอย่าง 

มีคุณค่า  

1.3 ยกระดับคุณภาพการศกึษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

1.4 ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ  

1.5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและลดค่าใช้จ่ายในระบบสุขภาพภาครัฐ  

1.6 พัฒนาระบบการดูแลและสรา้งสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 

1.7 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมสี่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

2.1 การเพิ่มโอกาสใหก้ับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มรีายได้ต่ำสุดใหส้ามารถเข้าถึง

บริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ 

2.2 การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศกึษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพ

ให้ครอบคลุมและทั่วถึง  

2.3 การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็ง

การเงนิฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสทิธิในการจัดการ

ทุน ที่ดนิและทรัพยากรภายในชุมชม  

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้ 

3.1 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม  

3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลติและบริการ  

4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

4.1 การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

และเป็นธรรม 

4.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อให้เกิดความมั่นคง สมดุล  

และยั่งยืน 

4.3 แก้ไขปัญหาวกิฤตสิ่งแวดล้อม 

4.4 ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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4.5 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขดีความสามารถในการปรับ 

ตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 

4.6 บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 

4.7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

4.8 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

5. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 

5.1 การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธำรงไว้ซึ่งสถาบัน 

หลกัของชาติ 

5.2 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือภัย

คุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่นๆ 

5.3 การส่งเสริมความร่วมมอืกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่อบูรณาการความร่วมมอืกับ

มิตรประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 

5.4 การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

สังคมและความมั่นคงของชาติเหนอือาณาเขตทางทะเล 

5.5 การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่าง

แผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 

6.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ใหม้ีความ

โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า  

6.2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงนิ 

การคลังภาครัฐ  

6.3 เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะใหไ้ด้มาตรฐานสากล 

6.4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

6.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ  

6.6 ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มคีวามทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ 

ขอ้บังคับสากลหรอืข้อตกลงระหว่างประเทศ 
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7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

7.1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานดา้นคมนาคมขนส่ง 

7.2 การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 

7.3 การพัฒนาระบบโลจสิติกส์ 

7.4 การพัฒนาด้านพลังงาน 

7.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิัล 

7.6 การพัฒนาระบบน้ำประปา 

8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

8.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

และเชิงสังคม  

8.2 พัฒนาผูป้ระกอบการใหเ้ป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur) 

8.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย  

และนวัตกรรม 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

9.1 การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึงการพัฒนาเมือง การ

พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 

10. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค 

    10.1 พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจสิติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบ 

ความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS,ACMECS,IMT-GT,BIMSTEC และ JDSและภูมิภาคอาเซียนเพื่อ

อำนวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การ

บริการ และการลงทุนที่โดดเด่นในภูมิภาค 

- การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment)ของผู้ประกอบการ 

ไทย 

- เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมอืกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะหุน้ส่วนทาง

ยุทธศาสตรท์ั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคที่มคีวามเสมอภาคกัน 

- การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมภิาค และนานา 

ประเทศ 

- บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมอืระหว่างประเทศและดา้นการต่างประเทศ 

- การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภูมิภาคโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์

เพื่อเป็นทางเลอืกในการดำเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก เพื่อรักษาสมดุลในปฏิสัมพันธ์ระหว่างไทยและ

มหาอำนาจต่างๆทั้งในระดับโลกและภูมิภาค  

- ส่งเสริมความร่วมมอืกับภูมภิาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง 
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1.3  THAILAND 4.0 

ไทยแลนด์ 4.0”  เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดล

พัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะ

รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่ มี

ภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้ างหนทาง

พัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆที่เปลี่ ยนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงใน

ศตวรรษที่ 21 ได้ “ประเทศไทย 4.0” จงึเป็นการเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบสำคัญ คือ 

1. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ 

ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ำรวยขึน้ และเป็นเกษตรกรแบบเป็น

ผูป้ระกอบการ (Entrepreneur)  

2. เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรอื SMEs ที่มอียู่ที่รัฐตอ้งให้ความช่วยเหลอือยู่ตลอดเวลา 

ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มศีักยภาพสูง 

3. เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ำ ไปสู่ High Value Services  

4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และทักษะสูง 
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ยุทธศาสตร์กลุ่มจงัหวัดภาคใต้ชายแดน (พ.ศ. 2561 - 2564) 
วิสัยทัศน์ :  

“เมืองยางพารา การค้าชายแดน และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงอาเซียน อย่างย่ังยืน” 

เมืองยางพารา  ในปี 2564 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนจะเป็นแหล่งผลิตยางพาราที่มีประสิทธิภาพการผลิต
สูงสุดของภาค มีเมืองยางพารา (Rubber City) โดยส่งเสริมการวิจัยเพื่อคิดค้นนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 
การแปรรูปยางพาราและไม้ยางพาราให้เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน ตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ ที่สามารถเพ่ิมมูลค่าและรายได้ แก่ชาวสวนยางสถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ สร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ยั่งยืนให้กับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ทั้งเป็นศูนย์กลางการซื้อ – ขาย และตลาดกลางยางพาราในการอ้างอิง
การซื้อขายยางพาราของประเทศ 

 การค้าชายแดนเชื่อมโยงอาเซียน เป็นเมืองเศรษฐกิจชายแดนที่มีมูลค่าการค้าชายแดนสูงสุดของประเทศ โดย
ใช้ศักยภาพของพ้ืนที่ชายแดนทั้งจังหวัดสงขลาและจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  และด่านชายแดน
ไทย -มาเลเซียทั้ง 9 ด่าน ที่มีความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกสามารถรองรับการขนส่งและ
การค้าทั้งภายในประเทศและอาเซียน  สามารถดึงดูดนักลงทุนเพ่ือเพ่ิมการลงทุนในพ้ืนที่ เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ 
และการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด 
 การท่องเที่ยวเชื่อมโยงอาเซียน หลังสิ้นปี 2564 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนมีโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวย
ความสะดวกเพียงพอ มีเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับแหล่งท่องที่ยวภายในอนุภาคอาเซียนและนานาชาติ การบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระบบประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคม (Socail Network) ทีน่ักท่องเที่ยวทั่ว
โลกสามารถเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว       มีการบริการนักท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งสินค้า
และบริการที่เป็นอัตลักษณ์ได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล 

อย่างยั่งยืนเป็นผลจากการพัฒนาเมืองยางพารา การค้าชายแดนและการท่องเที่ยวที่สามารถเชื่อมโยงอาเซียน 
เป็นรูปแบบการพัฒนาที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
กลุ่มจังหวัดชายแดนในปี 2564 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย :  

เป้าประสงค์รวม 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 

รวม 4 ปี 
ข้อมูลค่าฐาน 

เป้าหมายรายปี 
2561 2562 2563 2564 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
กลุ่มจังหวัดภาคใต้

ชายแดน (GRP)มี
มูลค่าเพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตัวมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่ม
จังหวัดฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 

อัตราการขยายตัวมูลค่า
ผลิตภัณฑ์   มวล

รวมกลุ่มจังหวัดเฉลีย่ ป ี
2555-57  
ร้อยละ -0.2  

(มูลค่าเฉลี่ย 3 ปี 
253,952 ล้าน
บาท) 

 

1 % 
(256,461 ลบ.) 

 

1.5 % 
(257,761 

ลบ.) 

2 % 
(259,031 

ลบ.) 

2.5 % 
(260,300 

ลบ.) 

หมายเหตุ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (GRP) CVM ใช้ข้อมูลของ สศช., 2557 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย  
รวม 4 ปี 

ข้อมูลค่าฐาน 
เป้าหมายรายปี  

2561 2562 2563 2564 
รายได้จากการท่องเทีย่ว
ของกลุ่มจังหวดัเพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตัวของ
รายได้การท่องเที่ยว
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8 

อัตราการขยายตัวของ
รายได้จากการ
ท่องเที่ยว 3 ปีย้อนหลัง        
(ปี 2556-58) เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 19.47 
(รายได้จากการ
ท่องเที่ยว(เฉลี่ย 3 ปี 
55,115 ลบ.) 
 

3 % 
(56,768 

ลบ.) 

5 % 
(57,871 

ลบ.) 

6 % 
(58,422 

ลบ.) 

8 % 
(59,524 

ลบ.) 

หมายเหตุ : รายได้การท่องเที่ยวใช้ข้อมูลของกองสถิติและวิจัย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

                และกรมการท่องเที่ยว , 2558 

กลยุทธ ์
จากการวิเคราะห์ปัญหาด้านการท่องเที่ยว ได้กำหนดกลยุทธ์ ดังนี้ 

1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง สินค้าและบริการที่เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดน ให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน เช่น อย. มผช. GMP HACCP HALAL    เป็นต้น เพื่อสร้าง
มูลค่าเพ่ิม 

2. ส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวชายแดนเชิงธรรมชาติและเชิงวัฒนธรรม 
3. พัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. พัฒนาระบบการตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่   และ

เช่ือมโยงสู่อาเซียน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาโครงข่ายคมนาคม/ระบบโลจิสติกส์ และวาง
ระบบป้องกันสาธารณภัย  

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย  
รวม 4 ปี ข้อมูลค่าฐาน 

เป้าหมายรายปี  
2561 256

2 
2563 2564 

1. มูลค่าการค้า การลงทุนใน
กลุ่มจังหวัดฯ เพิ่มขึ้น 

 

1. อัตราการขยายตัวของ
มูลค่าการค้าชายแดนไทย – 
มาเลเซีย เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 

1. อัตราการขยายตัว
เฉลี่ยของมูลค่าการค้า
ชายแดนไทย – 
มาเลเซีย ปี 2556-58 
ร้อยละ -5.45 (มูลค่า
การค้าชายแดนไทย –
มาเลเซียปี 2556-58   
=498,658  
ล้านบาท) 

2.5% 
(511,124 

ลบ.) 

3% 
(513,617 

ลบ.) 

5% 
(523,591 

ลบ.) 
6% 

(528,577 
ลบ.) 

2. วงเงินลงทุนที่ได้รับอนุมัติ
ส่งเสริมการลงทุนของกลุ่ม
จังหวัดเพิ่มขึ้น     ร้อยละ 
25 
 

2. อัตราการขยายตัว
ของวงเงินลงทุนที่ได้รับ
การอนุมัติส่งเสริมการ
ลงทุน BOI 2556-58 
ร้อยละ 63 
(วงเงินลงทุน 
ปี 2556=13,227 
ลบ. 
ปี 2557=8,325 ลบ. 
ปี 2558 =10,247 
ลบ.) 

5% 10% 15% 25% 

2. โครงข่ายคมนาคม และ
ระบบโลจิสติกส์มีความพร้อม  

ถนนโครงข่ายของถนนสาย
หลักได้รับการพัฒนาให้ได้
มาตรฐานของกรมทางหลวง
ชนบทและกรมทางหลวง
เพิ่มขึ้น 45 กม. 

ถนนโครงข่ายถนนสาย
หลักได้รับการพัฒนาให้
ได้มาตรฐานทางกรม
ทางหลวง/ทางหลวง
ชนบท ค่าเฉลี่ยป ี58-
60   จำนวน 7.183 
กม. 
ปี 2558 = 4.225 
กม. 
ปี 2559 = 8.725 
กม. 
ปี 2560 = 8.60 กม. 

8 กม. 10 
กม. 

12 กม. 15 กม. 
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กลยุทธ ์
จากการวิเคราะห์ปัญหาด้านการค้า การลงทุน และโลจิสตกิส์ ไดก้ำหนดกลยทุธ์การพัฒนา ดังนี้ 

1. ส่งเสริมอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industry).และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง (Linkage Industry) 
ทุกสาขาการผลิต ให้มีความเข้มแข็งเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต พัฒนาสินค้าและบริการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ    เพื่อยกระดับ
มาตรฐานและสร้างมูลค่าเพ่ิม เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

3. สนับสนุนลดการใช้พลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดต้นทุนการผลิต  
4. ปรับปรุงและพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ ระบบป้องกันและบรรเทาอทุกภัย การแก้ไขปัญหา

ภัยแล้ง (แหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค) เพื่อรองรับการพัฒนาด้านการค้าการลงทุน 
5. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณด่านและเมืองชายแดน เมืองเศรษฐกิจที่สำคัญ 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรมให้สามารถรองรับการขยายทางเศรษฐกิจ 
6. วางระบบป้องกันและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีประสิทธิภาพและรักษาสมดุลการ

พัฒนาระหว่างการลงทุนเพ่ือเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจกับระบบนิเวศในพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืน 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระบวนการสร้าง 

มูลค่าเพิ่มสินค้ายางพารา และการตลาดอย่างเป็นระบบ 
ครบวงจร  

เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย  
รวม 4 ปี 

ข้อมูลค่าฐาน 
เป้าหมายรายปี  

2561 2562 2563 2564 
ประสิทธภิาพการผลิต
ยางพาราเพิ่มขึ้น และ
ยางพาราได้เพิ่มการ
แปรรปูเป็นผลิตภัณฑ์
ที่หลากหลายเพื่อเพิ่ม
มูลค่า และช่องทาง
การตลาด 

1. ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่
ยางพาราเพิ่มขึ้น 5 ก.ก.ต่อ
ไร่ จากค่าฐาน 

ผลผลิตเฉลี่ย 3 ปี
(2556-58)  258 
กก./ไร่  

  259 กก./
ไร ่

260 
กก./ไร่ 

 

261 
กก./ไร่ 

 

263 
กก./ไร่  

 
2. การใช้ยางพาราแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย 
จำนวน 14 ผลิตภัณฑ์ 

NA** 2 
ผลิตภณัฑ ์

3 
ผลิตภณัฑ ์

 
  

4 
ผลิตภณัฑ ์

5 
ผลิตภณัฑ ์

 

** หมายเหตุ : เป็นตัวชี้วัดใหม่ที่ยังไม่มีข้อมูลฐาน ซึ่งสามารถวัดความสำเร็จด้านการส่งเสริมการแปรรูปเป็นสินค้าปลาย
น้ำที่จะเริ่มดำเนินการในแผนฯ 2561-2564 )  
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กลยุทธ ์
จากการวิเคราะห์ปัญหาด้านยางพารา ได้กำหนดกลยุทธ์ ดังนี ้

1. ส่งเสริมการบริหารจัดการ และเพิ่มความรู้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มผลผลิต สนับสนุน
เครื่องจักรอุปกรณ์ เครื่องมือ องค์ความรู้ ให้สถาบันเกษตรกร ในการบริหารจัดการ การแปรรูป
ผลผลิตใหเ้ป็นผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

2. พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนสถาบันเกษตรกร กลุ่มเครือข่าย เกษตรกรชาวสวนยาง           เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสนับสนุนให้ดำเนินกิจกรรมเสริมในลักษณะรวมกลุ่ม เกษตรแปลง
ใหญ่เป็นอาชีพเสริมเพ่ือเพิ่มรายได้  

3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา คิดค้นนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่ายางและ
ผลิตภัณฑ์ยาง  

4. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งทรัพยากร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสนับสนุน การเพิ่ม
มูลค่ายาง ผลิตภัณฑ์ยาง และสนับสนุนเมืองยาง (Rubber City).                        

5. ส่งเสริมช่องทางการตลาดและการจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวกับยางพารา 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปัตตาน ี
  1.จุดยืน และตำแหน่งการพัฒนาของจังหวัด(Strategic positioning)  
ประกอบด้วย ๕ จุดยืน ดังต่อไปนี้ 

 ๑. การพัฒนาจังหวัดเป็นศูนย์กลางการค้าอาหารสด อาหารแช่แข็ง อาหารแปรรูป ทั้งในรูปแบบการค้าใน
ประเทศ การค้าต่างประเทศ และการค้าบนระบบดิจิทัล มีความเติบโตอย่างมั่นคงของอุตสาหกรรมการเกษตร ๔ ด้าน คือ
อุตสาหกรรมพืชพลังงาน อุตสาหกรรมประมง อุตสาหกรรมปศุสัตว์ และอุตสาหกรรมยางพารา  

 ๒. การพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งโรงงานแปรรูปอาหารสุขภาพ และอาหารฮาลาล ที่มีคุณภาพ มาตรฐานการ
ส่งออก และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 ๓. การพ ัฒนาให ้ เป ็น เม ืองการค ้าส ่ ง  ค ้ าปล ีกและการบร ิการของจ ั งหว ัดชายแดนภาคใต้                                
ที่เชื่อมโยงการค้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ กับอาเซียนตอนใต้ และเป็นเมืองที่มีความทันสมัยรองรับสังคมดิจิทัล เป็นจุด
เชื่อมโยงจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 ๔. การพัฒนาปัตตานีให้เป็นสังคมแห่งความหลากหลายของวัฒนธรรมมุสลิม พุทธและวัฒนธรรมจีน 
ประชาชนในจังหวัดปัตตานีมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นอยู่ที่ดี  

 ๕. การพัฒนาหมู่บ้านให้มีศักยภาพในการจัดการพื้นที่ให้มีความสงบเรียบร้อย พัฒนาคุณภาพคน สร้างวินัย
ประชาชน และปรับภูมิทัศน์สร้างเมืองให้สะอาด 
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 2.วิสัยทัศน์จังหวัดปัตตานี (Vision) 

“เมืองเกษตรอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ฮาลาลคุณภาพของประเทศ 
เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่สันติสุข” 
คำอธิบายวิสัยทัศน์ 

การกำหนดจุดหมายปลายทาง (Ends) ในการพัฒนาจังหวัดปัตตานีแบบบูรณาการ ที่ให้ความสำคัญกับการนำความ
หลากหลายทางด้านวิถีชีวิต จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อ วิธีคิดและมุมมองต่างๆ ที่สามารถเชื่อมโยงหลากมิติที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานีให้เห็นเป็นภาพรวม (Holistic) ของการ
พัฒนาที่มุ ่งเน้นความสมดุลระหว่างความพอเพียงกับความสามารถในการพัฒนาให้ก้าวทันโลกยุคใหม่โดยวา งสถานะ 
(Positioning) ของจังหวัดปัตตานีให้เป็นแหล่งผลิตผลการเกษตรและผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีคุณภาพบนพื้นฐานการดำรงชีวิตใน
สังคมอย่างมั่นคงของประชาชน  

เมืองเกษตรอุตสาหกรรม หมายถึง ความสำเร็จของการพัฒนาจังหวัดเป็นศูนย์กลางการค้าอาหารสด อาหารแช่
แข็ง อาหารแปรรูป ทั้งในรูปแบบการค้าในประเทศ การค้าต่างประเทศ และการค้าบนระบบดิจิทัล มีความเติบโตอย่าง
มั่นคงของอุตสาหกรรมการเกษตร ๔ ด้าน คืออุตสาหกรรมพืชพลังงาน อุตสาหกรรมประมง อุตสาหกรรมปศุสัต ว์ และ
อุตสาหกรรมยางพารา เป็นเมืองแห่งโรงงานแปรรูปอาหารสุขภาพและอาหารฮาลาล ที่มีคุณภาพ มาตรฐานการส่งออก 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เชื่อมโยงกับนานาชาติ มีความเข้มแข็งทางการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ของเกษตรกร สถาบัน
เกษตรกร ทั้งในระดับครัวเรือน แปลงย่อย แปลงใหญ่ และวิสาหกิจชุมชน และความพร้อมสมบูรณ์ของคุณภาพของ
แรงงาน ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการใหม่ในเกษตรอุตสาหกรรม มีความพร้อมในการสร้างสรรค์
เศรษฐกิจจังหวัดให้มีศักยภาพท่ีแข่งขันได้ 
 ผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีคุณภาพของประเทศ หมายถึง เมืองที่มีความมุ่งม่ันในการนำปรัชญา วิถีปฏิบัติของศาสนา
อิสลามในส่วนของฮาลาลมาใช้เป็นธงนำ(Flagship) ในการพัฒนาที่มุ่งไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมที่ตั้งอยู่บนรากฐานของลักษณะภูมิสังคมแบบพหุวัตถุวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน โดยการนำหลักคิดในการผลิต
และดำเนินวิสาหกิจที่สะอาดปราศจากสิ่งสกปรกปฏิกูลหรือสิ่งอื่นใด ซึ่งเป็นที่รังเกียจโดยบัญญัติของศาสนาอิสลาม 
รวมทั้งของศาสนาอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน อาทิ อาหารเจของคนเชื้อสายจีนในปัตตานี มาเป็นกรอบอ้างอิงในการ
พัฒนาที่ให้ความสำคัญกับการผลิตเพื่อการบริโภคในชุมชนท้องถิ่นของตนอย่างพอเพียง และการผลิตเชิงพาณิชย์ที่
กำหนดให้สินค้าและบริการของฮาลาลเป็นผลผลิตหลัก (Major Product) ในการเจาะตลาดเก่าและสร้างตลาดใหม่ที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (Niche Market)โดยมีเป้าหมายเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์ฮาลาล ซึ่งผลิตภัณฑ์ฮาลาล ประกอบด้วย 
อาหารฮาลาล ผลิตภัณฑ์ฮาลาล แฟชั่นมุสลิม เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับสตรี และบริการฮาลาลเพ่ือไปสู่การเป็นแหล่ง
ผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลเป็นผลิตภัณฑ์ตราสัญลักษณ์ของจังหวัดที่สร้างงาน สร้างรายได้แก่
จังหวัด 

เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่สันติสุข หมายถึง ปัตตานีเป็นสังคมแห่งความหลากหลายของวัฒนธรรมมุสลิม พุทธ 
และวัฒนธรรมจีน ประชาชนในจังหวัดปัตตานีมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย สุขภาพดี มีอาชีพมั่นคงและ
รายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต รวมทั้งสภาพครอบครัวที่อบอุ่น  

เยาวชนประชาชนมีคุณภาพมีความตื่นรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ก้าวทัน ความเปลี่ยนแปลง                 อย่าง
เท่าทัน และคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ที่ดีงามของปัตตานีเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ เมืองแห่งการศึกษาเมืองที่มีศักยภาพทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาชนมีทักษะสากล(ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ) และพร้อมสู่สังคมดิจิทัล 

ระบบบริการของรัฐทุกระดับมีคุณภาพ ธรรมาภิบาลโดดเด่นในการมีส่วนร่วมของประชาชนและการพัฒนาโดย
ใช้พื้นที่เป็นฐานอย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน 
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ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสามารถแสดงออกถึงวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมและประ เพณี
ของตนเองได้อย่างเสรีมีความเข้มแข็งของหมู่บ้านในการจัดการตนเองให้มีความปลอดภัย สงบเรียบร้อย และมีความ
มั่นคงในพ้ืนที่ ประชาชนอยู่อย่างเข้าใจซึ่งกันและกัน และภาคภูมิใจในพื้นที่ มีความเป็นพลเมืองปัตตานี พลเมืองประเทศ 
ที่เข้มแข็ง ภัยคุกคามต่อจังหวัดในทุกประเภทได้รับการจัดการให้ลดลงในทั่วทุกพ้ืนที่ อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และ
ยั่งยืน 

ม ีความเข ้มแข ็ งของศาสนา ประชาชนม ีหล ักย ึดและว ิถ ีช ี ว ิตบนฐานของหล ักธรรมทางศาสนา                          
และความหลากหลายประเพณี และวัฒนธรรมมุสลิม พุทธ และจีน และความมีประสิทธิภาพในการบูรณาการภารกิจ
ความมั่นคงในทุกระดับด้วยคุณภาพของบุคลากรและระบบงานที่ทันสมัย ได้รับการยอมรับเชื่อมั่นไว้วางใจจากประชาชน 
 

๓ เป้าประสงค์รวมของยุทธศาสตร์(Ultimate Goal) 
เป ้าประสงค ์รวมของย ุทธศาสตร์  ประกอบด้วย ๒ เป ้าประสงค ์รวมที ่สำค ัญค ือ  ด ้านเศรษฐกิจ                    

และด้านความม่ันคงสันติสุข และมีตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ 
เป้าประสงค์รวม ตัวช้ีวัด ผลงาน 

ที่ผ่าน
มา 

ค่าเป้าหมาย พ.ศ.
๒๕๖๑-
๒๕๖๔ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

เศรษฐกิจจังหวัด
ปัตตานีเติบโต
อย่างต่อเนื่อง  
มีความม่ันคง  
มั่งค่ังทาง
เศรษฐกิจ  

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้น
ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมจังหวัด 

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

รายได้ต่อหัวของ
ประชากรเฉลี่ยต่อ
หัวต่อปี  

๒.๗๗ ๒.๘๐ ๓.๐๐ ๓.๒๐ ๓.๕๐ ๓.๑๓ สนง.คลัง
จังหวัด
ปัตตานี 

ปัตตานีมีความ
สันติสุขเพ่ิมมาก
ขึ้น ประชาชน     
มีคุณภาพชีวิต 
และมีความม่ันคง
มากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

ร้อยละของ
เหตุการณ์ความไม่
สงบที่ลดลง  
 

๑๕.๒๖ ๒๕ ๓๐ ๓๕ ๔๐ ๓๒.๕ ที่ทำการ
ปกครอง
จังหวัด
ปัตตานี 

ร้อยละของ
ประชากรที่อยู่ใต้
เส้นความยากจน
ลดลง 

๓๙.๑๕ ๓๕ ๓๓ ๓๐ ๒๘ ๓๑.๕๐ สนง.พัฒนา
ชุมชนจงัหวัด
ปัตตาน ี
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๔ ประเด็นยุทธศาสตร์(Strategic Issue) 
ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ ๓ ประเด็น และน้ำหนักในการพัฒนาในรอบแผน ๔ ปี ดังต่อไปนี้ 
๑) การสร้างเสริมเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้า  

การบริการ และการท่องเที่ยว (น้ำหนักร้อยละ ๔๐) 
๒) การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน(น้ำหนัก 

ร้อยละ ๓๐) 
๓) การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ (น้ำหนักร้อยละ 

๓๐) 
 

 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์และโครงการที่สำคัญ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
“การสร้างเสริมเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้าการบริการ  
และการท่องเที่ยว(น้ำหนักร้อยละ ๔๐)” 
 

๑. เป้าประสงค์  
๑) ผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิมขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพมีศักยภาพทางการตลาด 
๒) ผลิตภัณฑ์ฮาลาลมีคุณภาพ มีคุณค่า และมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
๓) ปัตตานีเป็นเมืองที่น่าลงทุน การค้า การบริการ เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
๔) เกษตรอุตสาหกรรม การค้า การบริการ และการท่องเที่ยวสร้างรายได้ สร้างงาน และสร้างโอกาสแก่

ชุมชน ประชากร  
๒. ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
ตัวช้ีวัด ผลงานที่

ผ่านมา 
ค่าเป้าหมาย(พ.ศ.) ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑) ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของมวลรวม 
ภาคเกษตร 

-๔.๙๐ 
 

๐.๑๕ 
 

๐.๑๕ 
 

๐.๑๕ 
 

๐.๑๕ 
 

สนง.เกษตร 
และสหกรณ์ 
จังหวัดปัตตานี 

๒) ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของจำนวนแปลง/ฟาร์มท่ีได้รับ
การรับรองมาตรฐานการผลิตท่ีดีและเหมาะสม (GAP)  

- พืช 
- ประมง 

 
 
 
-๕๐ 
๑๘ 

 
 
 
๒๐ 
๕ 

 
 
 
๒๐ 
๕ 

 
 
 
๒๐ 
๕ 

 
 
 
๒๐ 
๕ 

สนง.เกษตร 
และสหกรณ์ 
จังหวัดปัตตานี 

๓) ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลค่า            การจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ฮาลาล  

-๑.๘๑ ๐.๑๕ ๐.๒๕ ๐.๕ ๑ สนง.พาณิชย์ 
จังหวัดปัตตานี 

๔) จำนวนผลิตภัณฑ์ฮาลาลท่ีได้รับการพัฒนาเพ่ือเพิ่ม
มูลค่าสู่การค้า  

๔ 
(+๒) 

๖ ๘ ๑๐ ๑๒ สนง.อุตสาหกรรม 
จังหวัดปัตตานี 
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ตัวช้ีวัด ผลงานที่
ผ่านมา 

ค่าเป้าหมาย(พ.ศ.) ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๕) อัตราการขยายตัวของรายได้เพ่ิมขึ้นจากการค้า 
การบริการ และการท่องเท่ียว 

- การค้าส่ง ค้าปลีก 
- การท่องเท่ียว 

 
 
๑.๘๘ 
๒-๕ 

 
 
๒ 
๒ 

 
 
๒ 
๓ 

 
 
๒ 
๔ 

 
 
๒ 
๕ 

สนง.พาณิชย์ 
จังหวัดปัตตานี 

๖) ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของการสร้างงานอาชีพแก่ประชาชนจาก
เกษตรอุตสาหกรรมในระบบประกันสังคม(อุตสาหกรรมพืช
พลังงาน,อุตสาหกรรมปศุสัตว,์อุตสาหกรรมยางพารา) 

๒๒,๗๙๙ 
(ราย)    

๐.๕ ๑ ๑.๕ ๒ สนง.ประกันสังคมจังหวัด
ปัตตานี 

  
๓. กลยุทธ์  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพัฒนาของประเด็นยุทธศาสตร์ สามารถจัดลำดับความสำคัญของ 
กลยุทธ์ และกำหนดกลยุทธ์ตามหลักห่วงโซ่คุณค่า(Value Chain) ดังนี้ 

๑) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมและองค์ความรู้ในระบบการผลิตทางการเกษตรให้สอดคล้องกับภูมิ
สังคม และการแข่งขันได้ (ต้นทาง) 

๒) ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจ อาหารเพ่ือสุขภาพ และผลผลิตทางการเกษตรทางเลือกใหม่ป้อนสู่
เกษตรอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับตลาดผู้บริโภคและการพัฒนารองรับประชาคมอาเซียนและการแข่งขัน
ในประชาคมโลก (ต้นทาง) 

๓) พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ด้วยกลไกสหกรณ์ การ
รวมกลุ่ม การจัดการแปลงใหญ่ และการผลิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้สามารถพ่ึงพาตนเอง
อย่างยั่งยืน (ต้นทาง) 

๔) พัฒนาคุณภาพแรงงานของจังหวัด การพัฒนาระบบบริการแรงงาน สวัสดิภาพแรงงาน รองรับการพัฒนา
เกษตรอุตสาหกรรม เมืองการค้าและการบริการ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว           การเชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด และนานาชาติ (ต้นทาง) 

๕) สร้างผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการใหม่ วิสาหกิจชุมชน สู่เมืองเกษตรอุตสาหกรรม 
และเมืองแห่งการค้าการขาย และบริการที่เข้มแข็ง เชื่อมโยงอาเซียน และนานาชาติ (ตน้ทาง) 

๖) สร้างภาพลักษณ์ สื่อสารและประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้วยช่องทางท่ีหลากหลาย สร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน 
คู่ค้า และนักท่องเที่ยว ด้วยมาตรการกลไกเชิงพ้ืนที่ และแนวนโยบายแห่งรัฐ  
(ต้นทาง) 

๗) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และพัฒนาการบริการรัฐรองรับการพัฒนาเมืองเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าและ
ครบวงจร และอาหารฮาลาล ผลิตภัณฑ์ฮาลาล และอุตสาหกรรมฮาลาลสู่ระดับสากล (กลางทาง) 

๘) เสริมสร้างมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ป่าเขา นิเวศน์ทางทะเล  
การท่องเที่ยวทางศาสนา วัฒนธรรม รองรับการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดและนานาชาติ (กลาง
ทาง) 
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๙) สร้างแบรนด์พรีเมี่ยมปัตตานีรุกตลาดในประเทศและในกลุ่มประเทศอาเซียน และประเทศมุสลิม และตลาด
ใหม่ทีส่ามารถแข่งขันได้ (ปลายทาง) 

๑๐) พัฒนาระบบการตลาดให้ได้มาตรฐาน การค้าการบริการ และการลงทุน กระตุ้นเศรษฐกิจ                   
และสร้างตลาดดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการตลาดและเชื่อมโยงการค้าสามเหลี่ยมเศรษฐกิจชายแดนใต้ 
กลุ่มจังหวัด ประเทศ และนานาชาติ (ปลายทาง) 

๑๑) เสริมสร้างความเข้มแข็งของตลาดท่องเที่ยว เปิดตลาดใหม่ รักษาตลาดเดิม เพิ่มตลาดมุสลิม                
รับการขยายตัวของการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิมจากอาเซียน และนานาชาติ (ปลายทาง) 

 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์และโครงการที่สำคัญ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
“การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน (น้ำหนักร้อยละ ๓๐)” 
 

๑. เป้าประสงค์  
๑) ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมข้ึน ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมลดลง 
๒) ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่ ภูมิปัญญาเกิดคุณค่า มูลค่าเพ่ิม และเป็นแหล่ง 

สร้างงาน สร้างรายได้  
๓) หมู่บ้านมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพ่ึงตนเองมากข้ึน 
๔) ประชาชน มีคุณภาพ มีองค์ความรู้ มีสุขภาพดี มีความมั่นคงในชีวิตเพ่ิมข้ึน 

๒. ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๔ 
ตัวช้ีวัด ผลงาน 

ที่ผ่านมา 
ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) ผู้รับผิดชอบ

ตัวช้ีวัด ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๑)ร้อยละของหมู่บ้าน ชุมชน ที่มี
การบริหารจัดการและใช้ประโยชน์
ด้านทรัพยากร ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอย่างชาญฉลาด 

๑๗/๑๐
(พัฒนา
ชุมชน/
ทรัพยากรฯ) 

๒/๒๐ ๒/๒๕ ๒/๓๐ ๒/๓๕ สนง.ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 
จังหวัดปัตตานี 

๒)ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของพื้นที่ป่าไม ้ ๙ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ สนง.ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 
จังหวัดปัตตาน ี

๓)ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของชุมชนที่
สามารถบริหารจัดการภัยพิบัติที่
เกิดข้ึนในพ้ืนที่ได้ 

๓๒  ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ สนง.ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัดปัตตาน ี
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๔)ร้อยละของระดับความเข้มแข็ง
ของสถาบันครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

๑๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๗๐ สนง.พัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ 

๕)ร้อยละของเด็กปฐมวัย ๔ ช่วง
อายุ (๙,๑๘,๓๐,๔๒ เดือน)  
มีพัฒนาการสมวัย 

๗๙.๓๙ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ สนง.สาธารณสุข
จังหวัดปัตตานี 

๖)ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยของ 
ผลสอบ ONET ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๓ 

๔๒ ๔๕ ๔๘ ๕๑ ๕๔ สนง.เขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
ปัตตานี เขต ๑ 

๓. กลยุทธ์  
จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสังคม และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สามารถจัดลำดับความสำคัญของกลยุทธ์ 

และกำหนดกลยุทธ์ตามหลักห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ดังนี้ 
๑) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป่าต้นน้ำ และพัฒนาแหล่งทรัพยากรรองรับการเกษตร การ

ท่องเที่ยว อุตสาหกรรมฮาลาล และอาหารฮาลาล (ต้นทาง) 
๒) ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวเพ่ือสร้างเกราะป้องกันภัยคุกคาม และสร้างความเข้มแข็งให้กับ

ครอบครัวโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน (ต้นทาง) 
๓) เสริมสร้างความเข้มแข็งทางคุณธรรม ศาสนา ประเพณี ศิลปะวัฒนธรรม และสร้างคุณค่า มูลค่าเพิ่มเพ่ือ

การพัฒนาจังหวัดบนความเป็นพหุวัฒนธรรม(ต้นทาง) 
๔) ปรับระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้ประโยชนที่ยั่งยืน โดยให้ชุมชนเป็นฐาน 

ในการพัฒนา อนุรักษ์ และจัดการให้เกิดประโยชน์ (กลางทาง) 
๕) สร้างมาตรการรองรับปัญหาทางธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงโลกร้อน ลดภัยคุกคามทางธรรมชาติต่อ

จังหวัดอย่างยั่งยืน (กลางทาง) 
๖) สร้างเสริมสุขภาพประชาชน พัฒนาทั่วทุกชุมชน หมู่บ้านให้เป็นพ้ืนที่สุขภาวะดีแบบมีส่วนร่วม พร้อม

ยกระดับการบริการสุขภาพรองรับการพัฒนาเมือง และการเชื่อมโยงนานาชาติ (กลางทาง) 
๗) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน และโอกาสในการพัฒนาตนเองของประชาชนที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง รักษาอัต

ลักษณ์ที่ดีงาม พร้อมเปิดสู่ประชาคมอาเซียน (กลางทาง) 
๘) สร้างชุมชนเข้มแข็งโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนพัฒนาระบบบริการแห่งรัฐ ยึดหลักเข้าใจ เข้าถึง และ

พัฒนา (กลางทาง) 
๙) ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพคน พัฒนาเมือง ชุมชน สู่พ้ืนที่แห่งการเรียนรู้ 

ที่ประชาชน ชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง (กลางทาง) 
๑๐) สร้างมาตรการเพ่ือการพ่ึงตนเองของประชาชน หมู่บ้าน ชุมชนที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และระบบสวัสดิการชุมชนที่เข้มแข็ง (ปลายทาง) 
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๑๑) ส่งเสริมการสร้างงาน อาชีพ รายได้ จากทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาอย่างรู้คุณค่า และการรักษาให้ยั่งยืน 
(ปลายทาง) 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์และโครงการที่สำคัญ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
“การเสริมสร้างความม่ันคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ  
(น้ำหนักร้อยละ ๓๐)” 
 

๑. เป้าประสงค์  
๑) ประชาชนมีความปลอดภัย สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และมีความเชื่อม่ันต่อรัฐ 
๒) ระบบการคมนาคมขนส่งและการโลจสิติกส์รองรับการพัฒนาจังหวัด และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
๓) ระบบบริหาร และบริการของรัฐมีประสิทธิภาพสูง เทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย  

๒. ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
ตัวช้ีวัด ผลงานที่

ผ่านมา 
ค่าเป้าหมาย(พ.ศ.) ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๑) ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน
เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการรักษา 
ความปลอดภัย 

๘๑.๕ ๘๓.๕ ๘๕.๕ ๘๗.๕ ๘๙.๕ ที่ทำการปกครอง 
จังหวัดปัตตานี 

๒) ร้อยละของจำนวนหมู่บ้านสีขาว 
(หมู่บ้านปลอดยาเสพติด) 

๗๐ ๗๕ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ศูนย์อำนวย 
การป้องกันและ
ปราบปราม 
ยาเสพติดจังหวัด
ปัตตานี 

๓) อัตราการลดลงของคดคีวามม่ันคง
จากความไม่สงบเรียบร้อย 

๙๕ ๙๐ ๘๕ ๘๐ ๗๕ ที่ทำการปกครอง
จังหวัดปัตตานี 

๔) ร้อยละของระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อบริการของรัฐ 

๘๑.๗๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ สถิติจังหวัด
ปัตตานี 

๕) จำนวนส่วนราชการที่พัฒนาตาม
แผนงานปัตตานีทันสมัย (สร้างระบบ
ฐานข้อมูลเพ่ือการบริการประชาชน 
การพัฒนาเว็บไซต์  
๓ ภาษา (ไทย อังกฤษ บาฮาซา) การ
จัดบริการออนไลน์แก่ประชาชน การ
เพ่ิมจุด wifi บริการประชาชนในพ้ืนที่
บริการของส่วนราชการ) 

๑ ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ สำนักงานจังหวัด
ปัตตานี 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ หน้า 47 

 

 
 

๓. กลยุทธ์  
จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความม่ันคงและโครงสร้างพ้ืนฐาน สามารถจัดลำดับความสำคัญของ 

กลยุทธ์ และกำหนดกลยุทธ์ตามหลักห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ดังนี้ 
๑) เสริมสร้างศักยภาพหมู่บ้านในการจัดการตนเองให้มีความปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อย  

(ต้นทาง) 
๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามและเฝ้าระวังภัยคุกคามต่อประชาชนและความมั่นคงของจังหวัด

ด้วยการทำงานแบบบูรณการผสานความทันสมัยของเทคโนโลยี และคุณภาพบุคลากร (กลางทาง) 
๓) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และพัฒนาการคมนาคมทั้งทางบก ทางราง ทางน้ำ 

ทางอากาศ ให้มีความปลอดภัย มีมาตรฐานเชื่อมโยงจังหวัด กับกลุ่มจังหวัดประเทศ อาเซียน และ
นานาชาติ (กลางทาง) 

๔) พัฒนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดด้วยกลไกการทำงานเชิงบูรณาการรูปแบบประชารัฐ                
เน้นภารกิจร่วม พื้นท่ีเป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (กลางทาง) 

๕) ปรับสภาพแวดล้อมเมือง สร้างภูมิทัศน์ใหม่ ให้มีความเป็นอารยะสถาปัตย์ เป็นเมืองสะอาด 
เป็นระเบียบพร้อมต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองด้วยความประทับใจ (กลางทาง) 

๖) ยกระดับการบริการประชาชนให้มีความทันสมัย เป็นสากล และรองรับการเติบโตของเมือง 
สู่นานาชาติ (ปลายทาง) 

เตรียมพร้อมเมืองสู่สังคมดิจิทัล และพัฒนาสู่เมืองแห่งความทันสมัยด้วยเทคโนโลยี (ปลายทาง) 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี  
 วิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในเขตจังหวัดปัตตานี   (พ.ศ.2561-2565)                   

“ พัฒนาท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ สร้างสังคมสันติสุข ภายใต้เศรษฐกิจที่มั่งค่ังและยั่งยืน ”  
พันธกิจการพัฒนา  
๑. พัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต  
๒. พัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ  
๓. พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ๔. พัฒนาด้านสังคมและความม่ันคง  
เป้าประสงค์  
๑. ประชาชนทุกระดับมีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

๒. ประชาชนมีอาชีพและรายได้ในการด ารงชีวิตอย่างเพียงพอ  
๓. สร้างเครือข่ายการคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างกัน  
๔. ประชาชนตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่างอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม  

๕. ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี (พ.ศ.25561-2564)  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง       
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์        
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2564)   

วิสัยทัศน์  “ พัฒนาท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ สร้างสังคมสันติสุข ภายใต้เศรษฐกิจที่มั่งค่ังและยั่งยืน ” 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  
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 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี (พ.ศ. 2561-2565) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตท่ีดี      
กลยุทธ์ที่  1  ส่งเสริม  สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการสร้างงาน  สร้างอาชีพให้กับ

ประชาชนในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
กลย ุทธ ์ท ี ่   2   ส ่งเสร ิมและสน ับสน ุนอาช ีพด ้านการเกษตรและปศ ุส ัตว ์ตามแนวทางการเกษตร                   

ทฤษฎีใหม่สู่นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล      
กลยุทธ์ที่  3  ส่งเสริมการตลาด  การค้า  การลงทุน  และจัดให้มีตลาดกลางจำหน่ายสินค้าท้องถิ่น      
กลยุทธ์ที ่  4  ส่งเสริม  สนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลผลิต   ผลิตภัณฑ์และ

การตลาดของสินค้า OTOP      

กลยุทธ์ที่  5  ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนควบคู่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการ                         
กลยุทธ ์ท ี ่  6  ส ่งเสร ิม  สนับสนุน  ภ ูม ิป ัญญาท้องถิ ่นให ้ เป ็นส ินทร ัพย ์ทางปัญญาสร ้างม ูลค ่าทาง                  

เศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ      
กลยุทธ์ที ่  1  ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง  บำรุงร ักษาทางคมนาคม สะพาน เขื ่อน ระบบระบายน้ ำ                 

ระบบชลประทานขนาดเล็กและท่าเทียบเรือ     
 กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาปรับปรุงระบบจราจรและการขนส่ง     
 กลยุทธ์ที่  3  จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง      
 กลยุทธ์ที่  4  ก่อสร้าง  ปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภค  บริโภค  และระบบประปา      
 กลยุทธ์ที่  5  จัดทำผังเมืองและผังตำบล  
  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
กลยุทธ์ที่  1 คุ้มครอง  ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  อย่างยั่งยืน      
กลยุทธ์ที่  2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตส านึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติพลังงานที่

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม      
กลยุทธ์ที่  3 ปรับปรุงภูมทัศน์ในชุมชนและเมือง      
กลยุทธ์ที่  4 จัดทำระบบกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบำบัดนำ้เสีย     
กลยุทธ์ที่  5 ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการและป้องกันภัยพิบัติ    
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและความม่ันคง      
กลยุทธ์ที่  1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบทุกระดับ      
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ศาสนาและ                     

วัฒนธรรมที่สอดคล้องตามความต้องการของประชาชน      
กลยุทธ์ที่  3 ส่งเสริม สนับสนุนบทบาทสถานศึกษา  ศาสนสถานให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน      
กลยุทธ์ที่  4 ส่งเสริม  สนับสนุนการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา      
กลยุทธ์ที่  5 ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา  ศาสนสถาน  ศาสนพิธีต่างๆ  ศิลปะ  จารีตประเพณี  วัฒนธรรม          

ภูมิปัญญาท้องถิ่น     
 กลยุทธ์ที่  6 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา  การท่องเที่ยว  สันทนาการ     
 กลยุทธ์ที่  7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและสถาบันครอบครัว     
 กลยุทธ์ที่  ๘ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคน  ครอบครัวและสังคมให้คนดีมีคุณธรรม 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ 
วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ 
“ ตำบลแห่งสันติสุข ระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการทั่วถึง ครบครัน ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม อยู่ดีกิน

ดีบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง ชุมชนตัวอย่างด้านการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และการอนุรักษ์ ” 

พันธกิจหลักการพัฒนา 
1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เพ่ือความอำนวยความสะดวก 

แก่ประชาชนในชุมชน 
2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนในด้านการศึกษา การส่งเสริม 

เศรษฐกิจชุมชน สนับสนุนด้านการสาธารณสุขและการส่งเสริมสุขภาพอนามัย รวมทั้งช่วยเหลือผู้ดอยโอกาสทางสังคม 
3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการเมืองการบริหาร เพ่ือประสิทธิภาพขององค์กร ภายใต้แนวทางการบริหารจัดการ

ที่ด ี
4 สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพย์ยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม และร่วมสร้าง

สภาพแวดล้อมที่ดี ให้เกิดข้ึนภายในชุมชน 
5 สนับสนุนด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี รวมทั้งการสร้างเกราะป้องกันการ

แพร่ระบาดของสิ่งเสพติด โดยการสร้างรากฐานความเข้มแข็งระดับชุมชน ภายใต้การมีส่วนร่วมของของ
ประชาชนในการพัฒนา 

6 ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการประชาชน นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบบริการประชาชน เพ่ือ
อำนวยความสะดวกรวดเร็วในการบริการ 

7 เสริมสร้างระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชุมชน การป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัยและช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบเหตุ 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 1 ตำบลบางโกระมีระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานครอบคลุมทุกพื้นที่ 
 2 ประชาชนในตำบลบางโกระมีคุณภาพชีวิตที่ดีบนพ้ืนฐานแห่งความพอเพียง 

3 องค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระมีระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ เป็นองค์กรที่ 
มีความโปร่งใส และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 

4 ตำบลบางโกระมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อการดำรงชีวิต 
5 ตำบลบางโกระมีภูมิคุ้มกันชุมชน เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งตามหลักประชาสังคม 
6 ระบบการบริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระมีความสะดวกรวดเร็ว 

และตอบสนองความต้องการของประชาชน 
7 ตำบลบางโกระเป็นตำบลแห่งสันติสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และปราศจากความรุนแรงจากสา

ธารณภัยต่างๆ 

นโยบายของผู้บริหารองค์การส่วนตำบล 
1. ยุทธศาสตร์ การบริหารและการปกครอง 
1.1 เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
1.2 บริหารงานโดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
1.3 ให้การบริการแก่ประชาชนอย่างท่ัวถึงและเป็นกันเอง รวดเร็ว เสมอภาค 
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1.4 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น 
1.5 รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการบริหารงาน 
1.6 พิจารณาคัดเลือกตัวแทนจากองค์กรชุมชนเข้าเป็นกรรมการตามระเบียบองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 
1.7 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดเก็บภาษี-ค่าธรรมเนียม 
1.8 พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล 
1.9 จัดสรรงบประมาณดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาตำบล 
1.10  จัดสรรงบประมาณดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้ชุมชนได้ทราบทั่วกัน 

ยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ กำหนดไว้ 7 ยุทธศาสตร์ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ     

 แนวทางท่ี 1 ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  ระบบระบายน้ำ  และทางเท้า  
 แนวทางท่ี 2 จัดให้มีไฟฟ้าและแสงสว่างในที่สาธารณะอย่างทั่วถึง    
 แนวทางท่ี 3 จัดให้มีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคทุกครัวเรือน     

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในชุมชน  
 แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาและการเรียนรู้ในทุกระดับอย่างเป็นองค์รวม 

 แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมการพัฒนาระบบสาธารณสุขและการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
ของประชาชนในชุมชน 
แนวทางที่ 3 การส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 แนวทางท่ี 4 ให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมการพัฒนาตนเองของคนชรา  ผู้พิการ คนยากไร้ 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร     

 แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร  บุคลากร  และสมาชิกสภา อบต.  
แนวทางท่ี 2 จัดหา  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  ครุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
แนวทางท่ี 3 ปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดเก็บ  รักษา  และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน   

          4.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสภาพแวดล้อม         
แนวทางท่ี 1 สร้างจิตสำนึกและการตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
แนวทางท่ี 2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชน   
แนวทางท่ี 3 การพัฒนาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในชุมชน  

          5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน    
แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมการพัฒนาศาสนา  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี 
ท้องถิ่น        
แนวทางท่ี 2  จัดให้มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติภายในชุมชน 
แนวทางท่ี 3  ส่งเสริมการพัฒนาด้านการกีฬา  และกิจกรรมนันทนาการเพ่ือการพัฒนา   
แนวทางท่ี 4 ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
แนวทางท่ี 5 ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  
แนวทางท่ี 6 ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ หน้า 52 

 

        6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการประชาชน      
แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการประชาชนที่มีความสะดวกรวดเร็ว เข้าถึงประชาชน 
แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมการพัฒนา  จัดหา  ปรับปรุง  สถานที่  และวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการประชาชน 
7.ยุทธศาสตร์การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของหน่วยงาน และความสงบเรียบร้อยในชุมชน
แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมการพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในชุมชน   
     

 

 



 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ พ.ศ. 2561 – 2565 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด

ภาคใต้ชายแดน 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด

ปัตตานี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขต 
จังหวัดปตัตานี 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กการ
บริหารส่วนตำบล 

บางโกระ 

 

ส่งเสริมและพัฒนาการ

ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

และวัฒนธรรม 

ส่งเสริมการค้า           
การลงทุน พัฒนาโครงข่าย
คมนาคม/ระบบโลจิสติกส์ 

และวางระบบป้องกนั     

สาธารณภัย 

พัฒนาเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิต

และกระบวนการสร้าง 

การสร้างเสริมเศรษฐกิจที่
เข้มแข็ง จากฐานเกษตร

อุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล 
การค้าการบริการ และการ

ท่องเที่ยว 

การพัฒนาสังคม  
ชุมชนที่น่าอยู่ และ

ทรัพยากรธรรมชาติอุดม
สมบูรณ์อย่างยั่งยืน 

การเสริมสร้างความมั่นคง 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
การเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

และคุณภาพชวีิตที่ดี 

การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐานและ

บริการสาธารณะ 

การพัฒนาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาด้านสังคม

และความมั่นคง 

การพัฒนา
สาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

และความอยู่ดีมีสุขของ

ประชาชนในชุมชน 
 

การพัฒนาระบบบริหาร

จัดการองค์กร 

การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ

การพัฒนา
สภาพแวดล้อม 

การพัฒนาศักยภาพและ
ความเข้มแข็งของชุมชน 

การพัฒนาระบบบริการ

ประชาชน 

การรักษาความสงบ

เรียบร้อยและการ

ป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 

ด้านความ
มั่นคง 

และ

สาธารณูปการ 

เพื่อความอำนวย

ความสะดวกแก่

ประชาชนใน

ชุมชน 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

และ

สาธารณูปการ 

เพื่อความอำนวย

ความสะดวกแก่

ประชาชนใน

ชุมชน 

ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

และ

สาธารณูปการ 

เพื่อความอำนวย

ความสะดวกแก่

ประชาชนใน

ชุมชน 

ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม 

และ

สาธารณูปการ 

เพื่อความอำนวย

ความสะดวกแก่

ประชาชนใน

ชุมชน 

ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

และ

สาธารณูปการ 

เพื่อความอำนวย

ความสะดวกแก่

ประชาชนใน

ชุมชน 

ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

และ

สาธารณูปการ 

เพื่อความอำนวย

ความสะดวกแก่

ประชาชนใน

ชุมชน 



ที่ ยุทธศาสตร ดาน  แผนงาน
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

หนวยงาน

สนับสนุน

1. บริหารทั่วไป 1. บริหารงานทั่วไป

2. บริการชุมชนและสังคม

1. สรางความเขมแข็งของชุมชน

2. การศึกษา

3. สาธารณสุข

4. สรางความเขมแข็งของชุมชน

5. การเกษตร

6. งบกลาง

5 การพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชน 1. บริหารทั่วไป

2. บริการชุมชนและสังคม

1. บริหารงานทั่วไป

2. การศึกษา

3. เคหะและชุมชน

4. สรางความเขมแข็งของชุมชน

5. การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

สํานักปลัด

กองชาง

3. การดําเนินงานอ่ืนๆ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน

1. บริหารทั่วไป สํานักปลัด

กองชาง 

กองคลัง

            การนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปสูการปฏิบัติ

                  สวนที่ 4

 

กองชาง

3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร

4 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนา

สภาพแวดลอม

สํานักปลัด

 - 

1. บริหารงานทั่วไป

2. การศึกษา

3. สรางความเขมแข็งของชุมชน

4. งบกลาง

1. บริการชุมชนและสังคม 1. บริหารงานทั่วไป

2. เคหะและชุมชน

1. บริการชุมชนและสังคม

2. ดานการเศรษฐกิจ

 - 

1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

2. เคหะและชุมชน

สํานักปลัด

 - 

 - 

2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยูดีมีสุขของ

ประชาชนในชุมชน

 - 

6 การพัฒนาระบบบริการประชาชน

2. บริการชุมชนและสังคม

7 การรักษาความสงบเรียบรอยและการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย  - 

1. บริการชุมชนและสังคม

1. บริหารทั่วไป

2. การศึกษา

3. เคหะและชุมชน

1. บริหารทั่วไป 1. การรักษาความสงบภายใน

สํานักปลัด

สํานักปลัด

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ  54



ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4 3,612,200 1 173,000 32 17,578,050 19 10,015,300 16 8,709,800 72 40,088,350

แผนงานเคหะและชุมชน 9 940,000 11 2,730,000 24 9,269,000 21 2,275,000 15 4,616,000 80 19,830,000

รวม 13 4,552,200 12 2,903,000 56 26,847,050 40 12,290,300 31 13,325,800 152 59,918,350

แผนงานบริหารงานทั่วไป 3 180,000 3 180,000 3 220,000 3 220,000 3 220,000 15 1,020,000

แผนงานการศึกษา 7 1,768,000 7 1,768,000 7 1,768,000 7 1,768,000 7 1,768,000 35 8,840,000

แผนงานสาธารณสุข 10 305,000 13 405,000 13 405,000 13 405,000 14 405,000 63 1,925,000

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 6 330,000 6 330,000 6 330,000 6 330,000 6 330,000 30 1,650,000

แผนงานการเกษตร 2 40,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000 10 200,000

แผนงานงบกลาง 2 4,242,000 2 4,242,000 3 4,242,000 3 4,242,000 3 4,242,000 13 21,210,000

รวม 30 6,865,000 33 6,965,000 34 7,005,000 34 7,005,000 35 7,005,000 166 34,845,000

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11 475,000 11 475,000 11 585,000 11 585,000 11 565,000 44 2,685,000

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 4 2,500,000

แผนงานงบกลาง 2 200,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000 8 1,000,000

รวม 14 1,175,000 14 1,175,000 14 1,285,000 14 1,285,000 14 1,265,000 56 6,185,000

                                                                             บัญชีสรุปโครงการพัฒนา                                                               แบบ ผ.01

    แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

    องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ

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

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยูดีมีสุขของประชาชนในชุมชน

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  55



ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

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

แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 30,000 2 30,000 3 150,000 3 150,000 3 150,000 13 510,000

แผนงานเคหะและชุมชน 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000

รวม 3 80,000 3 80,000 4 200,000 4 200,000 4 200,000 18 760,000

แผนงานบริหารงานทั่วไป 7 220,000 7 220,000 7 230,000 7 220,000 7 220,000 35 1,110,000

แผนงานการศึกษา 4 50,000 4 50,000 4 50,000 4 50,000 4 50,000 20 250,000

แผนงานเคหะและชุมชน  -  -  -  -  -  - 2 2,200,000  -  - 2 2,200,000

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 10 290,000 10 290,000 10 290,000 10 290,000 10 290,000 50 1,450,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 12 560,000 15 610,500 16 825,000 15 625,000 15 625,000 73 3,245,500

รวม 33 1,120,000 36 1,170,500 37 1,395,000 38 3,385,000 36 1,185,000 180 8,255,500

แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 110,000 2 110,000 3 122,000 3 122,000 3 122,000 13 586,000

แผนงานการศึกษา  -  - 1 60,000 1 100,000 2 400,000 2 165,000 6 725,000

แผนงานเคหะและชุมชน  -  - 1 60,000 1 100,000 2 400,000 2 165,000 6 725,000

รวม 2 110,000 4 230,000 5 322,000 7 922,000 7 452,000 25 2,036,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5 300,000 5 920,000 6 300,000 5 300,000 5 300,000 26 2,120,000

รวม 5 300,000 5 920,000 6 300,000 5 300,000 5 300,000 26 2,120,000

รวมทั้งสิ้น 100 14,202,200 107 13,443,500 156 37,354,050 142 25,387,300 132 23,732,800 623 114,119,850

ยุทธศาสตรที่ 7 การรักษาความสงบเรียบรอยและการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตรที่ 4 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสภาพแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 5  การพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริการประชาชน
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แบบ ผ.02

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ถนน

1 กอสราง(ตอเติม)ถนนคสล. 

สายบาน นายอรรถพล - 

สวนนางปทมวรรณ บัวขาว (ม.1)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนนคสล.กวาง 4.00 ม. 

ยาว 600.00 ม.

หนา0.15 ม.

 - -  - 1,584,000  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

2 บุกเบิกถนนหินคลุก สายศาลาลุงชวง 

นาวาทอง - คลองสาธารณะ 

(ม.1)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนนหินคลุก

ขนาดกวาง 4 ม. 

ยาว 300 ม.

 - -  - 560,000  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

3 ซอมแซมเพิ่มความสูงถนน คสล.

สายบาน นางปทมา บัวขาว (ม.1)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ซอมแซมเพิ่มความสูงถนน  คส

ล.กวาง 3 ม. 

ยาว305 ม.

 - -  - - 45,000 ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

4 บุกเบิกถนนหินคลุก (ตอเติม) 

สายบานนายอรรถพล จอมวิเชียร - 

ที่ดินนางปทมา บัวขาว  (ม.1)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนนหินคลุกกวาง 4.00 ม. ยาว

 200 ม.

-  - - - 120,000 ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะ

งบประมาณและที่ผานมา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ. 2561  - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การเสริมสรางความม่ันคง พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสูนานาชาติ

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  57 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

5 กอสรางถนน คสล. สายบาน

นายแนม-บานนางเน่ือม จอมวิเชียร

 (ม.1)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

กวาง 4.00 เมตร 

ยาว 200.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

-  -     544,900 -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

6 บุกเบิกถนนหินคลุกสายบาน

นายเฉลิม  สุทธิโพธิ์ 

พรอมวางทอระบายน้ํา (ม.1)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

กวาง 3.00 เมตร ยาว 140.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

พรอมวางทอระบายน้ํา 

0.40 เมตร จํานวน 1  จุด 

 5 ทอน

-  -   -      120,000  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

7 บุกเบิกถนนหินคลุก สายสวนลุงเริญ 

ทุงตากแดด - ม.4 โคกโพธิ์ 

 (ม.1)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนนหินคลุกกวาง 4 ม. 

ยาว 300 ม.

-  - -  - 560,000 ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

8 บุกเบิกถนนหินคลุก สายคลอง

สาธารณะฝายเก็บน้ํามวงหลุง  (ม.1)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนนหินคลุก กวาง 4 ม.   

ยาว 1000 ม.

-  - - 786,300  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

9 บุกเบิกถนนหินคลุก

สายบานนายนิรันดร  ศิลมฤทธ์ิ 

พรอมวางทอระบายน้ํา (ม.1)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนนหินคลุก  กวาง 2 ม.  ยาว 

150 ม. (พรอมวางทอระบาย

น้ําขนาด0.80 ม. จํานวน 3 ทอ)

 - -  - 82,000  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

10 ปรับปรุงเพิ่มไหลทาง 

จากบาน นาย กลอม 

- ศาลาเอนกประสงค (ม.1)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ปรับปรุงเพิ่มไหลทาง 

กวาง 1 ม. ยาว 280 ม.

-  - - - 196,000 ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  58 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

11 กอสรางปรับปรุงผิวจราจร

ถนนแอสฟสติก 

สายบานปลักน้ําขุน (ม.1)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

กวาง 4.00 เมตร 

ยาว 1,350 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร

-   -       1,890,000 -   -  ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

12 บุกเบิกถนนหินคลุกสาย

บานนางเยียน  บัวขาว (ม.1)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

กวาง 4.00 ม.

ยาว 70.00 ม.

 -  - 78,750 -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

13 บุกเบิกถนนหินคลุกสาย

บานนายสมชาย  ชูศรี (ม.1)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

กวาง 4.00เมตร 

ยาว 60.00 เมตร

 -  - - 67,500  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

14 บุกเบิกถนนลูกรังสายบาน

นายวิม  ขวัญสุรัตน  - 

คลองโกวาว (ม.1)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนนลูกรัง ยาว 400 ม.

กวาง 4 ม.

 -  -  -   - 237,800 ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

15 ซอมแซมปรับปรุงไหลทางทํานบบาน

มวงหลุง (ม.1)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนนลูกรัง กวาง 4.00 ม.

ยาว 1,000.00 ม.

 -  - 600,000  -  - ประชาชนมี

ความปลอดภัย

ในการคมนาคม

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

16 บุกเบิกถนนลูกรัง

สายสวนหวังจิ - ถนนสาย

บานนางเน่ือม  จอมวิเชียร

พรอมวางทอระบายน้ํา (ม.1)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวกและ

ปลอดภัย

ถนนลูกรังกวาง 4.00 ม. ยาว 

490 ม. 

ขนาดทอเสนผานศูนยกลาง 

0.60 ม.

2 จุดๆ 6 ทอน

 -  -  -  - 350,000 ประชาชนมี

ความปลอดภัย

ในการคมนาคม

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  59 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

17 กอสรางถนน คสล.สายบาน

นางปทุม-บานนางเดี้ยม บุญสง (ม.2)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

กวาง 3.00 เมตร

 ยาว 80 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

-     173,000 - -  - #REF! เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

18 ยกระดับถนนสายสี่แยก คสล.

สายวัดสุนทรวารี - 

หนาวัดสุนทรวารี (ม.2)

 พรอมกอสรางคูระบายน้ํา

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนน กวาง 6.00 ม.

ยาว  125.00 ม.  

คูระบายน้ํากวาง 0. 5 ม.

ลึก 0.65 - 1.20 ม.

ยาวขางละ 200 ม.

-  - 1,894,000 -  - #REF! เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

19 กอสรางถนน คสล.

หนาบาน ผญบ. ม.2 - บานนางเนย   

(ม.2)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนน คสล. กวาง 4.00 ม.

ยาว 745.00 ม. 

หนา 0.15 ม.

พรอมลงลูกรังไหลทาง

 -  - 1,830,000 -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

20 กอสรางถนนหินคลุกสายชลประทาน 

ม.2 - ม.1 ต.ทาเรือ (ม.2)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนนหินคลุกกวาง 4.00 ม.  

ยาว 2,500.00 ม.

หนา0.20 ม.

 - - - 2,000,000  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

21 บุกเบิกถนนหินคลุก 

ที่ดินนางอนงค  - 

เขตคลองโกวาว ม.1  (ม.2)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนนหินคลุก กวาง4 ม.    ยาว

320 ม. หนา 0.30 ม.

 - - - - 120,000 ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

22 กอสรางปรับปรุงผิวจราจร

แอลฟสติกสายสามแยกหนาวัด - 

สามแยกบานนางลวน (ม.2)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ปรับปรุงพื้นผิวแอลฟสติก กวาง

 4 ม.  ยาว 680 ม. หนา 0.04 

ม.

680,000 - - -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  60 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

23 กอสราง ถนน คสล. สายหนาบาน

นายนิกร หนักแดง - 

คลองสาธารณะ(ม.2)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนน คสล. กวาง 3 ม. 

ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม.

 - - 154,700  -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

24 บุกเบิกถนนลูกรังสาย

บานนางยุภา ชูเทพ  (ม.2)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนนลูกรัง กวาง 4 ม. 

ยาว 75 ม. หนาเฉลี่ย 0.54 ม.

 -  - 94,500  -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

25 กอสรางถนน คสล.หนาปอมยาม - 

นางผอง  หาดแกว (ม.2)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนน คสล. ยาว 320 ม.

กวาง 4 เมตร

 -  -  - 896,000  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

26 เสริมไหลทางถนนหนาวัด

สุนทรวารี (ม.2)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ขนาดกวาง 2.00-3.00 ม.

ยาว 52.00 ม.

 -  -  - 674,500  - ประชาชนมี

ความปลอดภัย

ในการคมนาคม

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

27 บุกเบิกถนนลูกรัง 

สายบานนายจรัส โรจนหัสดินทร

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนนลูกรัง กวาง 4.00 ม.  ยาว 

400.00 ม. 

หนา 0.70 ม.

250,000 - - - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

28 ปรับปรุงถนนสายบานหลวงยิ่ง - 

ถนนเสถียรถาวรลงแอสฟลทพรอม

ไหลทาง (ม.3)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ขนาดกวาง4.00 ม. 

ยาว 435 ม. หนา0.05ม.

 -  - 616,000  -  - ถนนแอสฟลท เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  61 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

29 บุกเบิกถนนหินคลุก 

สายบานนายวุฒิชัย - ครูธัญญภัทร 

(ม.3)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ขนาดกวาง 4.00 ม. 

ยาว 680 ม.

 -  - 178,500  -  - ถนนหินคลุก เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

30 ถนน คสล.สายบาน

นายเติม แกวละเอียด (ม.3)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนน คสล. ยาว 155 ม.

กวาง 3.5 ม.  หนา 0.15 ม.

 -  - 337,000  -  - ประชาชนมี

ความปลอดภัย

ในการคมนาคม

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

31 บุกเบิกถนนลูกรังสาย

บานผูใหญบานถึงคลองธรรมชาติ     

(ม. 3)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนนลูกรัง กวาง 3 ม.  

ยาว150. ม.

 - - - - 75,000 ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

32 กอสรางสะพาน คสล. 

บริเวณบานครูธัญญาภัทร (ม.3)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

สะพาน คสล.  กวาง 4 ม.  ยาว

 10 ม.

 - - 200,000 -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

33 บุกเบิกถนนลูกรังสายบานนางนิภา - 

คลองขี้แรด  (ม.3)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนนลูกรัง  1 แหง

กวาง  3 ม.  ยาว 1,000 ม.

-  - - - 600,000 ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

34 บุกเบิกถนนหินคลุกสายโคง ม.3 

บานนายเติม - สวนยาง

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนน หินคลุก

กวาง  4.00 ม. 

ยาว 500.00 ม.

หนา0.15 ม.

- - 300,000  -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  62 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

35 บุกเบิกถนนลูกรังสายโคกมวง - 

ชลประทาน ม.2 และ ม.3 พรอมวาง

ทอระบายน้ํา

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวกพรอม

กับระบายน้ําไดดี

ถนนคสล. กวาง 4.00 ม.  

ยาว 960.00 ม.  หนา 0.70 ม.

 พรอมวางทอระบายน้ํา  Ø 

0.40 ม.จํานวน 7 จุด 

จุดละ 6 ทอน

- - - 300,000  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

36 ปรับปรุงถนนแอสฟสติก สายบาน

นายสมบัต-ิบานนายณรงค (ม.3)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

กวาง 5.00 เมตร 

ยาว 535 เมตร 

   1,000,000 - - -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

37 บุกเบิก ถนนลูกรังหินคลุก 

สายบานจายุทธ - ที่ดินนางจุรินทร 

พรอมวางทอระบายน้ํา (ม.4)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนนลูกรัง ยาว 200 ม.

กวาง 3 เมตร พรอมทอลอด 2 

จุด 4 ทอน

 -  - 70,000  -  - ประชาชนมี

ความปลอดภัย

ในการคมนาคม

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

38 กอสรางถนน คสล.สาย

ปอมชรบ. - เขต ม.5 ต.มะกรูด (ม.4)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนนคสล.  กวาง 3 ม.  

ยาว 185 ม. หนา 0.15 ม.

(ไมมีไหลทาง)

 -  - 285,000  -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

39 บุกเบิกถนนลูกรังสายบาน

นายเลอพงค-บานนายอนันต

 (ม.4)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนนลูกรัง กวาง 3 ม.      ยาว 

60 ม.  หนา 0.15 ม.

 - - 75,000 -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

40 บุกเบิกถนนลูกรังสายบานนายชัด -

บานนายทม (ม.4)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนนลูกรัง กวาง 3 ม.    

ยาว 66 ม.

 - - 45,000 -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  63 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

41 บุกเบิกถนนลูกรังสายวัดบูเสถียรถาวร

 - บานนายสุทันต รักลงทอง (ม.4)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนนลูกรัง กวาง 4.00 ม.

ยาว 50 ม.

 -  -  - 25,000  - ประชาชนมี

ความปลอดภัย

ในการคมนาคม

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

42 กอสรางสะพาน คสล. 

วัดปุราณประดิษฐ-บานเจะดา (ม.4)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

กวาง 7.00 เมตร 

ยาว 12.00เมตร

-   -  - -   2,200,000 ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

43 บุกเบิกถนนลูกรังทางเขาหมูบาน จาก

คูชลประทาน -

 บานอุมา ลาเตะ  (ม.5)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนน ลูกรัง. กวาง 3 ม.    ยาว 

300 ม. หนา 0.30 ม.

 - - - 440,000  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

44 ตอเติมถนน คสล. 

จากบานนายดอเลาะ มูซอ - 

ทุงนา (ม.5)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนน คสล.กวาง3 ม. 

ยาว 65 เมตร หนา0.15 ม.

 - - - - 136,000 ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

45 กอสรางถนน คสล.บาน

นายดอเลาะ  อุเซ็ง -

มัสยิดโคกมวง 

พรอมวางทอ 8 ทอน (ม.5)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนนคสล.  กวาง 4 ม. 

ยาว 161.5 ม. 

หนา 0.15 ม.

452,200 - - -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

46 กอสรางถนน คสล. สายบาน

นายยุนุ  มาแอ - ชลประทาน (ม.5)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนน คสล. กวาง 4.00 ม.

ยาว 1,000 ม.  

หนา 0.15 ม.

พรอมลงลูกรังไหลทาง

 -  - 2,443,000 -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  64 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

47 บุกเบิกถนนลูกรัง สายหลังมัสยิด 

ถึงคลองชลประทาน 

พรอมวางทอระบายน้ํา 2 จุด (ม.5)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนนลูกรัง  จํานวน 1 แหง

ขนาดกวาง 3 ม. 

ยาว 220 ม. ป

พรอมทอระบายน้ํา ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.80 และ 

0.60 ม.

 - - 750,000 -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

48 ปรับปรุงถนนหินคลุก หมูท่ี 5 เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนนหินคลุก กวาง 4.00 ม.

ยาว 600.00 ม.

หนา0.20 ม.

-  - - - 300,000 ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

49 กอสรางถนนคสล.

สายบานนายมะดิง มะนันโละ -

ชลประทาน (ม.5)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนนคสล. กวาง 3.00 ม.  

ยาว 150.00 ม.

-  - 70,000 -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

50 กอสราง(ปรับปรุง)

ถนนจากบานนางจัด - 

สวนนางสงเสริม

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนนคสล.กวาง  4.00 ม.  

ยาว 300.00 ม.

หนา0.15 ม.

- - 300,000 -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

51 บุกเบิกถนนลูกรังพรอมคูระบายน้ํา 

สายคูชลประทาน - เขต ต.ทาเรือ  

(ม.5)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนน ลูกรัง

พรอมคูระบายน้ํา    

 กวาง 4 ม. ยาว 1,500 ม. หนา

 0.20 ม.

- -  - 580,000  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  65 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

52 กอสรางปรับปรุงผิวจราจร

ถนนแอสฟสติก สายบานลอแตก(ม.5)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

กวาง 4.00 เมตร 

ยาว 747 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

-   -    1,139,000 -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

53 ซอมแซมปรับปรุงคูสงน้ําไสไก (ม.1) เพื่อใหมีระบบระบายและ

สงน้ําท่ีไดมาตรฐาน

1 แหง -  -     150,000 -  - คูสงน้ํา การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็ว ลดปญหานํ้า

ทวมขัง

กองชาง

54 ซอมแซมปรับปรุงทํานบบานมวงหลุง 

(ม.1)

เพื่อใหมีระบบระบายและ

สงน้ําท่ีไดมาตรฐาน

 - ซอมบานประตูเหล็ก

 - ซอมผนังน้ําลน

-  - 65,000 -  - ทํานบน้ํา การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็ว ลดปญหานํ้า

ทวมขัง

กองชาง

55 กอสรางคูระบายน้ํา คสล. 

สายบานนายปรีชา บัวขาว (ม.1)

เพื่อใหมีระบบระบายและ

สงน้ําท่ีไดมาตรฐาน

กวาง 0.50 เมตร 

ยาว 70.00 เมตร

 ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร

-   -  - -     150,000 คูระบายน้ํา การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็ว ลดปญหานํ้า

ทวมขัง

กองชาง

56 กอสรางคูระบายน้ํา คสล. ม.2 

บานนายสมหมาย - 

คลองวัดสุนทรวารี

เพื่อใหมีชองทางที่ใชในการ

ระบายน้ําไดดี

คูระบายน้ํา คสล. 1 แหง  - - - 100,000  - คูระบายน้ํา การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

57 กอสรางคูระบายน้ํา คสล. 

สายลอแตก ม.5 - ชลประทาน ม.2

เพื่อใหมีชองทางที่ใชในการ

ระบายน้ําไดดี

คูระบายน้ํา  คสล.ขนาดกวาง 

50 ม. ลึก0.50 ม. 

ยาว 200 ม.

600,000 - - -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

กอสราง/ซอมแซมคูระบายน้ํา ฯลฯ

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  66 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

58 กอสรางคูระบายน้ําคสล.

สายบานศาลาทวด - บาน อ.จรินทร 

สุดถนนเสถียรถาวร (ม.2)

เพื่อใหมีชองทางที่ใชในการ

ระบายน้ําไดดี

คูระบายน้ําคสล.  1 แหง  - -  - 100,000  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

59 ทอเหลี่ยมขามคลอง ม.4 

(ที่ดินนายวิชิต) 

เพื่อใหมีชองทางที่ใชในการ

ระบายน้ําไดดี

 -  -  - 200,000  - การระบายดีขึ้น การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

60 กอสรางคูระบายน้ําถนนหนาวัดบู -

สามแยกถนนเสถียรถาวร  (ม. 4)

เพื่อใหมีชองทางที่ใชในการ

ระบายน้ําไดดี

คูระบายน้ํา   

ขนาดกวาง 0.80 ม. 

ยาว 400.00 ม. 

ลึก 0.50 ม.

 - - - 600,000  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

61 วางทอระบายน้ําพรอมบอพักน้ํา 

สายขางบานสาและ-บานลาเตะ  

(ม. 4)

เพื่อใหมีชองทางที่ใชในการ

ระบายน้ําไดดี

วางทอระบายน้ํา 

ขนาดกวาง 0. 60 ม. 

ยาว 300 ม.

630,000 - - -  - คูระบายน้ํา การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

62 วางทอระบายน้ําบริเวณใกลท่ีดิน 

นายวาหลี  ลาเตะ (ม.4)

เพื่อใหมีชองทางที่ใชในการ

ระบายน้ําไดดี

วางทอระบายน้ํา 

ขนาด  0.80 x 0.80  ม.

 ยาว  9.00  ม.

 -  - 53,400 -  - ทอระบายน้ํา การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

63 กอสรางคู คสล. สายหนาศูนยขอมูล

ตําบล -บานนายวิชิต หนูสุวรรณ (ม.4)

เพื่อใหมีชองทางที่ใชในการ

ระบายน้ําไดดี

คูระบายน้ําจํานวน 1 แหง 

ขนาดกวาง 0.50 ม. 

ยาว 330 ม. ลึก 0.50 ม.

-  - 600,000 -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  67 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

64 กอสรางคูระบายน้ําสายหนา

วัดปุราณประดิษฐ - สะพานวัดบู

(ม.4)

เพื่อใหมีชองทางที่ใชในการ

ระบายน้ําไดดี

 ขนาดทอกวาง 1 ม.  

ยาว 67 ม. ลึก 1 ม.

 -  - 370,900  -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

65 กอสรางคูระบายน้ํา คสล.จากบาน

นางแมะวอ - ถนนชลประทาน (ม.5)

เพื่อใหมีชองทางที่ใชในการ

ระบายน้ําไดดี

คูระบายน้ํา จํานวน 1แหง

ขนาดกวาง 0.80 ม. 

ยาว 300 ม.ลึก 0.70ม.

 - - - - 600,000 ระยะทางที่

ดําเนินการ

การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

66 กอสรางคูระบายน้ําคอนกรีต

พรอมฝาปดหนากูโบร (ม.5)

เพื่อใหมีชองทางที่ใชในการ

ระบายน้ําไดดี

คูระบายน้ํา  จํานวน 1 แหง 

ขนาดกวาง 0.50. ม.

 ยาว 70 ม.ลึก 0.50 ม.

-  - 154,000 -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

67 วางทอระบายน้ําสายชลประทาน

ลอแตก - เขตทาเรือ (ม.5)

เพื่อใหมีชองทางที่ใชในการ

ระบายน้ําไดดี

1 แหง -   - - - 400,000 ระยะทางที่

ดําเนินการ

การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

68 กอสรางคูระบายน้ํา คสล.จาก 

ถนนชลประทาน - เขตทุงนา

 (ม.5)

เพื่อใหมีชองทางที่ใชในการ

ระบายน้ําไดดี

คูระบายน้ําจํานวน 1 แหง

ขนาดกวาง 0.80 ม. 

ยาว550 ม. ลึก 0.70 ม.

-  - - - 1,200,000 ระยะทางที่

ดําเนินการ

การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

69 กอสรางคูระบายน้ํา คสล. 

สายหลังมัสยิดทาเรือ - ลอแตก - 

สนามกีฬาตาดีกา (ม.5)

เพื่อใหมีระบบระบายน้ําท่ีดี

 ลดปญหาน้ําทวมขัง

กวาง 0.60 เมตร 

ยาว 350.00 เมตร 

ลึก 0.70 เมตร

-   -      875,000 -  - คูระบายน้ํา 

คสล.

การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็ว ลดปญหานํ้า

ทวมขัง

กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  68 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

70 กอสรางฝายน้ําลนคลองขี้แรด ม.1 เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช

สําหรับทําการเกษตร

    กอสรางฝายน้ําลน      

จํานวน 1 จุด

 - _  - _ 500,000 ประชาชนมี

น้ําใชอยางทั่วถึง

ประชาชนมีนํ้าใช

สําหรับทําการเกษตร

กองชาง

71 กอสรางฝายกั้นนํ้าขนาดเล็ก ม.1

บานเกาะบิโล

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช

สําหรับทําการเกษตร

กอสรางฝายระบายน้ํา  จํานวน

 1 จุด

 - _ _ 700,000  - ผลผลิตทาง

การเกษตรดีขึ้น

ประชาชนมีนํ้าใช

สําหรับทําการเกษตร

กองชาง

72 กอสรางฝายกั้นนํ้าขนาดเล็ก ม.1

บานมวงหลุง

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช

สําหรับทําการเกษตร

กอสรางฝายระบายน้ํา  จํานวน

 1 จุด

 - _ _ 200,000  - ผลผลิตทาง

การเกษตรดีขึ้น

ประชาชนมีนํ้าใช

สําหรับทําการเกษตร

กองชาง

73 กอสรางฝายน้ําลน

 บานนางแนบ  มณี (ม.2)

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช

สําหรับทําการเกษตร

    กอสรางฝายน้ําลน      

จํานวน 1 จุด

 -  -  -  - 420,000 ประชาชนมีนํ้า

ใช

อยางทั่วถึง

ประชาชนมีนํ้าใช

สําหรับทําการเกษตร

กองชาง

74 กอสรางฝายน้ําลนคลองธรรมชาติ 

บริเวณที่ดินนายประยูร (ม.3)

เพื่อใหมีชองทางที่ใชในการ

ระบายน้ําไดดี

กอสรางฝายน้ําลน      จํานวน 

1 จุด

  -  _ _ _     500,000 ฝายน้ําลน การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

ฝาย/ทํานบน้ํา

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  69 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

75 กอสราง(ซอม)ทํานบน้ํา ม.3 เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช

สําหรับทําการเกษตร

1 แหง

 - 

_ 500,000 _  - ประชาชนมี

น้ําใชอยางทั่วถึง

ประชาชนมีนํ้าใช

สําหรับทําการเกษตร

กองชาง

3,612,200 173,000 16,663,650 10,015,300 8,709,800

น้ํา

76 ขุดลอกคูระบายน้ํา หมูท่ี 1 เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง ขุดลอกคูระบายน้ํา 

กวาง 3.00 ม. 

ยาว 800.00 ม.

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ระยะทางที่

ดําเนินการ

การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

77 ขุดลอกคูระบายน้ํา สายคลองเกา 

พรุทุงบู (ม.1)

เพื่อใหมีชองทางที่ใชในการ

ระบายน้ําไดดี

คูระบายน้ํา กวาง 2 ม. 

ยาว 600 เมตร

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ระยะทางที่

ดําเนินการ

การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

78 ขุดลอกคลองสาธารณะฝายเก็บนํ้า   

มวงหลุง - สวนหวังจิ (ม.1)

เพื่อใหมีชองทางที่ใชในการ

ระบายน้ําไดดี

คลองสาธารณะฝายเก็บนํ้า ยาว

 700 ม.

 - - - 25,000  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

แผนงานเคหะและชุมชน

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  70 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

79 ขุดลอกคูคลองธรรมชาติเลียบ

ทางรถไฟ (ม.1)

เพื่อใหมีชองทางที่ใชในการ

ระบายน้ําไดดี

1  แหง  - - 600,000 -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

80 ขุดลอกคูระบายน้ํา หมูท่ี 2 เพื่อใหมีชองทางที่ใชในการ

ระบายน้ําไดดี

ขุดลอกคูระบายน้ํา 

กวาง 2.00-8.00 ม. 

ยาว 200.00 ม.

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ระยะทางที่

ดําเนินการ

การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

81 ขุดลอกคลองสาย ม.2

 ต.บางโกระ -เขต ต.ทาเรือ

เพื่อใหคลองธรรมชาติ

สะอาด  ระบายน้ําไดสะดวก

1  แหง 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ระยะทางที่

ดําเนินการ

การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

82 ขุดลอกคลองสายวัดสุนทรวารี

(ม.2)

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง ขนาดกวาง 6.00-8.00 ม

ยาว 1,500 ม..

 -  -  - 200,000  - คลองสวยน้ําใส การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

83 ขุดลอกคูระบายน้ํา หมูท่ี 3 เพื่อใหมีชองทางที่ใชในการ

ระบายน้ําไดดี

ขุดลอกคูระบายน้ํา 

กวาง 2.00-8.00 ม. 

ยาว 800.00 ม.

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ระยะทางที่

ดําเนินการ

การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

84 ขุดลอกคลอง ม.3 บานฉาง 

หลังบานสาวจวบ-เขต ม.3 ทาเรือ

เพื่อใหคลองธรรมชาติ

สะอาด  ระบายน้ําไดสะดวก

1  แหง  -  - 100,000 _  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

มีทัศนียภาพดีขึ้น  และ

ประชาชนไดรับ

ประโยชน

กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  71 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

85 ขุดลอกคูระบายน้ํา หมูท่ี 4 เพื่อใหมีชองทางที่ใชในการ

ระบายน้ําไดดี

ขุดลอกคูระบายน้ํา 

กวาง 0.80 ม. 

ยาว 600.00 ม.

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ระยะทางที่

ดําเนินการ

การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

86 ขุดลอกคูระบายน้ํา สายมัสยิด 

บานลอแตก - ชลประทาน

เพื่อใหมีชองทางที่ใชในการ

ระบายน้ําไดดี

ขุดลอกคูระบายน้ํา 

กวาง 1.00-2.00 ม. 

ยาว 1022.00 ม.

ลึก 0.70 ม.

40,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ระยะทางที่

ดําเนินการ

การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

87 ขุดลอกคูระบายน้ําขนาดเล็ก 

หนาบานนายวิลาศ ยี่สุนแกว

เพื่อใหมีชองทางที่ใชในการ

ระบายน้ําไดดี

คูระบายน้ํา กวาง 0.50 ม. ยาว

 50 ม. ลึก 0.50 ม.

 - 

 - 

- - 5,000 ระยะทางที่

ดําเนินการ

การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

88 ขุดลอกคลองสายบานทุง เพื่อใหคลองธรรมชาติ

สะอาด  ระบายน้ําไดสะดวก

1  แหง _  - _ _ 100,000 ระยะทางที่

ดําเนินการ

มีทัศนียภาพดีขึ้น  และ

ประชาชนไดรับ

ประโยชน

กองชาง

89 ซอมแซมปรับปรุงระบบประปา   

 ม.1 บานปลักน้ําขุน

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

สําหรับอุปโภคบริโภคอยาง

ทั่วถึงและพอเพียง

1 แหง _ 660,000 _   - ประชาชนมี

น้ําใชอยางทั่วถึง

ประชาชนมีนํ้าสําหรับ

อุปโภคบริโภคอยาง

พอเพียง

กองชาง

ประปา

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  72 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

90 ซอมแซมปรับปรุงระบบประปา    

ม.1 บานมวงหลุง

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

สําหรับอุปโภคบริโภคอยาง

ทั่วถึงและพอเพียง

1 แหง _ 823,000 _  - ประชาชนมี

น้ําใชอยางทั่วถึง

ประชาชนมีนํ้าสําหรับ

อุปโภคบริโภคอยาง

พอเพียง

กองชาง

91 ซอมแซมปรับปรุงระบบประปา 

บานนายอนุชาติ (ม.1)

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

สําหรับอุปโภคบริโภคอยาง

ทั่วถึงและพอเพียง

1  แหง  - _ 120,000 _  - ประชาชนมี

น้ําใชอยางทั่วถึง

ประชาชนมีนํ้าสําหรับ

อุปโภคบริโภคอยาง

พอเพียง

กองชาง

92 ขยายเขตประปา 

สายบานนางเยียน บัวขาว  ม.1

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

สําหรับอุปโภคบริโภคอยาง

ทั่วถึงและพอเพียง

ระบบประปายาว 70 ม.  -  - 7,000  -   - ประชาชนมีนํ้า

ใช

อยางทั่วถึง

ประชาชนมีนํ้าสําหรับ

อุปโภคบริโภคอยาง

พอเพียง

กองชาง

93 วางระบบประปาประปาหมูที่ 2 จาก

บานทุงศาลา ม.1-เขตตําบลทาเรือ 

(ม.1)

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

สําหรับอุปโภคบริโภคอยาง

ทั่วถึงและพอเพียง

เดินทอเมนตประปา ระยะทาง 

3000.00 ม.    จํานวน 1 แหง

_  - _ _ 400,000 ประชาชนมี

น้ําใชอยางทั่วถึง

ประชาชนมีนํ้าสําหรับ

อุปโภคบริโภคอยาง

พอเพียง

กองชาง

94 ซอมแซมปรับปรุงระบบประปา    

ม.2 บานบางโกระ

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

สําหรับอุปโภคบริโภคอยาง

ทั่วถึงและพอเพียง

1 แหง  - _ 747,000 _  - ประชาชนมี

น้ําใชอยางทั่วถึง

ประชาชนมีนํ้าสําหรับ

อุปโภคบริโภคอยาง

พอเพียง

กองชาง

95 ซอมแซมปรับปรุงระบบประปา  

 ม.2 บานทุง

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

สําหรับอุปโภคบริโภคอยาง

ทั่วถึงและพอเพียง

1 แหง  - _ 750,000  -  - ประชาชนมี

น้ําใชอยางทั่วถึง

ประชาชนมีนํ้าสําหรับ

อุปโภคบริโภคอยาง

พอเพียง

กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  73 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

96 กอสรางระบบประปา ม.2 

บานบางโกระ

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

สําหรับอุปโภคบริโภคอยาง

ทั่วถึงและพอเพียง

กอสรางระบบประปา  

จํานวน 1 แหง

 - _ _ _ 3,021,000 ประชาชนมี

น้ําใชอยางทั่วถึง

ประชาชนมีนํ้าสําหรับ

อุปโภคบริโภคอยาง

พอเพียง

กองชาง

97 ขยายระบบประปา ม.5

บานลอแตก

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

สําหรับอุปโภคบริโภคอยาง

ทั่วถึงและพอเพียง

1 แหง  - _   3,000,000 _  - ประชาชนมี

น้ําใชอยางทั่วถึง

ประชาชนมีนํ้าสําหรับ

อุปโภคบริโภคอยาง

พอเพียง

กองชาง

98 ขยายเขตประปาสายชลปะทาน - 

บานฟาตีเมาะ (ม.5)

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

สําหรับอุปโภคบริโภคอยาง

ทั่วถึงและพอเพียง

เดินทอประปา ระยะทาง 

640.00 ม.

 -  - 67,200  -  - ประชาชนมีนํ้า

ใช

อยางทั่วถึง

ประชาชนมีนํ้าสําหรับ

อุปโภคบริโภคอยาง

พอเพียง

กองชาง

99 ขยายเขตประปาสายมัสยิด - 

บานนางแมะเนาะ  ดอเลาะกาเด 

(ม.5)

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

สําหรับอุปโภคบริโภคอยาง

ทั่วถึงและพอเพียง

เดินทอประปา ระยะทาง 

1000.00 ม.

 -  - 100,000  -  - ประชาชนมีนํ้า

ใช

อยางทั่วถึง

ประชาชนมีนํ้าสําหรับ

อุปโภคบริโภคอยาง

พอเพียง

กองชาง

100 ขยายเขตประปาสาย 

ร.ร.บานลอแตก - 

บานนางกะโสง  หะมะ (ม.5)

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

สําหรับอุปโภคบริโภคอยาง

ทั่วถึงและพอเพียง

เดินทอประปา ระยะทาง 

200.00 ม.

 -  - 21,000  -  - คูระบายน้ํา การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

101 ขยายเขตประปาสายทางเขาบาน

นายมะแอ  ลาเตะ  (ม.5)

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

สําหรับอุปโภคบริโภคอยาง

ทั่วถึงและพอเพียง

เดินทอประปา ระยะทาง 

150.00 ม.

 -  - 15,800  -  - คูระบายน้ํา การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

102 เจาะบอบาดาล เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

สําหรับอุปโภคบริโภคอยาง

ทั่วถึงและพอเพียง

เจาะบอบาดาล จํานวน 1 แหง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมี

น้ําใชอยางทั่วถึง

ประชาชนมีนํ้าสําหรับ

อุปโภคบริโภคอยาง

พอเพียง

กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  74 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

103 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะพรอมติดตั้ง

โคมไฟสองสวาง สายแยกมวงหลุง - 

บานนายยก นวลทอง (ม.1) 3 ตน

เพื่อใหมีไฟฟาใช  และ

อํานวยความสะดวกในการ

สัญจรยามคํ่าคืน

1   แหง   - _ _ 20,000  - ไฟฟาสาธารณะ

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีไฟฟาใช  

และไดรับความสะดวก

ในการสัญจรยามคํ่าคืน

กองชาง

(การไฟฟาฯ)

104 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะสายบาน

ปลักโพธิ์ (ม.1) - ต.โคกโพธิ(์ม.4)

เพื่อใหมีไฟฟาใช และ

อํานวยความสะดวกในการ

สัญจรยามคํ่าคืน

1  แหง  - _ _ 70,000  - ไฟฟาสาธารณะ

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีไฟฟาใช  

และไดรับความสะดวก

ในการสัญจรยามคํ่าคืน

กองชาง

(การไฟฟาฯ)

105 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะสายทุงบ-ู

บานนางพรั่ง (ม.1)

เพื่อใหมีไฟฟาใช  และ

อํานวยความสะดวกในการ

สัญจรยามคํ่าคืน

1   แหง  - _ _ 70,000  - ไฟฟาสาธารณะ

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีไฟฟาใช  

และไดรับความสะดวก

ในการสัญจรยามคํ่าคืน

กองชาง

(การไฟฟาฯ)

106 เคล่ือนยายเสาไฟฟาริมถนน

 สายบานนางผิว ขวัญสุรัตน

 - ศาลาเอนกประสงค 7 ตน (ม.1)

เพื่อใหมีไฟฟาใช  และ

อํานวยความสะดวกในการ

สัญจรยามคํ่าคืน

1   แหง _ _ _ 500,000  - ไฟฟาสาธารณะ

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีไฟฟาใช  

และไดรับความสะดวก

ในการสัญจรยามคํ่าคืน

กองชาง

(การไฟฟาฯ)

107 ไฟฟาถนนพลังงานแสงอาทิตย บาน

นางเนย - บานผูใหญ ม.2-นางผอง

เพื่อใหมีไฟฟาใช  และ

อํานวยความสะดวกในการ

สัญจรยามคํ่าคืน

สูง 6.00 ม. จํานวน 14 ตน  -  - 784,000  -  - ไฟฟาสาธารณะ

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีไฟฟาใช  

และไดรับความสะดวก

ในการสัญจรยามคํ่าคืน

กองชาง

108 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ พรอมติดตั้ง

โคมไฟสองสวางสาย

บานนายนคร  แกวประดับ - 

บานนายประสิทธิ์ แดงนุย (ม. 2)

เพื่อใหมีไฟฟาใช

 ในครัวเรือน

1 แหง _  - _ 30,000  - ไฟฟาสาธารณะ

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีไฟฟาใช กองชาง

(การไฟฟาฯ)

ไฟฟา

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  75 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

109 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ พรอมติดตั้ง

โคมไฟสองสวางสายแยกชลประทาน 

บริเวณบานนายวุฒิชัย   (ม.3)

เพื่อใหมีไฟฟาใช  และ

อํานวยความสะดวกในการ

สัญจรยามคํ่าคืน

1  แหง _   - _       50,000  - ไฟฟาสาธารณะ

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีไฟฟาใช  

และไดรับความสะดวก

ในการสัญจรยามคํ่าคืน

กองชาง

(การไฟฟาฯ)

110 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ  

พรอมติดตั้งโคมไฟสองสวาง

บานเจะดา ม. 4

เพื่อใหมีไฟฟาใช  และ

อํานวยความสะดวกในการ

สัญจรยามคํ่าคืน

1   แหง  - 300,000 _ _  - ไฟฟาสาธารณะ

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีไฟฟาใช  

และไดรับความสะดวก

ในการสัญจรยามคํ่าคืน

กองชาง

(การไฟฟาฯ)

111 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ พรอมติดตั้ง

โคมไฟสองสวาง

สายบานนายอั้น ทองลอย - 

ประปาหมูบาน (ม.4)

เพื่อใหมีไฟฟาใช  และ

อํานวยความสะดวกในการ

สัญจรยามคํ่าคืน

1  แหง   -  _ _       50,000  - ไฟฟาสาธารณะ

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีไฟฟาใช  

และไดรับความสะดวก

ในการสัญจรยามคํ่าคืน

กองชาง

(การไฟฟาฯ)

112 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 

สายชลประทาน เขตรอยตอ ระหวาง 

ม.4 และ ม.5 

ต.บางโกระ

เพื่อใหมีไฟฟาใช  และ

อํานวยความสะดวกในการ

สัญจรยามคํ่าคืน

1  แหง _   -  _ _       30,000 ไฟฟาสาธารณะ

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีไฟฟาใช  

และไดรับความสะดวก

ในการสัญจรยามคํ่าคืน

กองชาง

(การไฟฟาฯ)

113 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ

สายบานทุงและสายกูโบ ม. 5

เพื่อใหมีไฟฟาใช และ

อํานวยความสะดวกในการ

สัญจรยามคํ่าคืน

1 แหง  - _ _ _ 30,000 ไฟฟาสาธารณะ

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีไฟฟาใช  

และไดรับความสะดวก

ในการสัญจรยามคํ่าคืน

กองชาง

(การไฟฟาฯ)

114 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ พรอมติดตั้ง

โคมไฟสองสวาง

สายบานนายดอเลาะ อุเซ็ง

-มัสยิดโคกมวง 

จํานวน 2 ดาน (ม.5)

เพื่อใหมีไฟฟาใช  และ

อํานวยความสะดวกในการ

สัญจรยามคํ่าคืน

1  แหง   -  _ _       50,000  - ไฟฟาสาธารณะ

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีไฟฟาใช  

และไดรับความสะดวก

ในการสัญจรยามคํ่าคืน

กองชาง

(การไฟฟาฯ)

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  76 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยูดีมีสุขของประชาชนในชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดซื้อสื่อสิ่งพิมพ  วารสาร  

สื่อการเรียนรู ฯลฯ

เพื่อใหประชาชนไดใช

ประโยชนเพื่อการ

เรียนรู เทาทันเหตุการณ

สื่อสิ่งพิมพ  วารสาร  สื่อ

การเรียนรูตามความ

เหมาะสม

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 วารสาร ส่ือสิ่งพิมพ ประชาชนในชุมชนรัก

การเรียนรู  เทาทัน

สถานการณ

สํานักปลัด ฯ

2 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุคนพิการและผูดอยโอกาส

เพื่ออํานวยความสะดวกใน

การออกบริการตรวจสุขภาพ

ใหแกผูสูงอายุคนพิการและ

ผูดอยโอกาส

1  ครั้ง/เดือน 60,000 60,000 100,000 100,000 100,000 ผูสูงอายุ คนพิการ

 และผูดอยโอกาส

ผูสูงอายุคนพิการและ

ผูดอยโอกาสไดรับ

บริการตรวจสุขภาพ  

ปลอดภัยจากโรค

สํานักปลัด ฯ 

รวมกับ รพ

สต.บางโกระ

80,000 80,000 120,000 120,000 120,000

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางเสริมเศรษฐกิจที่เขมแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การคาการบริการ และการทองเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ. 2561  - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ

งบประมาณและที่ผานมา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยูดีมีสุขของประชาชนในชุมชน 77 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

3 จัดประสบการณการเรียนรูนอก

สถานศึกษา

เพื่อเปดโลกทัศนของผูเรียน นักเรียน ศพด.บางโกระ 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 นักเรียนมีคุณภาพ

ชีวิตและสุขภาพท่ี

ดีขึ้น

นักเรียนมีกระบวนการ

คิด

ที่ดีขึ้น

สํานักปลัด ฯ

4 ปจฉิมนิเทศศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ตําบลบางโกระ

เพื่อใหเด็กเล็กที่จบการศึกษา

มีความภาคภูมิใจในการเรียน

 และ สถาบันที่จบมา

1 ครั้ง/ป 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 นักเรียนท่ีเขารวม

กิจกรรม

เด็กเล็กที่จบการศึกษา

มีความภาคภูมิใจในการ

เรียน และ สถาบันท่ี

จบมา

สํานักปลัด ฯ

5 แขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ตําบลบางโกระ

เพื่อสงเสริมความมีระเบียบ

วินัย   ปลูกฝงการเลนกีฬา  

รูแพ รูชนะ รูอภัย สุขภาพ

รางกายแข็งแรงตามวัย

1 ครั้ง/ป 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 นักเรียน เด็กไดรับพัฒนาการ

ดานรางกาย  อารมณ  

สังคม และสติปญญา

สํานักปลัด ฯ

6 จัดซื้ออาหารเสริม นมใหแก 

นักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ

โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพ้ืนท่ี

เพื่อใหนักเรียนทุกคนไดรับ

อาหารเสริมนม ท่ีมีประโยชน

อหารเสริม นม 530,000 530,000 530,000 530,000 530,000 นักเรียนมีคุณภาพ

ชีวิตและสุขภาพท่ี

ดีขึ้น

นักเรียนทุกคนไดรับ

อาหารเสริม นม ที่มี

คุณคาทางอาหาร

ครบถวน

สํานักปลัด ฯ

แผนงานการศึกษา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยูดีมีสุขของประชาชนในชุมชน 78 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

7 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร

สถานศึกษา

 - เพื่อใหเด็กเล็กทุกคนไดรับ

อาหารกลางวันท่ีมีประโยชน

 - คาใชจายบริหาร

สถานศึกษา คาเครื่องแบบ

นักเรียน สื่อการสอน 

คาหนังสือเรียน คาอุปกรณ 

คาจัดการเรียนการสอนการ

เรียน

เด็กนักเรียน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

มีสุขภาพและความพรอม

ในการเรียนท่ีดี

358,000 358,000 358,000 358,000 358,000 นักเรียนมีคุณภาพ

ชีวิตและสุขภาพท่ี

ดีขึ้น

นักเรียนทุกคนได

รับประทานอาหาร

กลางวันท่ีมีคุณคาทาง

อาหารครบถวนและมีอ

เปกรณการเรียนการ

สอนท่ีเพรียบพรอม

เหมาะสม

สํานักปลัด ฯ

8 อาหารกลางวันโรงเรียนวัดสุนทร

วารี

เพื่อใหนักเรียนทุกคนไดรับ

อาหารกลางวันท่ีมีประโยชน

อาหารกลางวัน

โรงเรียนวัดสุนทรวารี

420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 นักเรียนมีคุณภาพ

ชีวิตและสุขภาพท่ี

ดีขึ้น

นักเรียนทุกคนได

รับประทานอาหาร

กลางวันท่ีมีคุณคาทาง

อาหารครบถวน

สํานักปลัด ฯ

(ร.ร.วัดสุนทร

วาร)ี

9 อาหารกลางวันโรงเรียน

บานลอแตก

เพื่อใหนักเรียนทุกคนไดรับ

อาหารกลางวันท่ีมีประโยชน

อาหารกลางวัน

โรงเรียนบานลอแตก

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 นักเรียนมีคุณภาพ

ชีวิตและสุขภาพท่ี

ดีขึ้น

นักเรียนทุกคนได

รับประทานอาหาร

กลางวันท่ีมีคุณคาทาง

อาหารครบถวน

สํานักปลัด ฯ

(ร.ร.บาน

ลอแตก)

1,768,000 1,768,000 1,768,000 1,768,000 1,768,000

10 สงเสริมและรณรงคปองกันโรค

ไขเลือดออก

 (จัดซื้อน้ํายาพนหมอกควัน)

เพื่อจัดหาเวชภัณฑควบคุม

และปองกันโรคไขเลือดออก

1 ครั้ง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน จํานวนผูปวยโรค

ไขเลือดออกลดลง

สํานักปลัด ฯ

แผนงานสาธารณสุข

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยูดีมีสุขของประชาชนในชุมชน 79 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

11 จัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อสงเสริมสุขภาพ 1 ครั้ง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผูอบรม อาสาสมัครมีความรู

ความเขาใจมากขึ้น

สํานักปลัด ฯ

12 จัดกิจกรรมโรคติดตอและ

ไมติดตอ

เพื่อปองกันโรค 1 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนท่ีเขา

รวมโครงการ

ประชาชนรูจักวิธี

ปองกันโรคติดตอและ

ไมติดตอ

สํานักปลัด ฯ

13 จัดบริการดานสาธารณสุข

มูลฐาน

เพื่อสงเสริมสุขภาพ 1 ครั้ง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนท่ีรับ

บริการ

ประชาชนไดรับบริการ

ดานสุขภาพอยางทั่วถึง

สํานักปลัด ฯ

14 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือ

การแพทยตางๆ - วัคซีนปองกัน

โรงพิษสุนัขบา -ทรายอเบท และ

น้ํายากําจัดลูกน้ํายุงลาย

เพื่อปองกันโรค 1 ครั้ง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี สํานักปลัด ฯ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยูดีมีสุขของประชาชนในชุมชน 80 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

15 อบรมแกนนําสุขภาพครอบครัวแก

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

บางโกระ

เพื่อใหแตละครอบครัวมี

ความรูความสามารถในการ

ดูแลสุขภาพ

1 ครั้ง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนผูเขารวม

อบรม

ผูเขารับการอบรมมี

ความรูความสามารถใน

การดูแลสุขภาพตนเอง

และสมาชิกในครอบครัว

สํานักปลัด ฯ

(รพ.สต.

บางโกระ)

16 ศูนยสาธารณสุขมูลฐานหมูบานใน

เขตตําบลบางโกระ

เพื่อใหแตละครอบครัวมี

ความรูความสามารถในการ

ดูแลสุขภาพ

1 ครั้ง 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 ประชาชนท่ีเขารวม ผูเขารับการอบรมมี

ความรูความสามารถใน

การดูแลสุขภาพตนเอง

และสมาชิกในครอบครัว

สํานักปลัด ฯ

(ศูนยสาธารณ

สุขมูลฐาน

หมูบาน)

17 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาส

เพื่อพัฒนาผูสูงอายุ คนพิการ

และผูดอยโอกาสใหมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีสามารถ

ชวยเหลือตัวเองได

จัดกิจกรรมสงเสริม

และพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผูสูงอายุ คนพิการ

และผูดอยโอกาส

 จํานวน 1 ครั้ง

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จํานวนผูสูงอายุ 

คนพิการและผู

ดอยที่เขารวม

ผูสูงอายุ คนพิการและ

ผูดอยโอกาสใหมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

สามารถชวยเหลือ

ตัวเองได

สํานักปลัดฯ

18 เคาะประตูดูแลดวยใจแกผูสูงอายุ 

ผูพิการ

และผูปวยติดเตียง

เพื่อใหกลุมเปาหมายมี

คุณภาพชีวิตดานสุขภาพ

อนามัยที่ดี

4 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผูปวยที่ไดรับการ

รักษา

กลุมเปาหมายมี

คุณภาพชีวิตดาน

สุขภาพอนามัยดีขึ้น

สํานักปลัดฯ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยูดีมีสุขของประชาชนในชุมชน 81 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

19 สัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจาก

โรคพิษสุนัขบา ตามพระ

ปณิธานศาสตรจารย ดร. สมเด็จ

พระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณ

วลัยลักษณ อัครราชกุมารี

เพื่อลดปญหาการเกิดและ

ความเสี่ยงจากโรคโรคพิษ

สุนัขบา

1 ครั้ง 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 สถิติการเกิดและ

ความเสี่ยงจาก

โรคพิษสุนัขบา

สถิติการเกิดและความ

เสี่ยงจากโรคพิษสุนัข

บาลดลง 50 %

สํานักปลัดฯ

20 ชวยลดการติดเอดสจากแมสูลูก

สภากาชาดไทยพระเจาวรวงศเธอ

พระองคเจาโสมสวลีพระวรราชาทิ

นัดดามาตุ

เพื่อใหความรูประชาชนและ

ลดปญหาการติดเอดสจากแม

สูลูก

จัดกิจกรรมในพ้ืนหมู 1 - 5  - 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนท่ีเขา

รวมโครงการ

ประชาชนมีความรู

ตระหนักและรูจักการ

ปองกันโรคเอดสเพื่อ

ลดปญหาการติดเอดส

จากแมสูลูกเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด ฯ

21 รณรงคปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติด To Be Numberone

เพื่อใหความรูประชาชนและ

ลดปญหายาเสพติด

จัดกิจกรรมในพ้ืนหมู 1 - 5  - 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชนท่ีเขา

รวมโครงการ

ประชาชนมีความรูใน

การปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด

สํานักปลัด ฯ

22 สืบสานพระราชปณิธาน

สมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม

เพื่อใหความรูแกประชาชน

ในการปองกันและลดปญหา

การเกิดมะเร็งเตานม

จัดกิจกรรมในพ้ืนหมู 1 - 5  - 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชนท่ีเขา

รวมโครงการ

ประชาชนมีความรูใน

การปองกันและลด

ปญหาการเกิดมะเร็ง

เตานม

สํานักปลัด ฯ

305,000 405,000 405,000 405,000 405,000

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยูดีมีสุขของประชาชนในชุมชน 82 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

23 สงเสริมหนึ่งตําบล 

หนึ่งผลิตภัณฑ

เพื่อสงเสริมการประกอบ

อาชีพเสริมของกลุมอาชีพให

เปนที่รูจัก

1  ครั้ง/ป 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผลิตภัณฑ สินคาจากโครงการหนึ่ง

ตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ

เปนที่รูจัก

สํานักปลัด ฯ

24 อุดหนุนการพัฒนากลุม

จักสานยานลิเภา

เพื่อสนับสนุนการพัฒนากลุม

อาชีพ

1  ครั้ง/ป 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กลุมจักรสาน

ยานลิเภา

สินคาจากโครงการหนึ่ง

ตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ

เปนที่รูจัก

สํานักปลัด ฯ

25 พัฒนาอาชีพ

กลุมสตรีตําบลบางโกระ

เพื่อใหกลุมแมบานมีความรู 

ทักษะและประสบการณใน

การพัฒนาอาชีพ

1  ครั้ง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กลุมอาชีพ กลุมเปาหมายมีความรู

 ทักษะและ

ประสบการณในการ

พัฒนาอาชีพ

สํานักปลัด ฯ

26 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน

ตามนโยบายรัฐบาลในการ

สรางหลักประกันความม่ันคง

ของชุมชน

สมทบกองทุนสวัสดิการ

ชุมชน 

ต.บางโกระ

      50,000       50,000       50,000       50,000        50,000 สมทบกองทุน ป

ละ 1 ครั้ง

การดําเนินงานสวัดิการ

ชุมชนนําไปสูความ

เขมแข็งในชุมชน

สํานักปลัด ฯ

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยูดีมีสุขของประชาชนในชุมชน 83 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

27 แกไขปญหาความเดือดรอนและ

ปรับปรุงคุณภาพชีวิตประชาชน

เพื่อแกไขปญหาความ

เดือดรอนและปรับปรุง

คุณภาพชีวิต

 ผูยากไร จํานวน     200 คน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผูดอยโอกาส ผูดอยโอกาสมีคุณภาพ

ชีวิตดีขึ้น

สํานักปลัดฯ

28 จัดซื้ออุปกรณกีฬาใหกับผูสูงอายุ 

ตําบลบางโกระ

เพื่อใหผูสูงอายุมีอุปกรณใน

การเลนกีฬาและออกกําลัง

กาย

ผูสูงอายุ จํานวน 400 คน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อุปกรณกีฬา ผูสูงอายุมีอุปกรณใน

การเลนกีฬาและออก

กําลังกาย

สํานักปลัดฯ

29 ครอบครัวพอเพียง สงเสริมการเรียนรูตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผูเขารวมโครงการ คุณภาพชีวิตของ

ประชาชนดีขึ้น

สํานักปลัด ฯ

430,000 430,000 430,000 430,000 430,000

30 จัดซื้อยาเวชภัณฑ (สัตว) 

ม.1-5

เพื่อใหมียาเวชภัณฑ (สัตว) 

ไวใชในชุมชน

1 ครั้ง/ป 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ยา เวชภัณฑ มียาเวชภัณฑ (สัตว)    

    ไวใชในชุมชน

สํานักปลัด ฯ

แผนงานการเกษตร

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยูดีมีสุขของประชาชนในชุมชน 84 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

31 จัดซื้อวัสดุทางการเกษตร -

สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช

และสัตว อาหารสัตว พันธุพืช

เพื่อแกไขปญหาการวางงาน

ของประชาชน  ในตําบล

1 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 วัสดุฯ ลดปญหาการวางของ

ของประชาชนในตําบล

สํานักปลัด ฯ

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

32 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพื่อจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูสูงอายุไดรับการขึ้น

ทะเบียน

   3,550,000    3,550,000    3,550,000    3,550,000     3,550,000 จํานวนผูสูงอายุที่

ไดรับเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุไดรับเงิน

สงเคราะหเบี้ยยังชีพ

สํานักปลัดฯ

33 เบี้ยยังชีพผูพิการ เพื่อจายเบี้ยยังชีพผูพิการ ผูพิการไดรับการขึ้นทะเบียน 576,000 576,000 576,000 576,000 576,000 จํานวนผูพิการที่

ไดรับเบี้ยยังชีพ

ผูพิการไดรับเงิน

สงเคราะหเบี้ยยังชีพ

สํานักปลัดฯ

34 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เพื่อจายเบี้ยยังชีพปวยเอดส ผูปวยเอดสท่ีแจงความ

ประสงค

36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 จํานวนผูปวยเอดส ผูปวยเอดสไดรับเงิน

สงเคราะหเบี้ยยังชีพ

สํานักปลัดฯ

35 เงิบสมทบกองทุนหลักประกัน

สุขภาพ

เพื่อปะชาชนในตําบลบางโก

ระไดโครงการที่เปน

ประโยชนและมีคุณภาพชีวิต

ที่ดี

ประชาในตําบลบางโกระที่

ไดเขารวมและมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดี

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 รอยละ 80 ของ

ผูเขารวมมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

ประชาชนตําบลบางโก

ระมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

สํานักปลัด

4,242,000 4,242,000 4,242,000 4,242,000 4,242,000

6,865,000 6,965,000 7,005,000 7,005,000 7,005,000

แผนงานงบกลาง

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยูดีมีสุขของประชาชนในชุมชน 85 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ฝกอบรมใหความรูดานคุณธรรมจริยธรรม

ของเจาหนาท่ี

ปลูกฝงคุณธรรม 

จริยธรรมใหเจาหนาที่

บุคลากรของ อบต. เขา

รับการฝกอบรม

20,000 20,000 10,000 10,000 10,000 บุคลากรของ อบต. บุคลากร อบต. มีความรู

และมีวิสัยทัศนในการ

บริหารจัดการ และการ

ปฏิบัติงาน

สํานักปลัด ฯ 

2 ฝกอบรมผูบริหารสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลท่ีไดรับการเลือกตั้งใหม

เพื่อเพิ่มความรูและเปด

วิสัยทัศนในการบริหาร

จัดการ และการปฏิบัติงาน

1-2  ครั้ง/ป  -  - 100,000 100,000 100,000 ผูรับตําแหนงใหม

เขาใจบทบาทหนาที่

ของตนเอง

ผูบริหาร  สมาชิกสภา

อบต. มีความรูและมี

วิสัยทัศนในการบริหาร

จัดการ และการ

ปฏิบัติงาน

สํานักปลัด ฯ

3 จัดทําวารสารประชาสัมพันธหนวยงาน เพื่อเปนการ   

ประชาสัมพันธ บทบาท

หนาที่และภารกิจตางๆ 

ของอบต.

4  ครั้ง/ป 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 วารสาร ประชาชนและหนวยงาน

อื่นๆ ไดรับทราบผลการ

ดําเนินงานของอบต.

สํานักปลัด ฯ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การเสริมสรางความม่ันคง พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสูนานาชาติ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ. 2561  - 2565)

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร 86 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

4 ปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพื่อใหบุคลากร/

ประชาชนไดรับขอมูล

ขาวสารท่ีรวดเร็ว

-ปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ   

-ติดต้ังระบบเครื่อขาย

อินเตอรเนตความเร็วสูง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระบบสารสนเทศ มีระบบสารสนเทศที่มี

คุณภาพและประสิทธิภาพ

สํานักปลัด ฯ

5 ประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษีของ อบต.

บางโกระ

เพื่อใหประชาชนผูเขา

ขายการชําระภาษี

รับทราบขอมูลและรวม

ชําระภาษี

-รายไดจากการจัดเก็บ

ภาษีเพ่ิมขึ้น

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รายไดจากการ

จัดเก็บภาษี

รายไดจากการจัดเก็บ

ภาษีเพ่ิมขึ้น

กองคลัง

6 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพ 

การบริหารงาน การปฏิบัติงาน

เพื่อเพิ่มความรูและเปด

วิสัยทัศนในการบริหาร

จัดการ และการปฏิบัติงาน

ทัศนศึกษาดูงาน เพ่ือเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทํางาน

ของอบต. 

บางโกระใหกับคณะ

ผูบริหาร สมาชิกฯ 

หัวหนาสวนราชการใน

สังกัดฯ บุคลากร ฯลฯ

300,000 300,000 320,000 300,000 300,000 ผูบริหาร/บุคลากร/

สมาชิกสภาอบต./

ผูนําทองถิ่น/ 

หัวหนาสวนราชการ

ในตําบล ปฏิบัติงาน

อยางมีประสิทธิภาพ

ผูบริหาร/บุคลากร/

สมาชิกสภาอบต./ผูนํา

ทองถิ่น/ หัวหนาสวน

ราชการในตําบล มี

ความรูและมีวิสัยทัศนใน

การบริหารจัดการ และ

การปฏิบัติงาน

สํานักปลัด ฯ

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร 87 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

7 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํา

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหาร

สวนตําบลบางโกระ

 - เพื่อทบทวนและจัดทํา

กรอบยุทธศาสรการ

พัฒนาของ อบต.บางโกระ

 - จัดสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการและทัศนศึกษา

ดูงาน เพื่อจัดทํา

ยุทธศาสตรการพัฒนา

ของบต. บางโกระ

ใหกับคณะผูบริหาร 

หัวหนาสวนราชการใน

สังกัดฯ บุคลากรที่มี

หนาที่รับผิดชอบในการ

จัดทําแผนพัฒนาของค

กก.จัดทําแผนฯ  

ประชาชน และผูที่มีสวน

เกี่ยวของ  ฯลฯ

 -   -    -       20,000   -    - จํานวนครั้งที่

จัดทํายุทธศาสตร

ของอบต.

 - อบต.มีกรอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนา

ทองถิ่นใชเปนแนวทาง

ในการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถิ่นของตนเอง

- อบต.มีแผนการใช

ทรัพยากรที่ชัดเจน

กอใหเกิดประโยชน

สูงสุดตอทองถิ่น

สํานักปลัด ฯ

475,000 475,000 585,000 585,000 565,000

8 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก

บุคลากร และผูนําทองถิ่น

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

และศักยภาพของบุคลากร

อยางนอย 1  ครั้ง/คน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 บุคลากร ผูนํา

ทองถิ่นทํางานอยาง

มีคุณภาพ

บุคลากรมีความรู

ความสามารถเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด ฯ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร 88 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

9 จายเงินสมทบ กบท. เพื่อเปนสวัสดิการให

พนักงานสวนตําบล

1  ครั้ง/ป 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 สวัสดิการพนักงาน

สวนตําบล

บุคลากรมีสวัสดิการและ

ความม่ันคง

สํานักปลัด ฯ

10 สมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงาน

จาง

เพื่อจายเปนคาสมทบ

กองทุนประกันสังคมของ

พนักงานจาง

พนักงานจาง

อบต.บางโกระ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองทุน

ประกันสังคม

พนักงานจาง

สมทบกองทุน

ประกันสังคมของ

พนักงานจาง

สํานักปลัด ฯ 

กองคลัง,

กองชาง

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

1,175,000 1,175,000 1,285,000 1,285,000 1,265,000

แผนงานงบกลาง

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร 89 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

4.  ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสภาพแวดลอม

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครทองถิ่นรักษ

โลก

เพื่อสรางพลังมวลชนในการ

บริหารจัดการขยะและ

อนุรักษทรัพยากร

1 ครั้ง/ป  -  - 120,000 120,000 120,000 จํานวน อถล.

ที่เขารวมโครงการ

ปญหาขยะลดลง 70%

ประชาชนมีจิตสํานึกใน

การรวมอนุรักษทรัพยากร

สํานักปลัด ฯ

3 อบรมใหความรูเกี่ยวกับการ

คัดแยกขยะ

เพื่อใหประชาชนมีความรูใน

การบริหารจัดการขยะ

1 ครั้ง/ป 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนประชาชน

เขารวมอบรม

ปญหาขยะลดลง 70% สํานักปลัด ฯ

30,000 30,000 150,000 150,000 150,000

10,00010,000 10,000 ประชาชนเขา

รวมกิจกรรม

ทรัพยากรธรรมชาติยังคง

อยูและสิ่งแวดลอมดีขึ้น

สํานักปลัด ฯ1 สรางความรวมมือในการพัฒนาและ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

เพื่อใหประชาชนหันมาใสใจ

และรวมมือกันดาน

สิ่งแวดลอม

ประชาชน ในตําบลรวมกัน

พัฒนาส่ิงแวดลอม

10,000 10,000

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การเสริมสรางความม่ันคง พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสูนานาชาติ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4.  การพัฒนาดานสังคมและความมั่นคง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ. 2561  - 2565)

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสภาพแวดลอม 90 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

4 เชาท่ีดินที่ท้ิงขยะ เพื่อใชเปนที่ท้ิงขยะ 1  แหง 50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    ที่ดินสําหรับท้ิง

ขยะ

มีท่ีทิ้งขยะของตําบล สํานักปลัด ฯ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

80,000 80,000 200,000 200,000 200,000

แผนงานเคหะและชุมชน

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสภาพแวดลอม 91 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การเสริมสรางความม่ันคง พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสูนานาชาติ

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดทําเวทีประชาคมตางๆ เพื่อใหประชาชนเขามามีสวน

รวมในการพัฒนาทองถิ่น

1  ครั้ง/ป 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จํานวน

ประชาชนท่ี

เขารวม

ประชาชนเห็น

ความสําคัญในการ

พัฒนาทองถิ่นของ

ตนเอง

สํานักปลัด ฯ

2 ฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ขอมูล

ขาวสาร พ.ศ. 2540

เพื่อใหความรูความเขาใจแก

ประชาชน เกี่ยวกับ พ.ร.บ.

ขอมูลขาวสาร ป พ.ศ.2540

1  ครั้ง/ป 20,000 20,000 10,000 20,000 20,000 จํานวน

ประชาชนท่ี

เขารวม

เพิ่มความรูใหกับ

ประชาชน เกี่ยวกับ 

พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร ป

 พ.ศ.2540 อยางเขาใจ

สํานักปลัด ฯ

3 จัดทําแผนชุมชนหรือแผนพัฒนาทองถิ่น  เพ่ือใหชุมชนไดมีเปาหมาย

แนวทางที่ชัดเจนในการ

พัฒนาใหคนในชุมชนอยูดีมี

สุขในทุกบาน 

1  ครั้ง/ป 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 แผนชุมชน ชุมชนมีมีเปาหมาย 

แนวทางที่ชัดเจนใน

การพัฒนาใหคน

ในชุมชนอยูดีมีสุขใน

ทุกบาน

สํานักปลัด ฯ

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ. 2561  - 2565)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4.  การพัฒนาดานสังคมและความมั่นคง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชน 92 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

4 จัดอบรมใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

ประชาธิปไตย  และการมีสวนรวมของ

ประชาชน

เพื่อใหความรูความเขาใจแก

ประชาชนในการมีสวนรวม

ตามระบอบประชาธิปไตย

1  ครั้ง/ป 20,000 20,000 10,000 20,000 20,000 จํานวน

ประชาชนท่ี

เขารวม

ประชาชนเขาใจ

กระบวนการมีสวนรวม

 และรวมมือกับ

หนวยงานราชการ

เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด ฯ

5 องคการบริหารสวนตําบลพบประชาชน 

(อบต.เคล่ือนท่ี)

เพื่อสรางความสัมพันธอันดี

ในสวนราชการตางๆ  และ

สามารถเขาถึง เขาใจ ปญหา

ของประชาชนในพื้นที่

1  ครั้ง/ป 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวน

ประชาชนท่ี

เขารวม

เกิดความสัมพันธอันดี

ในสวนราชการตางๆ  

รวมกันและสามารถ

เขาถึง เขาใจ ปญหา

ของประชาชนในพื้นที่

สํานักปลัด ฯ

6 สานสัมพันธผูนําชุมชน ผูนําศาสนา ผูนํา

ทองถิ่น ผูนําเยาวชนกลุมตางๆ ภายในตําบล

เพื่อสรางความสงบสุขในเขต

องคการบริหารสวนตําบลบาง

โกระ

1  ครั้ง/ป 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผูเขารวมกิจกรรม ประชนในเขตองคการ

บริหารสวนตําบล     

บางโกระอยูอยางสงบ

สุข

สํานักปลัด ฯ

7 สงเสริมภาวะผูนําในชุมชน สงเสริมความเปนผูนําใหกับ

ผูนําในชึมชน

1  ครั้ง/ป 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผูเขารวมกิจกรรม ผูนําในชุมชน สํานักปลัด ฯ

8 ดําเนินงานศูนยพัฒนาครอบครัว เพื่อใหศูนยพัฒนาครอบครัว

เปนศูนยกลางเพื่อการพัฒนา

สถาบันครอบครัว

1  ศูนย 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ศูนยพัฒนา

ครอบครัว

มีศูนยพัฒนาครอบครัว

เปนศูนยกลางเพื่อการ

พัฒนาสถาบันครอบครัว

สํานักปลัด ฯ

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชน 93 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

9 สงเสริมสนับสนุนการสรางความเขมแข็งของ

สถาบันครอบครัว

เพื่อใหครัวเรือนไดมีโอกาส

ทํากิจกรรมรวมกัน

1  ครั้ง/ป 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ครัวเรือนท่ีเขา

รวม

ครัวเรือนไดทํา

กิจกรรมรวมกัน  มี

ความรักความกลม

เกลียวกันมากขึ้น

สํานักปลัด ฯ

10 สงเสริมภาวะผูนําสตรีในชุมชน เพื่อเพิ่มภาวะผูนําใหกับกลุม

สตรีในตําบล

1  ครั้ง/ป 100,000 100,000 130,000 100,000 100,000 สตรีในตําบลท่ี

เขารวม

กลุมสตรีในตําบลมี

ความสามารถเปนผูนํา

ได

สํานักปลัด ฯ

250,000 250,000 260,000 250,000 250,000

11 อุดหนุนโรงเรียนบานลอแตกตามโครงการ

การเขาขายพักแรมและเดินทางไกลของ

ลูกเสือเนตรนารี

เพื่อใหลูกเสือ-เนตรนารีไดฝก

ความอดทนความมีระเบียบ

วินัย รูจักชวยตัวเอง รูจักอยู

และทํางานรวมกับผูอื่น

1 ครั้ง/ป 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จํานวนนักเรียน

ที่เขารวม

กิจกรรม

ลูกเสือ-เนตรนารีไดฝก

ความอดทนความมี

ระเบียบวินัย รูจักชวย

ตัวเอง รูจักอยูและ

ทํางานรวมกับผูอื่น

สํานักปลัด ฯ

(รร.บานลอ

แตก)

 แผนงานการศึกษา

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชน 94 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

12 อุดหนุนโรงเรียนวัดสุนทรวารีตามโครงการ

การเขาขายพักแรมและเดินทางไกลของ

ลูกเสือเนตรนารี

เพื่อใหลูกเสือ-เนตรนารีไดฝก

ความอดทนความมีระเบียบ

วินัย รูจักชวยตัวเอง รูจักอยู

และทํางานรวมกับผูอื่น

1 ครั้ง/ป 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จํานวนนักเรียน

ที่เขารวม

กิจกรรม

ลูกเสือ-เนตรนารีไดฝก

ความอดทนความมี

ระเบียบวินัย รูจักชวย

ตัวเอง รูจักอยูและ

ทํางานรวมกับผูอื่น

สํานักปลัด ฯ

(รร.วัดสุนทร

วาร)ี

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

13 จัดซื้อท่ีดินเพื่อกอสรางสนามกีฬาประจําตําบล เพื่อใหมีสถานท่ีในการ

กอสรางสนามกีฬาประจํา

ตําบล

1  แหง _  - _ 200,000  - สนามกีฬา มีสถานที่สําหรับสราง

สนามกีฬาประจําตําบล

เพื่อใชในการออก   

กําลังกาย

กองชาง

14 กอสรางสนามกีฬาประจําตําบล เพื่อใหมีสนามกีฬาประจํา

ตําบล

1  แหง _  - _ 2,000,000  - สนามกีฬา มีสนามกีฬาประจํา

ตําบลเพื่อใชในการ

ออกกําลังกาย

กองชาง

 -  -  - 2,200,000  - 

 แผนงานเคหะและชุมชน

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชน 95 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

15 ปกปองสถาบันสําคัญของชาติ เพื่อเสริมสรางความรักความ

ศรัทธาสถาบันของชาติ

1 ครั้ง/ป 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนเขา

รวมงาน

เกิดความรักความ

ศรัทธาในสถาบันของ

ชาติ

สํานักปลัด ฯ

16 แขงขันกีฬาตอตานยาเสพติดตําบล เพื่อใหประชาชนในชุมชนมี

สวนรวมในกิจกรรมกีฬา

1  ครั้ง/ป 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนเขา

รวมกิจกรรม

สรางความสามัคคีและ

ความสัมพันธอันดีให

เกิดขึ้นในชุมชน

สํานักปลัด ฯ

17 รณรงคเฝาระวังการคุกคามจากภัย

ยาเสพติด

เพื่อเปนการเฝาระวังไมให

เยาวชนในชุมชนยุงเกี่ยวกับ

ยาเสพติด

1 ครั้ง/ป 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนเขา

รวมงาน

จํานวนผูติดยาเสพติด

ลดลง

สํานักปลัด ฯ

18 ศึกษาดูงานดานการปองกัน 

และแกไขปญหายาเสพติด

เพื่อปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติดในชุมชน

1  ครั้ง/ป 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนเขา

รวมกิจกรรม

เยาวชนหางไกล 

ยาเสพติด

สํานักปลัด ฯ

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชน 96 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

19 เสวนากาแฟกับการพัฒนาทองถิ่น

ในอนาคต

เพื่อใหประชาชนเขามามีสวน

รวมในการพัฒนาทองถิ่น

1  ครั้ง/ป 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนเขารวม ประชาชนเห็น

ความสําคัญในการ

พัฒนาทองถิ่นของ

ตนเอง

สํานักปลัดฯ

20 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด เพื่อปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติดในชุมชน โดย มี

กิจกรรมบําบัดฟนฟู ผูเสพ ผู

ติดยาเสพติด และกิจกรรม

สงเสริมการฝกอบรมอาชีพ

ใหแกผูผานการบําบัด

1  ครั้ง/ป 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 สถิติปญหายา

เสพติดลดลง

จํานวนผูติดยาเสพติด

ลดลง

สํานักปลัดฯ

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000

21 วันเด็กแหงชาติ เพื่อใหเด็กและเยาวชนได

ตระหนักในระเบียบ วินัย 

สิทธิ หนาที่ มีความรับผิดชอบ

 ตอตนเองและชุมชน 

1 ครั้ง/ป 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนและ

เด็กในพ้ืนท่ีที่

เขารวมกิจกรรม

เด็กและเยาวชนได

ตระหนักในระเบียบ 

วินัย สิทธิ หนาท่ี มี

ความรับผิดชอบ ตอ

ตนเองและชุมชน 

สํานักปลัด ฯ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชน 97 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

22 จัดงานประเพณีวันลอยกระทง เพื่ออนุรักษประเพณีไทยวัน

ลอยกระทง

1  ครั้ง/ป 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนท่ีเขา

รวมกิจกรรม

ประชาชนเขารวม

กิจกรรมและสืบสาน

ประเพณีไทย

สํานักปลัด ฯ

23 งานประเพณีรดนํ้าขอพรผูสูงอายุ เพื่ออนุรักษประเพณีไทยวัน

ผูสูงอายุและวันครอบครัว

1  ครั้ง/ป 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนท่ีเขา

รวมกิจกรรม

ประชาชนเขารวม

กิจกรรมและสืบสาน

ประเพณีไทย

สํานักปลัด ฯ

24 กิจกรรมงานประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น เพื่ออนุรักษวัฒนธรรม

ประเพณีทองถิ่น

1  ครั้ง/ป 30,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนท่ีเขา

รวมกิจกรรม

ประชาชนเล็งเห็น

ความสําคัญในการ

อนุรักษวัฒนธรรม

ประเพณี

สํานักปลัด ฯ

25 กิจกรรมรับเทวดาประจําทองถิ่น เพื่ออนุรักษวัฒนธรรม

ประเพณีทองถิ่น

1  ครั้ง/ป 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนเขา

รวมกิจกรรม

ประชาชนเล็งเห็น

ความสําคัญในการ

อนุรักษวัฒนธรรม

ประเพณี

สํานักปลัด ฯ

26 ปรับปรุงศาลาทวดตาหมอจีน ม. 1 เพื่อปรับปรุงศาลาทวดใหมี

สภาพท่ีสมบูรณ

 ศาลา  1  หลัง  ขนาด

กวาง  3.00  ม.  ยาว  

4.00  ม.  พรอมปรับปรุง

ภูมิทัศน

 - _ 200,000 _  - ศาลาทวดหมอจีน ประชาชนใชเปนที่

เคารพสักการะ

กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชน 98 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

27 ตาดีกาสัมพันธ เพื่อเสริมสรางความรัก ความ

สามัคคีในหมูนักเรียน

ผูปกครองของโรงเรียน

ตาดีกา

1 ครั้ง/ป 20,000 20,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนเขา

รวมงาน

เกิดความรัก ความ

สามัคคีในหมูนักเรียน

ผูปกครองของ

โรงเรียนตาดีกา

สํานักปลัด ฯ

28 งานเมาลิดสัมพันธ เพื่อเสริมสรางความรักความ

ศรัทธาในศาสนา

1 ครั้ง/ป 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนเขา

รวมงาน

เกิดความรักความ

ศรัทธาในศาสนา

สํานักปลัด ฯ

29 สงเสริมผลิตภัณฑโอทอป เพื่อสงเสริมใหประชาชนใน

ตําบล สรางผลิตภัณฑภายใน

ตําบล

1 ครั้ง/ป 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผลิตภัณฑโอทอป ลดปญหาการวางงาน

ของประชาชนในตําบล

สํานักปลัด ฯ

30 ทําบุญวันสารทเดือนสิบ  - เพื่อสงเสริมและอนุรักษ

ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

และภูมิปญญาของทองถิ่นให

คงอยูคูสังคมไทยตลอดไป

 จัดกิจกรรมทําบุญวัน

สารทเดือนสิบ 

 1 ครั้ง

 - 5,000 5000 5000 5000 จํานวน

ประชาชนท่ีเขา

รวม

- ประชาชนไดมีสวน

รวมในการสงเสริม

ประเพณีวัฒนธรรม

ทองถิ่น

สํานักปลัดฯ

31 แหเทียนพรรษา  - เพื่อสงเสริมและอนุรักษ

ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

และภูมิปญญาของทองถิ่นให

คงอยูคูสังคมไทยตลอดไป

 จัดกิจกรรมแหเทียน

พรรษา 

 1 ครั้ง

 - 15,500 10,000 10,000 10,000 จํานวน

ประชาชนท่ีเขา

รวม

- ประชาชนไดมีสวน

รวมในการสงเสริม

ประเพณีวัฒนธรรม

ทองถิ่น

สํานักปลัดฯ

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชน 99 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

32 คาใชจายในการแขงขันกีฬา -เพื่อเปนคาใชจายในการ

แขงขันกีฬาและเพื่อสงเสริม

สนับสนุนใหเด็ก เยาวชนและ

ประชาชนสนใจเลนกีฬาและ

ออกกําลัง

จํานวนครั้งที่จัดการ

แขงขันกีฬา

 - 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนเยาวชน

และประชาชนท่ี

เขารวม

- เด็ก เยาวชนและ

ประชาชนไดใหความ

สนใจในการเลนกีฬา

และออกกําลังกาย

มากขึ้น

สํานักปลัดฯ

33 อบรมดานคุณธรรมจริยธรรมแกเด็กและ

เยาวชนตําบลบางโกระ

เพื่อสงเสริมใหเด็กและ

เยาวชน มีคุณธรรมจริยธรรม

และสามารถดําเนินชีวิตได

อยางมีความสุข

1 ครั้ง/ป 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนเยาวชน

และประชาชนท่ี

เขารวม

เด็กและเยาวชน 

มีคุณธรรมจริยธรรม

และสามารถดําเนิน

ชีวิตไดอยางมีความสุข

สํานักปลัด ฯ

34 รอมฎอนสัมพันธ เพื่อสงเสริมกิจกรรมทาง

ศาสนาในการละศิลอด

1 ครั้ง/ป 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ผูเขารวม

ประเพณีละ   

ศีลอด

ผูรวมละศิลอดมี

คุณภาพรางกายและ

จิตใจที่ดีขึ้น

สํานักปลัด ฯ

35 สงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนชวงวันหยุด

ปดภาคเรียน

เพื่อใหนักเรียนมีรายได

ระหวางเรียนจากอาชีพที่

เหมาะสม

2 ครั้ง/ป 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 นักเรียน นักเรียนมีรายได สํานักปลัด ฯ

36 สนับสนุนการจัดหาอุปกรณกีฬา เพื่อสงเสริมและสนับสนุน

การออกกําลังกายและการ

เลนกีฬา

1  ครั้ง/ป 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อุปกรณกีฬา ประชาชนหันมาสนใจ

การออกกําลังกายและ

การเลนกีฬา

สํานักปลัด ฯ

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชน 100 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

37 อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีชักพระ

อําเภอโคกโพธิ์

เพื่อรวมกับหนวยงานอื่นใน

การอนุรักษประเพณีทองถิ่น

1  ครั้ง/ป 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนท่ีเขา

รวมงาน

ประเพณีชักพระ

ประชาชนเขาใจและ

เล็งเห็นความสําคัญใน

การอนุรักษวัฒนธรรม

ประเพณีมากขึ้น

สํานักปลัด ฯ

38 การสงเสริมกีฬา กรีฑา และนันทนาการ

โรงเรียนวัดสุนทรวารี

เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมี

ศักยภาพในการเลนกีฬาเกิด

ความสนุกสนานราเริง  

พลานามัยสมบูรณ  และมี

น้ําใจเปนนักกีฬา

1 ครั้ง/ป 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนนักเรียน

ที่เขารวม

กิจกรรม

นักเรียนมีศักยภาพใน

การเลนกีฬาเกิดความ

สนุกสนานราเริง  

พลานามัยสมบูรณ  

และมีนํ้าใจเปนนักกีฬา

สํานักปลัด ฯ

(รร.วัดสุนทร

วาร)ี

39 การสงเสริมกีฬา กรีฑา และนันทนาการ

โรงเรียนบานลอแตก

เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมี

ศักยภาพในการเลนกีฬาเกิด

ความสนุกสนานราเริง  

พลานามัยสมบูรณ  และมี

น้ําใจเปนนักกีฬา

1 ครั้ง/ป 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนนักเรียน

ที่เขารวม

กิจกรรม

นักเรียนมีศักยภาพใน

การเลนกีฬาเกิดความ

สนุกสนานราเริง  

พลานามัยสมบูรณ  

และมีนํ้าใจเปนนักกีฬา

สํานักปลัด ฯ

(รร.บานลอ

แตก)

600,000 640,500 855,000 655,000 655,000

1,130,000 1,170,500 1,395,000 3,385,000 1,185,000

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชน 101 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การเสริมสรางความม่ันคง พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสูนานาชาติ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริการประชาชน

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริการประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 การจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี เพื่ออํานวยความสะดวกแก

ประชาชนในการชําระภาษี

1  ครั้ง/ป 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนเขา

รับบริการ

สามารถใหบริการที่

สะดวกรวดเร็วแก

ประชาชน

กองคลัง

2 พัฒนาประสิทธิภาพ จัดทําปรับปรุงแผนที่

ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

เพื่อปรับปรุงและพัฒนา

ศักยภาพการจัดเก็บรายได

1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 แผนท่ีภาษี สามารถพัฒนาการ

จัดเก็บภาษีและเพิ่ม

รายไดให อบต.

กองคลัง 

กองชาง

3 สนับสนุนการดําเนินงานศูนยปฏิบัติการรวม

ในการชวยเหลือประชาชนขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นอําเภอโคกโพธิ์

เพื่อใหการบริหารจัดการศูนย

ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ

ประชาชนขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นอําเภอโคกโพธิ์ 

เปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว

 ทันทวงที

1ครั้ง/ป  -  - 12,000 12,000 12,000 ประชาชนรอย

ละ 80 ที่มาใช

บริการมีความ

พึงพอใจ

แกไขปญหาความ

เดือดรอนและใหการ

ชวยเหลือประชาชน

เปนไปดวยความสะดวก 

รวดเร็ว ทันทวงที

สํานักปลัดฯ

อุดหนุนอบต.

นาประดู

110,000 110,000 122,000 122,000 122,000

องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ. 2561  - 2565)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาระบบบริการประชาชน 102 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

4 ปรับปรุง ซอมแซมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

หลังเกา

เพื่อตอเติมอาคารใหมีความ

พรอมในการใหบริการ

ประชาชนและจัดกิจกรรมตางๆ

กวาง 8 เมตร 

ยาว 16.00 เมตร

 -  -  - 200,000  - จํานวนครั้งที่

ปรับปรุง

อาคารมีความพรอมใน

การใหบริการประชาชน

และจัดกิจกรรมตางๆ

กองชาง

5 กอสราง ศาลาพักรอรับเด็กของผูปกครอง 

ศพด.บางโกระ

เพื่อใหมีศาลารอรับเด็กและเปน

การใหบริการประชาชน

กวาง 4 เมตร 

ยาว 8.00 เมตร

 -  -  - 200,000  - ศาลาพัก มีศาลาพักรอรับเด็กและ

เปนการใหบริการ

ประชาชน

กองชาง

6 กอสรางสนามเด็กเลน เพื่อใหมีสนามเด็กเลนสําหรับ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดออกกําลัง

กายมีสุขภาพแข็งแรง

กวาง 12.00 เมตร 

ยาว 15.00 เมตร

 -  - 100,000  -  - สนามเด็กเลน เด็กนักเรียนมีสนามเด็ก

เลนสําหรับศูนยพัฒนา

เด็กเล็กไดออกกําลังกาย

มีสุขภาพแข็งแรง

กองชาง

7 ติดต้ังมุงลวด ศพด. ตําบลบางโกระ เพื่อใหมีมุงลวด สําหรับการ

ปองกันยุง เพื่อสุขอนามัยของ

เด็กนักเรียน

มุงลวดสําหรับ ศพด.  - 60,000  -  -  - มุงลวดสําหรับ 

ศพด.

มีมุงลวด สําหรับการ

ปองกันยุง เพื่อ

สุขอนามัยของเด็ก

นักเรียน

กองชาง

8 ตอเติมโรงอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อใหมีโรงอาหารสําหรับศูนย

พัฒนาเด็กเล็กที่เพียงพอมีความ

มั่นคง

กวาง 4.00 เมตร 

ยาว 12 เมตร

-   -  - -     15,000 โรงอาหาร มีโรงอาหารสําหรับศูนย

พัฒนาเด็กเล็กที่เพียงพอ

และมีความสะอาด 

ปลอดภัย

กองชาง

แผนงานการศึกษา

ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาระบบบริการประชาชน 103 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

9 กอสรางหองน้ําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อใหหองน้ําท่ีถูกสุขลักษณะ

สําหรับเด็กนักเรียนและ

บุคลากรของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

กวาง 3.00 เมตร ยาว 

6 เมตร

(5 หอง )

-   -  - -   150,000 หองน้ํา

จํานวน 5 หอง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี

หองน้ําท่ีถูกสุขลักษณะ

กองชาง

 - 60,000 100,000 400,000 165,000

10 ซอมแซมอาคารอเนกประสงค (ม.3) เพื่อตอเติมอาคารใหมีความ

พรอมในการใหบริการ

ประชาชนและจัดกิจกรรมตางๆ

1  แหง  - _ _  - 100,000 อาคารศูนย

เฉลิมพระเกียรติ

อาคารมีความพรอมใน

การใหบริการประชาชน

และจัดกิจกรรมตางๆ

กองชาง

 -  -  -  - 100,000

110,000 170,000 222,000 522,000 387,000

แผนงานเคหะและชุมชน

ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาระบบบริการประชาชน 104 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาดานสังคมและความมั่นคง

7.  ยุทธศาสตรการรักษาความสงบเรียบรอยและการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดตั้งกลุมแกนนําในการรักษาความ

ปลอดภัยภายในหมูบาน

เพื่อมีกลุมแกนนําในการรักษา

ความสงบเรียบรอยภายใน

หมูบาน

หมูบานละ 3-5 คน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กลุมแกนนําใน

การรักษาความ

ปลอดภัย

ภายในหมูบาน

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินเพิ่มขึ้น

สํานักปลัดฯ

2 จัดซื้อแผงกั้นจราจรชนิดมีลอใหกับ

หมูบานหมูท่ี 1-5 และที่ทําการ อบต.

เพื่อรักษาความสงบและสราง

เรียบรอยภายในหมูบาน

    จัดซื้อแผงกั้นจราจร

ชนิดมีลอขนาด 

1.50 เมตร

จํานวน 17 แผง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 แผงกั้นจราจร

ชนิดมีลอ

สามารถรักษาความสงบ

และสรางเรียบรอย

ภายในหมูบาน

สํานักปลัดฯ

3 จัดซื้อกรวยจราจร เพื่อเสริมสรางความปลอดภัย

ใหกับชุมชน

       จัดซ้ือกรวยจราจร

ขนาดสูง 70 ซม.มีคาด

แถบสะทอนแสง จํานวน 

 10 อัน

_  - 20,000 _  - กรวยจราจร เสริมสรางความปลอดภัย

ใหกับชุมชน

สํานักปลัดฯ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ. 2561  - 2565)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การเสริมสรางความม่ันคง พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสูนานาชาติ

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ

ยุทธศาสตรที่ 7  การรักษาความสงบเรียบรอยและการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 105 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

5 ใหความชวยเหลือผูประสบภัยทาง

ธรรมชาติ และภัยอื่นๆ

เพื่อใหความชวยเหลือ เยียวยา

ผูประสบภัยพิบัติ

เมื่อมีเหตุภัยพิบัติ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 การใหความ

ชวยเหลือที่มี

ประสิทธิภาพ

ผูประสบภัยไดรับความ

ชวยเหลือเยียวยาอยาง

ทั่วถึงและทันทวงที

สํานักปลัดฯ

6 พัฒนาศักยภาพและความรูของ

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน      

(อปพร.)

เพื่อใหสมาชิกอปพร.มีความรู

ความสามารถในการปฏิบัติงาน

สมาชิก อปพร. ไมนอย

กวา 50  คน

 -  การฝกอบรมและ

ดูงาน

 -  เครื่องแบบ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สมาชิก อปพร. ตําบลบางโกระมีความ

พรอมในการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

สํานักปลัด ฯ

300,000 300,000 310,000 290,000 290,000

300,000 300,000 310,000 290,000 290,000

4 10,000 ความปลอดภัย

ในการใช

เสนทางจราจร

และความปอด

ภัยใน

ชีวิตประจําวัน

อุบัติเหตุทางถนนลดลง สํานักปลัดฯปองกันและลดปญหาอุบัติเหตุ เพื่อความปลอดภัยในการใช

เสนทางจราจรและความปอดภัย

ในชีวิตประจําวัน

1-2 ครั้งตอป 20,000 20,000 10,000 10,000

ยุทธศาสตรที่ 7  การรักษาความสงบเรียบรอยและการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 106 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางโกระ



 
 

แบบ ผ.02/1 
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพ 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 



แบบ ผ. 02/1

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บุกเบิกถนนหินคลุกสายโคก

มวง ม.2 ต.บางโกระ 

- เขต ต.ทาเรือ

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนนหินคลุก

กวาง 4 ม.

ยาว 1,880 ม.

 - _ 1,987,000 _ ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

1 บุกเบิกถนนหินคลุกสาย 

ทรบ.มวงหลุง - เขต 

ต.ทาเรือ

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนนหินคลุก

กวาง 4 ม.

ยาว 1,000 ม.

-  - 1,100,000 - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

 -  - 3,087,000  -  - 

 -  - 3,087,000  -  - 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาชุมชนและทองถิ่นใหนาอยู เปนแหลงสรางงานสรางรายไดแกชุมชน

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 108



แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของสํานัก

ปลัดฯและองคกร

ซุมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่

 10 

จํานวน 1 ซุม

100,000       -  -  -  - สํานักปลัดฯ

2 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของสํานัก

ปลัดฯและองคกร

โตะทํางาน 2 ลิ้นชัก

จํานวน 2 ตัว

(ตัวละ 4,500 บาท)

9,000           -  -  -  - สํานักปลัดฯ

3 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของสํานัก

ปลัดฯและองคกร

โตะทํางาน 1 ลิ้นชัก

จํานวน 2 ตัว

(ตัวละ 3,250 บาท)

6,500           -  -  -  - สํานักปลัดฯ

4 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของสํานัก

ปลัดฯและองคกร

เกาอี้พนักพิงสูง 

จํานวน 4 ตัว

(ตัวละ 2,250 บาท)

9,000           -  -  -  - สํานักปลัดฯ

5 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของสํานัก

ปลัดฯและองคกร

ชั้นเอกสาร (10ชอง)

จํานวน 8 ตัว

(ตัวละ 3,500 บาท)

28,000         -  -  -  - สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

บัญชีครุภัณฑ

หมวดแผนงานที่

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ 

ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

บัญชีครุภัณฑ  110



แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หมวดแผนงานที่ ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

6 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของสํานัก

ปลัดฯและองคกร

ชั้นวางเอกสารมีกุญแจ

จํานวน 4 ตัว

(ตัวละ 600 บาท )

2,400           -  -  -  - สํานักปลัดฯ

7 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

ยานพาหนะและขนสง

เพื่อความสะดวกและ

คลองตัวในการปฏิบัติ

ราชการ และการบริการ

ประชาชน

รถยนตบรรทุกดีเซล 

ขนาด 1ตัน

ขับเคล่ือน 2 ลอ

 จํานวน 1 คัน

 - -              - 787,000      -            สํานักปลัดฯ

8 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของสํานัก

ปลัดฯและองคกร

 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ

งานสํานักงาน พรอมจอ

จํานวน  4 เครื่อง

(เครื่องละ 16,000 บาท)

16,000        32,000        -            16,000       -            สํานักปลัดฯ

9 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของสํานัก

ปลัดฯและองคกร

เครื่องสํารองไฟฟา 

ขนาด 1 KVA 

(600 watts)

จํานวน 1 เครื่อง

5,800          -             -            -            -            สํานักปลัดฯ

10 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของสํานัก

ปลัดฯและองคกร

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร 

LED สี ชนิด network

จํานวน   1  เครื่อง

12,000        -             -            -            -            สํานักปลัดฯ

บัญชีครุภัณฑ  111



แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หมวดแผนงานที่ ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

11 การเกษตร คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของสํานัก

ปลัดฯและองคกร

  - เครื่องสูบน้ําชนิดจมน้ํา (ซัมเมอรส)

 ขนาด 1.5 แรงมา

จํานวน 2 เครื่อง (เครื่องละ26,000 

บาท) (ป 61และ63 ปละ 1 เครื่อง)

  - เครื่องสูบน้ําชนิดจมน้ํา (ซัมเมอรส)

 ขนาด 2 แรงมา

จํานวน 2 เครื่อง (เครื่องละ36,000 

บาท)  (ป 61และ63 ปละ 1 เครื่อง)

  - เครื่องสูบน้ําชนิดจมน้ํา (ซัมเมอรส)

 ขนาด 3 แรงมา

จํานวน 1 เครื่อง (36,000 บาท)

(ป 63)

61,000        -             98,000       -            -            สํานักปลัดฯ

12 การเกษตร คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของสํานัก

ปลัดฯและองคกร

เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง

จํานวน 1 เครื่อง

12,000        -             -            -            -            สํานักปลัดฯ

13 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของสํานัก

ปลัดฯและองคกร

 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ

งานสํานักงาน พรอมจอ

จํานวน 1 เครื่อง

16,000        -             -            -            -            สํานักปลัดฯ

14 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของสํานัก

ปลัดฯและองคกร

เครื่องสํารองไฟฟา 

ขนาด 1 KVA 

(600 watts)

จํานวน 1 เครื่อง

5,800          -             -            -            -            สํานักปลัดฯ

บัญชีครุภัณฑ  112



แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หมวดแผนงานที่ ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

15 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของสํานัก

ปลัดฯและองคกร

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร 

LED สี ชนิด network

จํานวน   1  เครื่อง

12,000        -             -            -            -            สํานักปลัดฯ

16 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของสํานัก

ปลัดฯและองคกร

 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค

สําหรับงานสํานักงาน จํานวน

 1 เครื่อง

 - 16,000        -            -            -            สํานักปลัดฯ

17 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของสํานัก

ปลัดฯและองคกร

เครื่องสํารองไฟฟา 

ขนาด 800VA 

จํานวน 3 เครื่อง

(เครื่องละ 2,500 บาท)

 - 7,500          -            -            -            สํานักปลัดฯ

18 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ

เผยแพร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของสํานัก

ปลัดฯและองคกร

เครื่องมัลติมีเดียร

โปรเจคเตอร ระดับ XGA 

ขนาด 3,000 ANSI Lumens

 - 28,200        -            -            -            สํานักปลัดฯ

19 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ

เผยแพร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของสํานัก

ปลัดฯและองคกร

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร

ไฟฟา ขนาดเสนทแยงมุม 

120 นิ้ว

 - 13,100        -            -            -            สํานักปลัดฯ

20 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของสํานัก

ปลัดฯและองคกร

เครื่องโทรสาร 

แบบใชกระดาษธรรมดา

 -  - 18,000       -            -            สํานักปลัดฯ
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หมวดแผนงานที่ ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

21 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของสํานัก

ปลัดฯและองคกร

โตะทํางาน 1 ลิ้นชักพรอม

เกาอี้พนักพิงสูง

จํานวน 4 ชุด

(โตะตัวละ 3,250 บาท)

(เกาอี้ตัวละ 2,250 บาท)

 - 22,000        -            -            -            สํานักปลัดฯ

22 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ

เผยแพร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของสํานัก

ปลัดฯและองคกร

กลองถายภาพระบบ

ดิจิตอล  ความละเอียด 

16 ลานพิกเซล

 - 13,600        -            -            -            สํานักปลัดฯ

23 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของสํานัก

ปลัดฯและองคกร

 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ

งานสํานักงาน พรอมจอ

จํานวน 2 เครื่อง 

(เครื่องละ 16,000 บาท)

 - 32,000        -            -            สํานักปลัดฯ

24 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของสํานัก

ปลัดฯและองคกร

 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค

สําหรับงานสํานักงาน จํานวน

 1 เครื่อง

 - 16,000        -            -            สํานักปลัดฯ

25 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของสํานัก

ปลัดฯและองคกร

เครื่องสํารองไฟฟา 

ขนาด 800VA 

จํานวน 3 เครื่อง

(เครื่องละ 2,500 บาท)

 - 7,500          -            2,500          - สํานักปลัดฯ
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หมวดแผนงานที่ ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

26 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ

เผยแพร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของสํานัก

ปลัดฯและองคกร

เครื่องมัลติมีเดียร

โปรเจคเตอร ระดับ XGA 

ขนาด 3,000 ANSI Lumens

 - 28,200        -            -             - สํานักปลัดฯ

27 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ

เผยแพร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของสํานัก

ปลัดฯและองคกร

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร

ไฟฟา ขนาดเสนทแยงมุม 

120 นิ้ว

 - 13,100        -            -             - สํานักปลัดฯ

28 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของสํานัก

ปลัดฯและองคกร

เครื่องโทรสาร 

แบบใชกระดาษธรรมดา

 - 18,000        -            -             - สํานักปลัดฯ

29 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของสํานัก

ปลัดฯและองคกร

โตะทํางาน 1 ลิ้นชักพรอม

เกาอี้พนักพิงสูง

จํานวน 4 ชุด

(โตะตัวละ 3,250 บาท)

(เกาอี้ตัวละ 2,250 บาท)

 - 22,000        -            -             - สํานักปลัดฯ

30 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ

เผยแพร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของสํานัก

ปลัดฯและองคกร

กลองถายภาพระบบ

ดิจิตอล  ความละเอียด 

16 ลานพิกเซล

 - 13,600        -            -             - สํานักปลัดฯ
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หมวดแผนงานที่ ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

31 การเกษตร คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของสํานัก

ปลัดฯและองคกร

จัดซื้อถังกรองน้ําสแตนเลส

ขนาด1.20 x 1.50 เมตร ทอ

น้ําเขาออก 3 นิ้ว ความจุ

สารกรอง 1300 ลิตร ความ

หนาตัวถังกรอง4.5 มิลลิเมตร

 พรอมติดตั้ง

 - 300,000      -            -             - สํานักปลัดฯ

32 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ

วิทยุ

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน

ของ สํานักปลัด

เครื่องขยายเสียงเคลื่อนท่ี

แบบลากจูง พรอมไมคลอย 

จํานวน   1 ชุด

 -  - 12,000        -  - สํานักปลัดฯ

33 การรักษาความสงบ

ภายใน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ

วิทยุ

ประชาชนมีความเชื่อมั่น

ในระบบรักษาความ

ปลอดภัยของตําบลบางโก

ระเพิ่มขึ้น

หมูบานละ 2 จุด  -  -  - 600,000       - กองชาง

295,500       582,800      128,000      1,405,500   -            

34 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

งานบานงานครัว

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของ

กองคลังและองคกร

 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ

งานสํานักงาน พรอมจอ

จํานวน 1 เครื่อง

16,000        -             -            17,000       17,000       กองคลัง

กองคลัง
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หมวดแผนงานที่ ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

35 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของ

กองคลังและองคกร

เครื่องสํารองไฟฟา 

ขนาด 1 KVA 

(600 watts)

จํานวน 1 เครื่อง

5,800          -             -            -            -            กองคลัง

36 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของกอง

คลังฯและองคกร

ชั้นวางเอกสาร (16ชอง)

  - ผลิตจากเหล็ก

 - มีลอ

 - มี 2ชั้น

 - 3,190           -  - กองคลัง

37 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ

เผยแพร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของกอง

คลังฯและองคกร

กลองถายภาพระบบ

ดิจิตอล  ความละเอียด 

16 ลานพิกเซล

 - 13,600        -            -            กองคลัง

38 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของกอง

คลังฯและองคกร

 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค

สําหรับงานสํานักงาน 

จํานวน 1 เครื่อง

 - 22,000        22,000       -            กองคลัง

39 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของ

กองคลังและองคกร

เครื่องสํารองไฟฟา 

ขนาด 1 KVA 

(800 watts)

จํานวน 1 เครื่อง

 -  - -            2,500         2,500         กองคลัง

21,800        38,790        22,000       19,500        19,500        
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หมวดแผนงานที่ ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

40 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของ

กองชางและองคกร

เครื่องตัดหญา

แบบลอจักรยาน 

จํานวน 1 เครื่อง

12,000        -             -            -            -            กองชาง

41 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของ

กองชางและองคกร

 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ

งานสํานักงาน พรอมจอ

จํานวน 1 เครื่อง

16,000        -             -            17,000       -            กองชาง

42 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของ

กองชางและองคกร

เครื่องสํารองไฟฟา 

ขนาด 1 KVA 

(600 watts)

จํานวน 1 เครื่อง

5,800          -             -            -            -            กองชาง

43 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของ

กองชางและองคกร

 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค

สําหรับงานสํานักงาน

 จํานวน 1 เครื่อง

 - 21,000        -            -            กองชาง

44 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของ

กองชางและองคกร

เครื่องสํารองไฟฟา 

ขนาด 1 KVA 

(800 watts)

จํานวน 1 เครื่อง

 - -             -            2,500         -            กองชาง

45 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของ

กองชางและองคกร

 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค

สําหรับงานสํานักงาน 

จํานวน 1 เครื่อง

 - 16,000        -            -            -            กองชาง

33,800        37,000         - 19,500         - 

351,100 658,590 150,000 1,444,500 19,500

กองชาง
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ หนา้   119 

 

ส่วนที่ 5 

การติดตามและประเมินผล 
 

  การบริหารงานที่ประสบความสำเร็จนั้น ส่วนหนึ่งมาจากการนำนวัตกรรม ( Innovation) และ 
กระบวนการบริหารใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในองค์กร ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ การติดตาม 
และประเมินผลก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน ซึ่งมีหลักการสำคัญ คือ การติดตามความก้าวหน้า
ในการปฏิบัติงานและประเมินผลความสำเร็จของงาน อันจะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขปัญหาร่วมกันให้บ รรลุ 
เป้าหมาย จึงต้องมีการติดตามและประเมินผล เพ่ือให้ทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานของ 
องค์กรว่าอยู่ในระดับใด เหมาะสมหรือสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ 

 5.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  กระบวนการของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ การ
วางแผน  (Planning) การนำแผนไปปฏิบัติ (Implementation)  และการติดตามประเมินผล (Monitor and  
Evaluation) ฉะนั้นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ สามารถดำเนินการได้ดังนี้    
  1) ติดตามและประเมินผลกระบวนการ (Process) จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยตรวจสอบ
กระบวนการดำเนินการว่าเป็นไปตามวิธีการและข้ันตอนที่กำหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561  และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 2931  ลงวันที่  15 พฤษภาคม   
 เป็นกรอบ ในการปฏิบัติงานติดตามและประเมินผล       
  2) ติดตามประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานตามนโยบายของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ เป็นการประเมินผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา โดย
ออกแบบสำรวจความพึงพอใจ ของประชาชน   

5.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
เป็นการประเมินผลที่ช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานว่าแผนงานหรือโครงการ 

ที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ มีผลสำเร็จมาก
น้อย เพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย หากมีความล่าช้ามีสาเหตุมาจากอะไร สมควรที่จะได้รับการแก้ไข
ด้วยวิธีการใด เพ่ือให้โครงการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ และยังเป็นเครื่องมือชี้
วัด ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ โดยมีประเด็นในการติดตามประเมินผล คือ    
   1) การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โดยมีตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คุณภาพ ความพึง
พอใจ และข้ันตอนการดำเนินงานซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการจะเป็นผู้กำกับตัวชี้วัด       
   2) การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานประจำปีและเพ่ิมเติม  
 
 
 

/ทั้งนี้... 
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   ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ จะนำข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล
โครงการ มาใช้ในการ ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และเป้าหมายที่ได้กำหนด
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญ    

 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
   1. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2 ประเภท  คือ        
     1.1  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)                 
    1.2  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 
       2. ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
     3. ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
ภาพรวม   

 
 เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด 
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้มีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard Criteria) 
และ ตัวชี้วัด (Indicators)  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินให้เกิดความชัดเจน  เป็นระบบมีมาตรฐานและเป็น
ที่ยอมรับ โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด ดังนี้ 

เกณฑ์มาตรฐาน  
(Standard Criteria) 

ตัวช้ีวัด (Indicators) กรอบตัวแปร (Attributes) 

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

ผลผลิต  ผลลัพธ์ ผลต่างระหว่างจำนวนโครงการที่
แล้ ว เส ร็ จกั บ จำนวน โค รงการ
ทั้งหมด 

การสนองตอบความต้องการของ 
ประชาชน 

ระดับความพึงพอใจ       สั ด ส่ ว น ข อ ง ป ร ะ ช า ช น 
กลุ่มเป้าหมายที่ พึงพอใจและไม่
พอใจผลสะท้อนกลับ 

 

 
  
  การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมมุติฐานว่าระบบ
ติดตามและประเมินผลไม่อาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนทั้งหมด ดังนั้นระบบอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้น
ก่อน หน้าที่แผนพัฒนาจะดำ เนินการจึงเป็นเหมือนบริบทที่ย่อมจะส่งผลต่อการบริหารแผน และจะส่งผลต่อ
การติดตาม และประเมินผลด้วยเช่นกัน ดังนั้น ระบบติดตามและประเมินผลครั้งนี้สรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

/ระบบ.... 
 
 

การวางระบบติดตามและประเมินผลแผน 



   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ หนา้   121 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

 /4.4 ข้อเสนอ.... 
 

 

แบบรายงาน

แบบประเมินผลแผนฯ

(Input)

แบบที่ 1

การประเมินการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

แบบติดตามแผนฯ

(Process)

แบบที่ 2

แบบติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบประเมินผลแผนฯ

(Output)

แบบที่ 3/1

แบบประเมินการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น

แบบที่ 3/2

แบบประเมินความพอใจต่อผล
การด าเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ระบบการจดัทำแผน ระบบงบประมาณ ระบบสังคม/ท้องถิ่น ระบบการเมือง ระบบวฒันธรรม 

ปัจจัยนำเข้า 

-แผนพัฒนาท้องถิ่น 
-งบประมาณรายจ่าย 

-บุคลากร 

-ทรัพยากรอื่นๆ  

กระบวนการ 
-การใชท้รัพยากร 
-การดำเนินการตามแผน 

-การบรหิารแผน 
 

ผลผลิต 
-ความสำเร็จของการ
ดำเนินการตามแผนใน
เชิงรูปธรรม 
 

ผลลัพธ์ 
-ความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามแผนเมื่อ
เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์  / 
เป้าหมาย  

ระบบติดตาม  (Monitoring) 
-Input Monitoring 

-Performance Monitoring 

ระบบประเมินผล  (Evaluation) 
-ความสำเร็จตามวัตถปุระสงค์ / เป้าหมาย 
-การเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นในภาพรวม 

ระบบติดตามและ 
ประเมินผลแผน 

5.3 แบบสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
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ผลกระทบนำไปสู่อนาคต   

   องค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ ได้จัดบริการสาธารณะเพ่ืออำนวยความสะดวกและ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การศึกษา เศรษฐกิจและสังคม
ท้องถิ่น ทั้งนี้มุ่งหวังให้ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ในส่วนของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นการแปลง แผนไปสู่การปฏิบัติ ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม (Output) ได้ก่อให้เกิดผลกระทบ 
(Impact) ทั้ง 3 ระดับ คือ ระยะสั้น สามารถเห็นผลสำเร็จได้ทันทีเมื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรม แล้วเสร็จ 
ระยะกลางและยาว ต้องใช้เวลาใน การพัฒนาและดำเนินการ  โดยในอนาคตองค์การบริหารส่วนตำบลบางโก
ระ ได้วางแผนดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ สามารถสรุปได้ ดังนี้    

ด้าน แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
1. พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มี
คุณภาพ 

- ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกประเภท และทุก
ระดับให้ได ้มาตรฐานและเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น  
- ส่ งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศาสนสถาน   อนุรักษ์และสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
- ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนและสถาบันครอบครัว  
- ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน  สตรี   
ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส  
- ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ   การป้องกัน  และการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  
- การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
- ปรับปรุงจัดหาปัจจัยเครื่องมือเครื่องใช้และการพัฒนาอาคารสถานที่
ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายในสถานที่ปฏิบัติงาน  

2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้
มาตรฐาน 

- ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทาง คมนาคม สะพาน เขื่อน 
ระบบระบายน้ำ  
- จัดให้มี ไฟฟ้าใช้อย่างทั่ วถึง ขยายเขตไฟฟ้าตามสภาพพ้ืนที่ ให้
ครอบคลุมและท่ัวถึงท้ังตำบล  
- ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ำอุปโภค บริโภค  

3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

- ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   
- ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติ  

4. พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะ
ความยากจน 

- ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพ  ให้กับประชาชนใน
ท้องถิ่น ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
- ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตรและปศุสัตว์ตามแนวเกษตร
ทฤษฎีใหม่  
- ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ  
- ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่นและส่งเสริมสินค้า 
OTOP 

  
 

5.4 ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
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ด้าน แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
5. พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
และส่งเสริมการท่องเที่ยว 

- ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา  นันทนาการให้กับประชาชนทุก
ระดับและพัฒนาทักษะกีฬาสู่ความเป็นเลิศ  
- ส่งเสริม สนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา สถานที่
นันทนาการ  
- ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์   โดยให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการท่องเที่ยว  
 

6. ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและ
เสริมสร้างสันติสุข 

- ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
- ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุนงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อย
ในท้องถิ่น 
- ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการและป้องกันภัยพิบัต ิ
 

 
 
   
  หากพิจารณากระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นพบว่า ในขั้นตอนการจัดทำแผนนั้น เป็นไปตาม
ระเบียบระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 รวมถึงหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย โดยคำนึงถึงหลักประชารัฐผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสำคัญ ในส่วนของ การนำแผนไปสู่การปฏิบัติรอบปีที่ผ่านมาพบว่า 
การดำเนินงานบางโครงการ/กิจกรรม ยังเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน โดยเฉพาะโครงการ
ก่อสร้างทั้งถนน ทางเท้า และท่อระบายน้ำ อันเนื่องมาจากปัจจัยทั้ง ภายในและภายนอก และสุดท้ายการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในทางปฏิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ  ได้ติดตามประเมินผล
การดำเนินโครงการ/ กิจกรรม เป็นประจำทุกๆ เดือน เพื่อให้ทราบสถานการณ์ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ว่าอยู่
ในขั้นตอนใด เป็นไปตาม แผนการดำเนินงานหรือไม่ มีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไร พร้อมจัดทำรายงานเสนอให้
ผู้บริหารได้รับทราบ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความล่าช้าในขั้นตอนการนำแผนไปสู่ปฏิบัติ ให้สามารถ
อำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการแก่ประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/แนวทาง... 

2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
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 เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้
แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 

    
1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 

   (1)    ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
   (2)    ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
   (3)    ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
   (4)    วิสัยทัศน์  5 คะแนน 
   (5)    กลยุทธ์ 5 คะแนน 
   (6)    เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 คะแนน 
   (7)    จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
   (8)    แผนงาน 5 คะแนน 
   (9)    ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 
 

 
 
  2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10 คะแนน 
  2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
  2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
  2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  10 คะแนน 
  2.5 โครงการพัฒนา  60 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1)   ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5 คะแนน 
   (2)   กำหนดวัตถปุระสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
   (3)   เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง               
5 คะแนน 
   (4)   โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
 

(5) เป้าหมาย... 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561 

 

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา 
    ท้องถิ่น ประกอบด้วย 

 

2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา      
    ท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
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   (5)    เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน 
   (6)    โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
   (7)    โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
   (8)    โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
   (9)    งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
   (10)  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
   (11)  มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ           
5 คะแนน 
   (12)  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
 

   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
    3.5 กลยุทธ์  (5) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
    
 
 
 
 

4. แนวทาง... 
 

3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
1.ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พ้ื น ฐ า น ข อ ง
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ตำบล ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะ
ของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้าน
การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน
ประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ปศุสัตว์ การบริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

(2) 
 

 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 
 

 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ  เช่น น้ำ ป่าไม้  ภู เขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  
ร่วมทำ                 ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ 
ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหา
สำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2 .  ก า ร
วิ เ ค ร า ะ ห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ท่ีครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ  20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ  และ 
Thailand 4.0 

20 
5 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

3  

 
 

ประเด็น... 

4. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
2 .  ก า ร
วิ เ ค ร า ะ ห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ(ต่อ) 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็น
ต้น 
 

3  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน 
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพ
และกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป 
เป็นต้น 
 

3  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผล
ต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 
 

3  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น 
ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน
ได้ แ ก่  S-Strength (จุ ด แ ข็ ง             )W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 
 

3  

3. ยุทธศาสตร์  
3.1 ยุทธศาสตร์
ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ป ก ค รอ งส่ ว น
ท้องถิ่น 
 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์
ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ป ก ค รอ งส่ ว น
ท้ อ งถิ่ น ใน เขต
จังหวัด 
 
 
3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยง
หลักประชารัฐ              แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 
 

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชา
รัฐ           แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 
 

10  

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และ
นโยบายรัฐบาล      หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี และ Thailand 4.0 

10 
 
 

 

 
 

 
ประเด็น... 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
3. ยุทธศาสตร์
(ต่อ) 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3 . 6 
เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
 
3.7 จุดยืนทาง
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์  
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
3 . 9  ค ว า ม
เช่ื อ ม โย งข อ ง
ยุทธศาสตร์ ใน
ภาพรวม 
 
 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น  

5 
 
 

 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่ งที่ต้องทำตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 
 
 

 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  
 

5  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพื้นที่จริง ทีจ่ะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนด
จุดมุ่ งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ งหรือแผนงานที่ เกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด                     ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์
จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

5 
 
 
 

 

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12  Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5  

รวมคะแนน 100  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

5. แนวทาง... 
 



   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ หนา้   129 

 

 
 
 

   
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 

6. แนวทาง... 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 
    5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง  

5 

    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ  

5 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
          ภายใต้หลักประชารัฐ  

5 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   5 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 
    5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

5 

    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 
รวมคะแนน 100 

5. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

1 .ก า ร ส รุ ป
สถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  (ใช้การวิ เคราะห์  SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัย
และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 
 
 

 

2 .  ก า ร
ป ระ เมิ น ผ ล
ก า ร น ำ
แผ น พั ฒ น า
ท้ อ ง ถิ่ น ไ ป
ปฏิบั ติในเชิง
ปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนท่ี
ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถ
ดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจ
หน้าท่ีที่ได้กำหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

 

3 .  ก า ร
ป ระ เมิ น ผ ล
ก า ร น ำ
แผ น พั ฒ น า
ท้ อ ง ถิ่ น ไ ป
ปฏิบั ติในเชิง
คุณภาพ 

1) การประเมินประสทิธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม 
งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ  ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ  มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัต ถุ ป ระส งค์ ห รื อ ไม่  ซึ่ ง เป็ น ไป ต ามห ลั กป ระสิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4 . แผนงาน
แ ล ะ
ยุท ธศาสต ร์
การพัฒนา 

1) วิ เคราะห์แผนงาน งาน ที่ เกิดจากด้ านต่ างๆ  มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติ
ต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/ Demand ( Demand  Analysis) / Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ ( Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

10  

 
 
 

 
ประเด็น... 

6. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
5 . โค ร ง ก า ร
พัฒนา 
5 .1  ค ว า ม
ชัด เจนของชื่ อ
โครงการ 
 
5 .2  ก ำ ห น ด
วั ต ถุ ป ระส งค์
ส อด คล้ อ งกั บ
โครงการ 
5.3 เป้าหมาย 
ผลผลิตโครงการ
มีความชัด เจน
นำไป สู่ ก ารตั้ ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
5.4 โครงการมี
ความสอดคล้อง
กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ 20 
ป ี
5.5 เป้าหมาย 
(ผ ล ผ ลิ ต ข อ ง
โค ร ง ก า ร )  มี
ความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จและ
สังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
5.6 โครงการมี
ความสอดคล้อง
กั บ  Thailand 
4.0 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

60 
5 
 
 
 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน   
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5  

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน  สามารถระบุจำนวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไรกลุ่มเป้าหมายพ้ืนที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหนเร่ิมต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการหากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มให้บอก
ชดัลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลักใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

5  

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6)การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน 

5  

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม                
(4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง(5) การสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

5  

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไป สู่  Value–Based Economy ห รือ เศ รษ ฐกิ จที่ ขั บ เค ลื่ อน ด้ ว ย
นวัตกรรมทำน้อย ได้มากเช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 
แล้วต่ อยอดความได้ เป รียบ เชิ ง เป รียบ เที ยบ  เช่น  ด้ าน เกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

5  

 
 
 

ประเด็น... 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
5. โครงการ
พัฒนา (ต่อ) 
5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุ ท ธศ าส ต ร์
จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่
สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการ
พัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกัน
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

 
5 
 
 
 

 

5 .8  โค รงก า ร
แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า
ความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้
ป ร ะ เท ศ ช า ติ
มั่ น ค ง  มั่ ง ค่ั ง 
ยั่งยืนภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

5  

5.9 งบประมาณ 
มีความสอดคล้อง
กั บ เป้ า ห ม า ย 
(ผ ล ผ ลิ ต ข อ ง
โครงการ)   

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการ
ในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) 
ความมี ประสิ ทธิภาพ  (Efficiency) (3) ความมี ประสิ ทธิ ผล 
(Effectiveness)   (4) ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่
ความยุติธรรม (Equity)   (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

5  

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

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง 
ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์                

5  

5 .1 1  มี ก า ร
กำหนดตัวชี้ วัด 
( KPI)  แ ล ะ
ส อ ด ค ล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์และ
ผลที่ ค าดว่ าจะ
ได้รับ 

มีการกำหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)         
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ได้  (measurable) ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การ
กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิด
จากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาด
ว่าจะได้รับ) 

5  

5.12 ผลท่ีคาด
ว่ า จ ะ ไ ด้ รั บ 
สอดคล้อ งกั บ
วัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการ
ดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) 
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5  

รวมคะแนน 100  
 
 
 

7. การวัด... 
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 โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติรูปภาพกราฟข้อมูลต่างๆ จาก 
 7.1 ใช้แบบสำหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  (1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
  (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard  Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ Kaplan 
& Norton  
  (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
  (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model  
  (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System 
(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
  (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem-
Solving Method  
  (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
  (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
  (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
  (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
  (11) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ                
(1)-(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
 7.2 เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆ คืออะไรค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา  
(Time) เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้หรือไม่ 
 7.3 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
 7.4 วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key  Performance  Indicators  : KPIs) 
 7.5 ผลกระทบ (Impact) 
 

7. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
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