






แบบ ผ.02

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บุกเบิกถนนลูกรังสายคลองธรรมชาติ 

ม.3

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนนลูกรังขนาดกวาง 4.00 ม.

ยาว 600 ม. หนาเฉลี่ย 0.70 ม.

(รายละเอียดตามแบบ อบต.

กําหนด)

 - -  - 590,000  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

2 ปรับปรุงถนนแอสฟลติค สายหนา

โรงเรียนบานลอแตก - บานโคกมวง

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

 กวาง 4 ม. 

ยาว 1285 ม.

(รายละเอียดตามแบบ อบต.

กําหนด)

 - -  - 1,922,000  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

3 ปรับปรุงถนนแอสฟลติค 

สายบานผูใหญเด็ง บาเหมนิ 

- บานนายวารี  ยามา

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

 กวาง 4 ม. 

ยาว 306 ม.

(รายละเอียดตามแบบ อบต.

กําหนด)

 - -  - 428,000  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ. 2561  - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563

องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การเสริมสรางความม่ันคง พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสูนานาชาติ

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  1 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

4 ซอมแซมอาคารอเนกประสงค

ม.1

เพื่อซอมแซมอาคาร

อเนกประสงคใหมีความ

พรอมในการใหบริการ

ประชาชนและจัดกิจกรรม

ตางๆ

ซอมแซมอาคารอเนกประสงค

พรอมระบบไฟฟาและพัดลม

โคจรติดเพดาน 5 ตัว

(รายละเอียดตามแบบ อบต.

กําหนด)

_  - _ 70,000  - ประชาชนท่ีใช

อาคาร

อเนกประสงค

มีอาคารอเนกประสงค

ใชสําหรับการจัด

กิจกรรมตางๆ ของ 

ประชาชนในพื้นที่

กองชาง

5 ปรับปรุง บํารุงรักษา หรือ

ซอมแซมถนน ท่ีดิน

และสิ่งกอสรางที่อยูใน

ความรับผิดชอบของอบต.บางโกระ

 เพ่ือใหอยูในสภาพท่ีดี

สามารถใชประโยชนได

อยางเต็มท่ี

 เชน อาคารสํานักงาน

หองประชุม  เสาไฟฟา

ถนน ประปา  เปนตน

_  - _ 100,000 100,000 ผูใชบริการมี

ความ

พึงพอใจรอยละ

80

 - ประชาชนไดรับ

ประโยชนจากทรัพยสิน

ของอบต.

กองชาง

3,110,000 100,000

6 กอสรางถังประปา ม.1 

บริเวณบานปลักน้ําขุน

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

สําหรับอุปโภคบริโภคอยาง

ทั่วถึงและพอเพียง

กอสรางถังประปาหมูบานชนิด

ถังเหล็กเก็บน้ําขนาดความจุ 

20.00 ลบ.ม. สูง 20.00 ม.

(รายละเอียดตามแบบ อบต.

กําหนด)

 - _ 467,400  - ประชาชนมี

น้ําใชอยางทั่วถึง

ประชาชนมีนํ้าสําหรับ

อุปโภคบริโภคอยาง

พอเพียง

กองชาง

แผนงานเคหะและชุมชน

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  2 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

7 กอสรางระบบประปา ม.4 

หลังอาคารอเนกประสงค

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

สําหรับอุปโภคบริโภคอยาง

ทั่วถึงและพอเพียง

 - กอสรางระบบประปา

หมูบานชนิดถังเหล็กเก็บน้ํา

ขนาดความจุ 20.00 ลบ.ม. 

สูง 20.00 ม.

เจาะบาดาลขนาด Ø 6 นิ้ว 

จํานวน 1 บอ 

 - ถังกรองน้ําสแตนเลสขนาด Ø

 1.20 ม. จํานวน 1 ถัง พรอม

เดินทอประปายาว 3,000 ม.

(รายละเอียดตามแบบ อบต.

กําหนด)

 -  -   -       1,257,000  - ประชาชนมี

น้ําใชอยางทั่วถึง

ประชาชนมีนํ้าสําหรับ

อุปโภคบริโภคอยาง

พอเพียง

กองชาง

8 กอสรางระบบประปา ม.5

บริเวณตาดีกา

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

สําหรับอุปโภคบริโภคอยาง

ทั่วถึงและพอเพียง

กอสรางถังประปาหมูบานชนิด

ถังเหล็กเก็บน้ําขนาดความจุ 

20.00 ลบ.ม. 

สูง 20.00 ม. พรอมถังกรอง  

สแตนเลส  ขนาด Ø 1.20 ม.

จํานวน 1 ถัง

 เจาะบาดาลขนาด Ø 6 นิ้ว 

จํานวน 1 บอ 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.

กําหนด)

 -  -   -  1,049,800  - ประชาชนมี

น้ําใชอยางทั่วถึง

ประชาชนมีนํ้าสําหรับ

อุปโภคบริโภคอยาง

พอเพียง

กองชาง

 -  -   -  2,774,200  - 

5,884,200 100,000

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  3 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 อบรมเชิงปฏิบัติการดานการเกษตร  - เพื่อสรางรายไดเสริม

ใหกับเกษตรกร

 - เพื่อสงเสริมองคความรู

ใหกับเกษตรกรและ

ประชาชน

 - สงเสริมอาชีพและองค

ความรูดานการเกษตรใหกับ

เกษตรกรและประชาชน

 -  -  - 10,000 10,000 ประชาชนท่ี

รวมกิจกรรม

 -ประชาชนมีอาชีพเสริม

 - ประชาชนมีรายได

เพิ่มมากขึ้น

สํานักปลัดฯ

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

แผนงานการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ. 2561  - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563

องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางเสริมเศรษฐกิจที่เขมแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การคาการบริการ และการทองเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยูดีมีสุขของประชาชนในชุมชน  4 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 งานมหกรรมวัฒนธรรมของดี

ทองถิ่นปตตานี

  - เพื่อสืบสานและอนุรักษ

วัฒนธรรมทองถิ่น

- เพื่อปนการยกระดับของดี

ทองถิ่นใหเปนท่ีรูจัก

 - เพื่อสงเสริมการประกอบ

อาชีพเสริมของกลุมอาชีพให

เปนที่รูจัก

 - จัดกิจกรรมทาง

ศิลปวัฒนธรรม เชน 

ภูมิปญญาทองถิ่น  

ศิลปะการแสดง

 - ประชาสัมพันธสินคาและ

ของดีของทองถิ่นใหเปนที่รูจัก

 - ประชาชนในพื้นที่ไมนอยกวา

รอยละ 50 เขารวมกิจกรรม

 -  - 50,000 50,000 50,000 ประชาชนท่ีได

เขารวมกิจกรรม

 - เปนการเผยแพรคุณคา

ทางศิลปวัฒนธรรมที่เปน

เอกลักษณและมีคุณคาให

ยั่งยืน

- เผยแพรประชาสัมพันธ 

ผลิตภัณฑสินคาและของดี

ของทองถิ่นใหเปนท่ีรูจัก

สํานักปลัด ฯ

2 ลานคอนกรีตดานหนาศูนยพัฒนา

เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล

บางโกระ

 - เพื่อใหเด็กนักเรียนศุนย

พัฒนาเด็กเล็กมีพื้นที่ในการ

ทํากิจกรรมตางๆ

 - เพื่อปรับปรุงพื้นที่ปองกัน

สัตวมีพิษเพื่อความ

ปลอดภัยของเด็กนักเรีย

นูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ลานคอนกรีต

กวาง 6 เมตร

ยาว 8.90 เมตร

หนา 0.10 เมตร

_  - _ 25,000  - จํานวนเด็กเล็ก

ที่ใชลาน

คอนกรีต

มีลานสําหรับประกอบ

กิจกรรมตางๆและเพื่อ

ปองกันสัตวมีพิษตางๆ

กองชาง

แผนงานการศึกษา

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4.  การพัฒนาดานสังคมและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ. 2561  - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563

องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชน  5 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ




