


 



 

ค ำน ำ 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และกระทรวงมหาดไทยได้
ออกหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 
2562  

“แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่
ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนอันมีลักษณะเป็นการก าหนด
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและ
เป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 
- 2565) ฉบับนี้ จะได้ใช้เป็นแนวทางการจัดท างบประมาณประจ าปี และตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสากออย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
        
 

       องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

สำรบัญ 
 

เรื่อง                 หน้ำ 

ส่วนที่  1  สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน        
1. ด้ำนกำยภำพ                  

1.1 ที่ตั้งของชุมชนหรือต าบล        1 
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ         1 
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ         1 
1.4 ลักษณะของดิน         1 

2. ด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง       
2.1 เขตการปกครอง         2 
2.2 การเลือกตั้ง          3 

3.  ประชำกร                  
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร       3 
3.2 ชว่งอายุและจ านวนประชากร        4 

4.  สภำพทำงสังคม                  
4.1 การศึกษา          4 
4.2 สาธารณสุข          7 
4.3 อาชญากรรม          8 
4.4 ยาเสพติด          8 
4.5 การสังคมสงเคราะห์         8 

5.  ระบบบริการพ้ืนฐาน                 
5.1 การคมนาคมขนส่ง         8 
5.2 การไฟฟ้า          9 
5.3 การประปา        10 
5.4 โทรศัพท์        10 
5.5 ไปรษณีย์        10 

6.  ระบบเศรษฐกิจ                 
6.1 การเกษตร        10 
6.2 การประมง        10 
6.3 การปศุสัตว์        10 
6.4 การท่องเที่ยว        10 
6.5 อุตสาหกรรม        10 
6.6 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ      11 



 



 

                          หน้ำ 
6.7 แรงงาน        11 

7. ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม                                   
7.1 การนับถือศาสนา       11 
7.2 ประเพณีและงานประจ าปี      11 
7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น      11 
7.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก      12 

8. ทรัพยำกรธรรมชำติ                        
8.1 น้ า         12 
8.๒ ป่าไม้         12 
8.๓ ภูเขา         12 
8.๔ ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ      12                    

9. อ่ืน ๆ         12 
 

ส่วนที่  2  ยุทธศำสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
2.1  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

2.1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี      15 
2.1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  

(พ.ศ. 2560 - 2564)       19 
2.2.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  29 

2.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     42 
2.3  การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น      51 

       

ส่วนที่  3  กำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปสู่กำรปฏิบัติ      
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน       57 
 ผ.01    บัญชีสรุปโครงการพัฒนา      58 
 ผ.02    บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา      60 
 ผ.02/1 บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพ          115 
 ผ.03    บัญชีครุภัณฑ ์              116
       
ส่วนที่  4  กำรติดตำมและประเมินผล       
 4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์                    122 
 4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ            122  
 4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น              123  
 4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต          124                 



 



 

  



 



 

 
 

ส่วนที่ ๑ 
สภาพทั่วไป 

และข้อมูลพื้นฐาน 
 
 



 



 

 
 

ส่วนที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 



 



 

 
 

สว่นที่ ๓ 
การน าแผนพัฒนา

ท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
 
 



 



 

 
 

บัญช ี
สรุปโครงการพัฒนา 

(ผ.๐๑) 
 
 



 



 

 
 

บัญชีรายละเอียด
โครงการพัฒนา 

(ผ.๐๒) 
 
 



 



 

 
 

บัญชีรายละเอียด
โครงการพัฒนา  

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพ 

(ผ.๐๒/๑) 
 



 



 

 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
(ผ.๐๓) 

 
 
 



 



 

 
 

ส่วนที่ ๔ 
การติดตามและ
ประเมินผล 

 
  
 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ. ๐๑ 

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7 17,251,000 32 29,640,000 25 41,100,000 12 5,380,000 10 4,400,000 86 97,771,000
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน (ผ02) 0 0 0 0 1 500,000 1 100,000 2 200,000 4 800,000
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน (ผ02/1) 0 0 1 46,800,000 0 0 0 0 0 0 1 46,800,000

รวม 7 17,251,000 33 76,440,000 26 41,600,000 13 5,480,000 12 4,600,000 91 145,371,000

2.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 3 300,000 4 31,000 4 360,000 4 360,000 4 360,000 19 1,411,000
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 8 990,000 9 860,000 8 540,000 9 410,000 8 840,000 42 3,640,000
2.3 แผนงานการศึกษา 21 11,130,000 18 10,920,000 19 11,320,000 18 11,190,000 18 11,190,000 94 55,750,000
2.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 13 1,310,000 13 1,310,000 13 1,450,000 13 1,450,000 13 1,450,000 65 6,970,000
2.5 แผนงานสาธารณสุข 14 1,525,200 17 1,605,800 17 635,800 13 495,800 13 495,800 74 4,758,400
2.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 330,000 4 360,000 4 360,000 4 360,000 4 360,000 19 1,770,000
2.7 แผนงานการเกษตร 2 90,000 2 90,000 2 90,000 2 90,000 2 90,000 10 450,000
2.8 แผนงานงบกลาง 3 11,563,400 3 11,563,400 3 11,563,400 3 11,563,400 3 11,563,400 15 57,817,000

รวม 67 27,238,600 70 26,740,200 70 26,319,200 66 25,919,200 65 26,349,200 338 132,566,400

3.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 0 0 2 40,000 3 1,320,000 3 1,320,000 3 1,320,000 11 4,000,000
3.2 แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน 5 80,000 5 470,000 5 470,000 5 470,000 5 470,000 25 1,960,000

รวม 5 80,000 7 510,000 8 1,790,000 8 1,790,000 8 1,790,000 36 5,960,000

4.1 แผนงานการเกษตร 2 130,000 2 130,000 2 130,000 2 130,000 2 130,000 10 650,000
รวม 2 130,000 2 130,000 2 130,000 2 130,000 2 130,000 10 650,000

5.1  แผนงานบริหารท่ัวไป 5 245,000 5 245,000 6 845,000 6 845,000 5 245,000 27 2,425,000
5.2 แผนงานการศึกษา 1 100,000 1 100,000 0 0 0 0 0 0 2 200,000
5.3 แผนงานสาธารณสุข 2 40,000 2 40,000 2 40,000 1 30,000 1 30,000 8 180,000

รวม 8 385,000 8 385,000 8 885,000 7 875,000 6 275,000 37 2,805,000

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว

 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

จ านวน
โครงการ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

จ านวน
โครงการ

จ านวน
โครงการ

จ านวน
โครงการ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์
ปี  ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ ปี  ๒๕๖๔ ปี  ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

จ านวน
โครงการ

จ านวน
โครงการ
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ. ๐๑ 

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

จ านวน
โครงการ

จ านวน
โครงการ

จ านวน
โครงการ

จ านวน
โครงการ

ยุทธศาสตร์
ปี  ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ ปี  ๒๕๖๔ ปี  ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี

จ านวน
โครงการ

จ านวน
โครงการ

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
 6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 15 1,347,500 15 1,347,500 15 1,397,500 15 1,397,500 15 1,397,500 75 6,887,500

รวม 15 1,347,500 15 1,347,500 15 1,397,500 15 1,397,500 15 1,397,500 75 6,887,500

7.1  แผนงานบริหารท่ัวไป 9 680,450 13 1,610,450 13 1,610,450 11 760,450 11 760,450 57 5,422,250
7.2 แผนงานการศึกษา 4 210,000 4 210,000 4 210,000 4 210,000 4 210,000 20 1,050,000

รวม 13 890,450 17 1,820,450 17 1,820,450 15 970,450 15 970,450 77 6,472,250

117 47,322,550 152 107,373,150 146 73,942,150 126 36,562,150 123 35,512,150 664 300,712,150

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการท่ีดี

รวมท้ังส้ิน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ  อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ. ๐๒

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างคูระบายน ้า สายหน้า

บ้านเปาะวอเลาะ  หมู่ที 1 บ้านตือระ
- เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขัง ขนาดกว้าง 0.60 เมตร 

ลึก 0.60 เมตร ยาว 
114.00 เมตร

300,000  คูระบายน ้า 1 สาย
 ตามแบบท่ี อบต. 
ก้าหนด

 สามารถป้องกัน
น ้าท่วมขังได้เป็น
อย่างดี

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายดีแยกาเจ หมู่ท่ี ๑

- เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก

ขนาดกว้าง ๓.๐0 เมตร 
ยาว ๗๗.00 เมตร หนา 
0.๑๕ เมตร

200,000  ถนน 1 สาย ตาม
แบบท่ี อบต. ก้าหนด

 ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางสัญจรไป
มาได้สะดวก

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ท่ี 1 
บ้านตือระ

 - เพ่ือให้ประชาชนใน
พื นท่ืมีสถานท่ีออกก้าลัง
กาย

1 ลาน 300,000  ลานกีฬา 1 แห่ง 
ตามแบบท่ี อบต. 
ก้าหนด

 ประชาชนใน
พื นท่ีมีสถานท่ี
ออกก้าลังกาย

กองช่าง

4 โครงการซ่อมแซมฝายทดน ้า หมู่ท่ี 1 
บ้านตือระ

- เพ่ือให้ประชาชนได้มีน ้า
ใช้อย่างท่ัวถึง

1 ฝาย 500,000 ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนท่ีมีการใช้
น ้า

ประชาชนมีน ้าใช้ กองช่าง

5 โครงการถมดินสนามฟุตบอล หมู่ท่ี 1 
บ้านตือระ

- เพ่ือปรับพื นท่ีสนาม
ฟุตบอลให้ได้ตาม
มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 12.00 เมตร
 ยาว 93.00 เมตร หนา 
1.00 เมตร

500,000  สนามฟุตบอลตาม
แบบท่ี อบต. ก้าหนด

 ประชาชนมีพื นท่ี
ส้าหรับออกก้าลัง
กาย

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างคูระบายน ้า สายทุ่งนา
 หมู่ท่ี 1  บ้านตือระ

- เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขัง ขนาดกว้าง 0.50 เมตร 
ยาว 900.00 เมตร ลึก 
0.50 เมตร

750,000  คูระบายน ้า 1 สาย
 ตามแบบท่ี อบต. 
ก้าหนด

 สามารถป้องกัน
น ้าท่วมขังได้เป็น
อย่างดี

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งนา 
หมู่ท่ี 1 บ้านตือระ

- เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก

ขนาดกว้าง 1.50 เมตร 
ยาว 700.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร

800,000  ถนน 1 สาย ตาม
แบบท่ี อบต. ก้าหนด

 ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางสัญจรไป
มาได้สะดวก

กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ท่ีท่ัวถึง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ  อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ. ๐๒

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ท่ีท่ัวถึง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายกูโบร์ – ทุ่งนา หมู่ท่ี ๑
- เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก

ขนาดกว้าง ๓.๕0 เมตร 
ยาว ๒๘๑.00 เมตร หนา
 0.๑๕ เมตร

800,000  ถนน 1 สาย ตาม
แบบท่ี อบต. ก้าหนด

 ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางสัญจรไป
มาได้สะดวก

กองช่าง

9 โครงการถมดินสนามฟุตบอล หมู่ท่ี 1 
บ้านตือระ

เพ่ือปรับพื นท่ีสนาม
ฟุตบอลให้ได้ตาม
มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 24.00 เมตร
 ยาว 97.00 เมตร หนา 
1.00 เมตร

1,000,000  ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ

 ประชาชนใน
พื นท่ีมีสถานท่ี
ส้าหรับออกก้าลัง
กาย

กองช่าง

10 โครงการขุดลอกคลองสายทุ่งนา หมู่ท่ี 1
 บ้านตือระ

- เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขัง ขนาดกว้าง 1.20 เมตร 
ยาว 800.00  เมตร ลึก 
1.00 เมตร

100,000  คลอง 1 สาย  สามารถระบาย
น ้าได้สะดวกและ
รวดเร็วย่ิงขึ น

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างถนนแอลฟัลท์จาก
หน้าปากซอยหมู่บ้านถึงกูโบร์ หมู่ท่ี 1 
บ้านตือระ

- เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 199.00  เมตร หนา
 0.05 เมตร

250,000  ถนน 1 สาย ตาม
แบบท่ี อบต. ก้าหนด

 ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางสัญจรไป
มาได้สะดวก

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างคูระบายน ้าสายกูวา - 
บ้านกลูบี หมู่ท่ี 1 บ้านตือระ

- เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขัง ขนาดกว้าง 0.50 เมตร 
ยาว 347.00  เมตร ลึก 
0.50 เมตร

1,000,000  คูระบายน ้า 1 สาย
 ตามแบบท่ี อบต. 
ก้าหนด

 สามารถป้องกัน
น ้าท่วมขังได้เป็น
อย่างดี

กองช่าง

13 โครงการก่อสร้างคูระบายน ้าสายกูวา –
 บ้านนีดา ดอเลาะ หมู่ท่ี 1 บ้านตือระ

- เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขัง ขนาดกว้าง 0.80 เมตร 
ยาว 126.00  เมตร ลึก 
0.60 เมตร

500,000  คูระบายน ้า 1 สาย
 ตามแบบท่ี อบต. 
ก้าหนด

 สามารถป้องกัน
น ้าท่วมขังได้เป็น
อย่างดี

กองช่าง

61



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ  อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ. ๐๒

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ท่ีท่ัวถึง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
14 โครงการก่อสร้างคูระบายน ้าสายหลัง

มัสยิด – บ้านนีดา เปาะวอเลาะ หมู่ท่ี 1
 บ้านตือระ

- เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขัง ขนาดกว้าง 0.60 เมตร 
ยาว 114.00  เมตร ลึก 
0.60 เมตร

500,000  คูระบายน ้า 1 สาย
 ตามแบบท่ี อบต. 
ก้าหนด

 สามารถป้องกัน
น ้าท่วมขังได้เป็น
อย่างดี

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ  อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ. ๐๒

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบิญญา (ต่อ

ยอดสายเดิม) หมู่ท่ี 2 บ้านบอเกาะ
- เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 300.00  เมตร

500,000  ถนน 1 สาย 
ตามแบบท่ี อบต.
 ก้าหนด

 ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางสัญจรไป
มาได้สะดวก

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน ้า หมู่ท่ี 2 
บ้านบอเกาะ

- เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขัง ท่อเหล่ียมขนาด 2 ช่อง 
ขนาดกว้างช่องละ 1.80 
เมตร สูง 1.50 เมตร ยาว
 6.50 เมตร และขนาด 1
 ช่อง ขนาดกว้างช่องละ 
1.50 เมตร สูง 1.00 
เมตร ยาว 6.00 เมตร

500,000  อุโมงค์ระบาย
น ้า 1 สาย ตาม
แบบท่ี อบต. 
ก้าหนด

 สามารถป้องกัน
น ้าท่วมขังได้

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนนแอลฟัทติกคอนกรีต 
สายหลังโรงเรียนบ้านบาโงมาแย หมู่ท่ี 2 
บ้านบอเกาะ

- เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 657.00  เมตร หนา
 0.05 เมตร

1,100,000  ถนน 1 สาย 
ตามแบบท่ี อบต.
 ก้าหนด

 ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางสัญจรไป
มาได้สะดวก

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านบอ
เกาะ - บ้านบิญญา หมู่ท่ี 2 บ้านบอเกาะ

- เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 1,200.00  เมตร

3,000,000  ถนน 1 สาย 
ตามแบบท่ี อบต.
 ก้าหนด

 ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางสัญจรไป
มาได้สะดวก

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างคูระบายน ้า สายบอเกาะ – 
บ้านบิญญา หมู่ท่ี 2 บ้านบอเกาะ

- เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขัง ขนาดกว้าง 1.00 เมตร 
ยาว 1,300.00  เมตร 
ลึก 1.00 เมตร

4,000,000  คูระบายน ้า 1 
สาย ตามแบบท่ี
 อบต. ก้าหนด

 ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางสัญจรไป
มาได้สะดวก

กองช่าง

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ท่ีท่ัวถึง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ  อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ. ๐๒

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ท่ีท่ัวถึง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายตาเนาะตีตี
ดือลง – บ้านเจ๊ะอาแซ หมู่ท่ี 2 บ้านบอเกาะ

- เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก

ขนาดกว้าง 2.50 เมตร 
ยาว 190.00  เมตร หนา
 0.15 เมตร

500,000  ถนน 1 สาย 
ตามแบบท่ี อบต.
 ก้าหนด

 ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางสัญจรไป
มาได้สะดวก

กองช่าง

7 โครงการซ่อมแซมถนนแอลฟัลท์ สายบ้าน
ปะดอแม – กือเต หมู่ท่ี 2 บ้านบอเกาะ

- เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 337.00  เมตร หนา
 0.05 เมตร และขนาด
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 
50.00  เมตร หนา 0.05
 เมตร

500,000  ถนน 1 สาย 
ตามแบบท่ี อบต.
 ก้าหนด

 ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางสัญจรไป
มาได้สะดวก

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ  อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ. ๐๒

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 บุกเบิกถนนสายภายในหมู่บ้านบาโง

มาแย หมู่ท่ี ๓
- เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก

ขนาดกว้าง ๓.๐0 เมตร 
ยาว ๒๘๐.00 เมตร หนา
 0.30 เมตร และลงหิน
คลุก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ 
เมตร ยาว ๒๘๐.00 เมตร
 หนา 0.๑๕ เมตร

400,000  ถนน 1 สาย 
ตามแบบท่ี อบต.
 ก้าหนด

 ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางสัญจรไป
มาได้สะดวก

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างคูระบายน ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายกูแบนือริง หมู่ท่ี ๓

- เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขังได้ ขนาดกว้าง ๐.๔0 เมตร 
ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว 
๑๓๕.00 เมตร

450,000  คูระบายน ้า 1 
สาย ตามแบบท่ี
 อบต. ก้าหนด

 สามารถป้องกัน
น ้าท่วมขังได้เป็น
อย่างดี

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 3 
บ้านบาโงมาแย

- เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 235.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร

500,000  ถนน 1 สาย 
ตามแบบท่ี อบต.
 ก้าหนด

 ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางสัญจรไป
มาได้สะดวก

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างคูระบายน ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านบาโงมาแย – กูวา
ตอแล หมู่ท่ี ๓

- เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก

ขนาดกว้าง ๐.๔0 เมตร 
ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว 
๒๒๓.00 เมตร

670,000  ถนน 1 สาย 
ตามแบบท่ี อบต.
 ก้าหนด

 ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางสัญจรไป
มาได้สะดวก

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างคูระบายน ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายสนามฟุตบอล หมู่ท่ี ๓

- เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขังได้ ขนาดกว้าง ๐.๖0 เมตร 
ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว 
๓๕๔.00 เมตร

1,250,000  คูระบายน ้า 1 
สาย ตามแบบท่ี
 อบต. ก้าหนด

 สามารถป้องกัน
น ้าท่วมขังได้เป็น
อย่างดี

กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ท่ีท่ัวถึง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

65



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ  อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ. ๐๒

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ท่ีท่ัวถึง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติ

กคอนกรีต สายบ้านบาโงมาแย - กูวา
ตอแล หมู่ท่ี 3

- เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,509.00 เมตร 
หนา 0.04 เมตร และ
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 2,000.00 เมตร 
หนา 0.04 เมตร

5,000,000  ถนน 1 สาย 
ตามแบบท่ี อบต.
 ก้าหนด

 ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางสัญจรไป
มาได้สะดวก

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างสถานท่ีออกก้าลังกาย
ประจ้าหมู่บ้านพร้อมอุปกรณ์ หมู่ท่ี 3 
บ้านบาโงมาแย

- เพ่ือให้ประชาชนมี
พื นท่ีออกก้าลังกาย

พื นท่ีไม่น้อยกว่า 302 
ตารางเมตร

500,000  สถานท่ีออก
ก้าลังกาย 1 
แห่ง ตามแบบท่ี
 อบต. ก้าหนด

 ประชาชนใน
พื นท่ีมีสถานท่ี
ออกก้าลังกาย

กองช่าง

8 โครงการซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์
บ้านบาโงมาแย หมู่ท่ี 3 บ้านบาโงมาแย

- เพ่ือให้ประชาชนใน
พื นท่ีมีสถานท่ีท้ากิจกรรม

1 หลัง 500,000 อาคาร
อเนกประสงค์ 1
 หลัง ตามท่ี 
อบต. ก้าหนด

ประชาชนใน
พื นท่ีมีสถานท่ีท้า
กิจกรรม

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างห้องน ้าสาธารณะ หมู่ท่ี
 3 บ้านบาโงมาแย

- เพ่ืออ้านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนใน
พื นท่ี

1 หลัง 200,000  ห้องน ้า
สาธารณะ 1 
หลัง ตามแบบท่ี
 อบต. ก้าหนด

 ประชาชนเกิด
ความสะดวกใน
การใช้บริการ

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ  อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ. ๐๒

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพารา

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกาบุ๊ – 
ตันหยงรามา หมู่ท่ี 4

- เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก และ
แก้ไขปัญหาราคา
ยางพาราตกต้่าตาม
หนังสือส่ังการ

ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร 
ยาว ๔๙๗.๐๐ เมตร หนา
 ๐.๐๔ เมตร ขนาดกว้าง 

๔.๐๐ เมตร ยาว 
๒๒๖.๐๐ เมตร หนา 
๐.๐๔ เมตร และขนาด
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว 
๒๐๒.๐๐ เมตร หนา 

๐.๐๔ เมตร

1,798,000  ถนน 1 สาย 
ตามแบบท่ี อบต.
 ก้าหนด

 ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางสัญจรไป
มาได้สะดวก

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างคูระบายน ้า หมู่ท่ี 4 
บ้านสากอ

- เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขัง ขนาดกว้าง 0.30 เมตร 
ยาว 50.00 เมตร ลึก 
0.50 เมตร และกว้าง 
0.30 เมตร ยาว 50.00 
เมตร ลึก 0.60 เมตร

450,000  คูระบายน ้า 1 
สาย ตามแบบท่ี
 อบต. ก้าหนด

 สามารถป้องกัน
น ้าท่วมขังได้

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างคูระบายน ้า สายบ้าน
กาบุ๊ หมู่ท่ี 4 บ้านสากอ

- เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขัง ขนาดกว้าง 0.50 เมตร 
ยาว 200.00  เมตร ลึก 
0.50 เมตร

500,000  คูระบายน ้า 1 
สาย ตามแบบท่ี
 อบต. ก้าหนด

 สามารถป้องกัน
น ้าท่วมขังได้

กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ท่ีท่ัวถึง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ  อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ. ๐๒

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ท่ีท่ัวถึง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัล

ติก จากหน้าปากซอยหมู่บ้านถึงกูโบร์ 
หมู่ท่ี 4 บ้านสากอ

- เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 314.00  เมตร หนา
 0.05 เมตร

500,000  ถนน 1 สาย 
ตามแบบท่ี อบต.
 ก้าหนด

 ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางสัญจรไป
มาได้สะดวก

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างคูส่งน ้าสายทุ่งนา (ซูงา
มาตี) หมู่ท่ี 4 บ้านสากอ

- เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขัง ขนาดกว้าง 0.60 เมตร 
ยาว 130.00  เมตร ลึก 
0.70 เมตร

500,000  คูระบายน ้า 1 
สาย ตามแบบท่ี
 อบต. ก้าหนด

 สามารถป้องกัน
น ้าท่วมขังได้

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ  อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ. ๐๒

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพารา

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านลาโล๊ะ -
 บ้านตือระ หมู่ท่ี ๕

- เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก และ
แก้ไขปัญหาราคา
ยางพาราตกต้่าตาม
หนังสือส่ังการ

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 2๒๔.00 เมตร หนา
 ๐.๐๔ เมตร ขนาดกว้าง 
๔.00 เมตร ยาว 
916.00 เมตร หนา 
๐.๐๔ เมตร ขนาดกว้าง 
3.50 เมตร ยาว 
138.00 เมตร หนา 
0.04 เมตร

2,401,000  ถนน 1 สาย 
ตามแบบท่ี อบต.
 ก้าหนด

 ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางสัญจรไป
มาได้สะดวก

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านลา
โล๊ะ – ชลประทาน หมู่ท่ี 5

- เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๑,๐๕0.00 เมตร 
หนา 0.๑๕ เมตร

3,150,000  ถนน 1 สาย 
ตามแบบท่ี อบต.
 ก้าหนด

 ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางสัญจรไป
มาได้สะดวก

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายฝาย 
หมู่ท่ี 5 บ้านลาโล๊ะ

- เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 175 เมตร หนา 
0.15 เมตร

500,000  ถนน 1 สาย 
ตามแบบท่ี อบต.
 ก้าหนด

 ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางสัญจรไป
มาได้สะดวก

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างคูระบายน ้า สายบ้าน
เปาะมูดอ – ส่ีแยกทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ท่ี
 5 บ้านลาโล๊ะ

- เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขัง ขนาดกว้าง 0.40 เมตร 
ยาว 161.00  เมตร ลึก 
0.40 เมตร

500,000  คูระบายน ้า 1 
สาย ตามแบบท่ี
 อบต. ก้าหนด

 สามารถป้องกัน
น ้าท่วมขังได้เป็น
อย่างดี

กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ท่ีท่ัวถึง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ  อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ. ๐๒

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ท่ีท่ัวถึง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
5 โครงการก่อสร้างก้าแพงสนามฟุตบอล 

หมู่ท่ี 5 บ้านลาโล๊ะ
- เพ่ือให้มีรั วรอบขอบชิด 1 สนาม 500,000 ก้าแพงสนาม

ฟุตบอลตาม
แบบท่ี อบต. 
ก้าหนด

สนามฟุตบอลมี
รั วรอบขอบชิด

กองช่าง

6 โครงการซ่อมแซมถนนสายบาเละฮูลู 
หมู่ท่ี 5 บ้านลาโล๊ะ

- เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก

1 สาย 500,000  ถนน 1 สาย 
ตามแบบท่ี อบต.
 ก้าหนด

 ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางสัญจรไป
มาได้สะดวก

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ  อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ. ๐๒

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านตา

เนาะรือนะ - แกแกะ หมู่ท่ี 6
- เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว ๙๖๗.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร

2,901,000  ถนน 1 สาย 
ตามแบบท่ี อบต.
 ก้าหนด

 ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางสัญจรไป
มาได้สะดวก

กองช่าง

2 โครงการจัดซื อท่ีดินเพ่ือสร้างสนามฟุตบอล 
หมู่ท่ี 6 บ้านกลูบี

- เพ่ือให้มีพื นท่ีสร้าง
สนามฟุตบอล

3 ไร่ 500,000  พื นท่ีตามแบบท่ี
 อบต. ก้าหนด

 ประชาชนมีพื นท่ี
ส้าหรับออกก้าลัง
กาย

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างคูระบายน ้าสายข้างบ้านมะ
จูด๊ะ หมู่ท่ี 6 บ้านกลูบี

- เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขัง ขนาดกว้าง 0.40 เมตร 
ยาว 41.00  เมตร ลึก 
0.50 เมตร

100,000  คูระบายน ้า 1 
สาย ตามแบบท่ี
 อบต. ก้าหนด

 สามารถป้องกัน
น ้าท่วมขังได้เป็น
อย่างดี

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างคูระบายน ้าสายข้างบ้านมิง 
ตาเนาะรือนะ หมู่ท่ี 6 บ้านกลูบี

- เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขัง ขนาดกว้าง 0.60 เมตร 
ยาว 160.00  เมตร ลึก 
0.50 เมตร

400,000  คูระบายน ้า 1 
สาย ตามแบบท่ี
 อบต. ก้าหนด

 สามารถป้องกัน
น ้าท่วมขังได้เป็น
อย่างดี

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนนแอลฟัทติกคอนกรีต 
สายบ้านโต๊ะอิหม่าม หมู่ท่ี 6 บ้านกลูบี

- เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 452.00  เมตร หนา
 0.05 เมตร

750,000  ถนน 1 สาย 
ตามแบบท่ี อบต.
 ก้าหนด

 ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางสัญจรไป
มาได้สะดวก

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างคูระบายน ้า สายสามแยก
ทางไปบาโงยือริง หมู่ท่ี 6 บ้านกลูบี

- เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขัง ขนาดกว้าง 0.40 เมตร 
ยาว 631.00  เมตร ลึก 
0.50 เมตร

1,600,000  คูระบายน ้า 1 
สาย ตามแบบท่ี
 อบต. ก้าหนด

 สามารถป้องกัน
น ้าท่วมขังได้เป็น
อย่างดี

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างคูระบายน ้าสายสามแยกทาง
ไปบาโงยือริง หมู่ท่ี 6 บ้านกลูบี

- เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขัง ขนาดกว้าง 0.40 เมตร 
ยาว 220.00  เมตร ลึก 
0.50 เมตร

500,000  คูระบายน ้า 1 
สาย ตามแบบท่ี
 อบต. ก้าหนด

 สามารถป้องกัน
น ้าท่วมขังได้เป็น
อย่างดี

กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ท่ีท่ัวถึง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ  อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ. ๐๒

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ท่ีท่ัวถึง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
8  โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียม สายแกแก๊ะ หมู่ท่ี

 6 บ้านกลูบี
- เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขัง ขนาด 1 ช่อง กว้าง 1.80

 เมตร ยาว 5.00 เมตร 
สูง 1.20 เมตร

200,000  ท่อเหล่ียม 1 
สาย ตามแบบท่ี
 อบต. ก้าหนด

 สามารถป้องกัน
น ้าท่วมขังได้เป็น
อย่างดี

กองช่าง

72



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ  อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ. ๐๒

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างคูระบายน ้า คสล. 

พร้อมฝาปิด หมู่ท่ี 7 บ้านสือแด
- เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขัง ขนาดกว้าง 1.00 เมตร 

ยาว 87.00 เมตร ลึก 
0.80 เมตร

500,000  คูระบายน ้า 1 
สาย ตามแบบท่ี
 อบต. ก้าหนด

 สามารถป้องกัน
น ้าท่วมขังได้

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านสือแด – ประปาภูเขา 
หมู่ท่ี ๗

- เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก

ขนาดกว้าง ๔.00 เมตร 
ยาว ๕๘๘.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร ขนาดกว้าง 
๓.00 เมตร ยาว ๑๗๑.
00 เมตร หนา 0.15 
เมตร

2,200,000  ถนน 1 สาย 
ตามแบบท่ี อบต.
 ก้าหนด

 ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางสัญจรไป
มาได้สะดวก

กองช่าง

3 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสือแด –
 ประปาภูเขา หมู่ท่ี ๗

- เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก

ขนาดกว้าง ๔.00 เมตร 
ยาว ๓๑๓.00 เมตร หนา
 0.๐๔ เมตร

600,000  ถนน 1 สาย 
ตามแบบท่ี อบต.
 ก้าหนด

 ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางสัญจรไป
มาได้สะดวก

กองช่าง

4 โครงการบุกเบิกถนนสายโรงสีข้าว หมู่ท่ี
 ๗

- เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก

ขนาดกว้าง ๕.00 เมตร 
ยาว ๑,๕๐๐.00 เมตร 
หนา 0.60 เมตร

2,500,000  ถนน 1 สาย 
ตามแบบท่ี อบต.
 ก้าหนด

 ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางสัญจรไป
มาได้สะดวก

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทุ่งนา (ต่อยอดสายเดิม) หมู่ท่ี
 ๗ บ้านสือแด

- เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๗๑.๐๐ เมตร หนา
 0.๑๕ เมตร

820,000  ถนน 1 สาย 
ตามแบบท่ี อบต.
 ก้าหนด

 ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางสัญจรไป
มาได้สะดวก

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายมัสยิด 
 หมู่ท่ี 7 บ้านสือแด

- เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 60.00  เมตร หนา 
0.15 เมตร

200,000  ถนน 1 สาย 
ตามแบบท่ี อบต.
 ก้าหนด

 ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางสัญจรไป
มาได้สะดวก

กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ท่ีท่ัวถึง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ  อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ. ๐๒

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ท่ีท่ัวถึง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
8 โครงการจัดซื อท่ีดินเพ่ือสร้างสนาม

ฟุตบอล หมู่ท่ี 7 บ้านสือแด
- เพ่ือให้มีพื นท่ีสร้าง
สนามฟุตบอล

1 แห่ง 500,000  พื นท่ีตามแบบท่ี
 อบต. ก้าหนด

 ประชาชนมีพื นท่ี
ส้าหรับออกก้าลัง
กาย

กองช่าง

9 โครงการบุกเบิกถนนสายหน้าโรงเรียน
ดารุลเราะห์มะห์ หมู่ท่ี 7 บ้านสือแด

- เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 500.00  เมตร หนา
 0.20 เมตร

500,000  ถนน 1 สาย 
ตามแบบท่ี อบต.
 ก้าหนด

 ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางสัญจรไป
มาได้สะดวก

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล. สาย
ทางไปทุ่งนา หมู่ท่ี 7 บ้านสือแด

- เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขัง ขนาด 2 ช่อง กว้างช่องละ
 1.20 เมตร สูง 1.20 
เมตร ยาว 4.50 เมตร

500,000  ท่อเหล่ียม 1 
สาย ตามแบบท่ี
 อบต. ก้าหนด

 สามารถป้องกัน
น ้าท่วมขังได้เป็น
อย่างดี

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ  อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ. ๐๒

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านยะลูตง – บ้าน

สายะ หมู่ท่ี 8 (ต่อยอดสายเดิม)
- เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 1,500.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

3,300,000  ถนน 1 สาย 
ตามแบบท่ี อบต.
 ก้าหนด

 ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางสัญจรไป
มาได้สะดวก

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านยะลูตง – บ้าน
สายะ หมู่ท่ี 8

- เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 140.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร

500,000  ถนน 1 สาย 
ตามแบบท่ี อบต.
 ก้าหนด

 ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางสัญจรไป
มาได้สะดวก

กองช่าง

3 โครงการถมท่ีดินสาธารณะ หมู่ท่ี 8 บ้านยะลูตง - เพ่ือเป็นพื นท่ีรองรับ
การจัดกิจกรรมของ
หมู่บ้าน

ขนาดกว้าง 16.00 เมตร
 ยาว 47.00 เมตร สูง 
0.80 เมตร

500,000  ร้อยละหรือการ
ได้รับประโยชน์
ของประชาชน
ในพื นท่ี

 ประชาชนมีพื นท่ี
ส้าหรับท้า
กิจกรรมต่าง ๆ

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างห้องน ้าสาธารณะ หมู่ท่ี 8 บ้า
นยะลูตง

- เพ่ืออ้านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนใน
พื นท่ี

1 หลัง 500,000  ห้องน ้า
สาธารณะ 1 
หลัง ตามแบบท่ี
 อบต. ก้าหนด

 ประชาชนเกิด
ความสะดวกใน
การใช้บริการ

กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ท่ีท่ัวถึง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ  อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ. ๐๒

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพารา

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายภายใน
หมู่บ้านจือแร หมู่ท่ี 9

- เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก และ
แก้ไขปัญหาราคา
ยางพาราตกต้่าตาม
หนังสือส่ังการ

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว ๑,๒๓๘.00 เมตร 
หนา ๐.๐๔ เมตร

2,786,000  ถนน 1 สาย 
ตามแบบท่ี อบต.
 ก้าหนด

 ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางสัญจรไป
มาได้สะดวก

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านจือแร - บ้านบาโงมาแย หมู่ท่ี 9

- เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว ๑,0๔๔.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

3,915,000  ถนน 1 สาย 
ตามแบบท่ี อบต.
 ก้าหนด

 ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางสัญจรไป
มาได้สะดวก

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างคูระบายน ้า สายบ้าน
ดาลู หมู่ท่ี 9

- เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขัง ขนาดกว้าง 0.50 เมตร 
ยาว 175.00 เมตร ลึก 
0.50 เมตร

400,000  คูระบายน ้า 1 
สาย ตามแบบท่ี
 อบต. ก้าหนด

 สามารถป้องกัน
น ้าท่วมขังได้

กองช่าง

4 โครงการจัดซื อท่ีดินเพ่ือสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ท่ี 9 บ้านจือแร

- เพ่ือให้ประชาชนใน
พื นท่ีมีสถานท่ีท้ากิจกรรม

1 แห่ง 150,000  พื นท่ีตามแบบท่ี
 อบต. ก้าหนด

ประชาชนใน
พื นท่ีมีสถานท่ีท้า
กิจกรรม

กองช่าง

5 โครงการบุกเบิกถนนสายภายบ้านจือแร
 - บ้านสรายอ หมู่ท่ี 9 บ้านจือแร

- เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 500.00 เมตร หนา
 0.30 เมตร

500,000  ถนน 1 สาย 
ตามแบบท่ี อบต.
 ก้าหนด

 ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางสัญจรไป
มาได้สะดวก

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
หมู่ท่ี 9 บ้านจือแร

- เพ่ือให้ประชาชนใน
พื นท่ีมีสถานท่ีท้ากิจกรรม

1 หลัง 350,000 อาคาร
อเนกประสงค์ 1
 หลัง ตามท่ี 
อบต. ก้าหนด

ประชาชนใน
พื นท่ีมีสถานท่ีท้า
กิจกรรม

กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ท่ีท่ัวถึง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ  อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ. ๐๒

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ท่ีท่ัวถึง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน

ดาลู - ปากทาง หมู่ท่ี 9 บ้านจือแร
- เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก

ขนาดกว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 133.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร

500,000  ถนน 1 สาย 
ตามแบบท่ี อบต.
 ก้าหนด

 ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางสัญจรไป
มาได้สะดวก

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ  อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ. ๐๒

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างห้องน ้าสาธารณะ บ้าน

ตันหยง หมู่ท่ี 10
- เพ่ืออ้านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนใน
พื นท่ี

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 5.00 เมตร

500,000  ห้องน ้า
สาธารณะ 1 
หลัง ตามแบบท่ี
 อบต. ก้าหนด

 ประชาชนเกิด
ความสะดวกใน
การใช้บริการ

กองช่าง

2 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านตันหยง 
(ข้างมัดราซะฮ์) – บ้านสือแด หมู่ท่ี 10

- เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก

ขนาดกว้าง ๔.00 เมตร 
ยาว ๕๗๙.00 เมตร หนา
 0.๐๔ เมตร ขนาดกว้าง 
๓.๕0 เมตร ยาว ๒๗๙.
00 เมตร หนา 0.๐๔ 
เมตร

1,500,000  ถนน 1 สาย 
ตามแบบท่ี อบต.
 ก้าหนด

 ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางสัญจรไป
มาได้สะดวก

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายสุสานจีน – ฝายสากอ หมู่ท่ี 
๑๐

- เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก

ขนาดกว้าง ๔.00 เมตร 
ยาว ๑,๐๑๓.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ขนาด
กว้าง ๓.๕0 เมตร ยาว 
๑๔๔.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร

3,500,000  ถนน 1 สาย 
ตามแบบท่ี อบต.
 ก้าหนด

 ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางสัญจรไป
มาได้สะดวก

กองช่าง

4 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี
 10 บ้านตันหยง

- เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้  ระยะทาง 1,000 เมตร 500,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีน ้าใช้

ประชาชนมีน ้าใช้ กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ท่ีท่ัวถึง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ  อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ. ๐๒

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ท่ีท่ัวถึง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
5 โครงการก่อสร้างคูระบายน ้า จากหน้า

ปากซอยหมู่บ้าน - หน้าโรงสี หมู่ท่ี 10 
บ้านตันหยง

- เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขัง ขนาดกว้าง 0.30 เมตร 
ยาว 140.00 เมตร ลึก 
0.30 เมตร

380,000  คูระบายน ้า 1 
สาย ตามแบบท่ี
 อบต. ก้าหนด

 สามารถป้องกัน
น ้าท่วมขังได้เป็น
อย่างดี

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ  อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ. ๐๒

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านบา

โงยือริง – บาตูตีงี หมู่ท่ี 11
- เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก

 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 115.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร

500,000  ถนน 1 สาย 
ตามแบบท่ี อบต.
 ก้าหนด

 ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางสัญจรไป
มาได้สะดวก

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบาลา
เซาะห์ - ประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 11 บ้าน
บาโงยือริง

- เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
900.00 เมตร หนา 
0.15  เมตร

4,000,000  ถนน 1 สาย 
ตามแบบท่ี อบต.
 ก้าหนด

 ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางสัญจรไป
มาได้สะดวก

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านบา
โงยือริง – บาตูตีงี (ต่อยอดสายเดิม) หมู่
ท่ี 11 บ้านบาโงยือริง

- เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก

 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 115.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร

500,000  ถนน 1 สาย 
ตามแบบท่ี อบต.
 ก้าหนด

 ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางสัญจรไป
มาได้สะดวก

กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ท่ีท่ัวถึง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ  อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ. ๐๒

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสนาม

ฟุตบอล (ต่อยอดสายเดิม) หมู่ท่ี 12
- เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 230.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร

500,000  ถนน 1 สาย 
ตามแบบท่ี อบต.
 ก้าหนด

 ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางสัญจรไป
มาได้สะดวก

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายสนามฟุตบอล หมู่ท่ี ๑๒

- เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก

ขนาดกว้าง ๓.๐0 เมตร 
ยาว ๔๕๓.00 เมตร หนา
 0.๑๕ เมตร

1,050,000  ถนน 1 สาย 
ตามแบบท่ี อบต.
 ก้าหนด

 ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางสัญจรไป
มาได้สะดวก

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างคูระบายน ้า สายหน้า
บ้าน ส.อบต. – หน้าบ้านเซ็งปะจู หมู่ท่ี
 12 บ้านสรายอ

- เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขังได้ ขนาดกว้าง ๐.๔0 เมตร 
ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว 
๑๗๖.00 เมตร

500,000  คูระบายน ้า 1 
สาย ตามแบบท่ี
 อบต. ก้าหนด

 สามารถป้องกัน
น ้าท่วมขังได้เป็น
อย่างดี

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย
ซอยปะดอซอมะ - หน้าบ้านสมาชิก 
อบต. หมู่ท่ี 12 บ้านสรายอ

- เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก

ขนาดกว้าง ๓.50 เมตร 
ยาว 340.00 เมตร หนา
 0.05 เมตร

500,000  ถนน 1 สาย 
ตามแบบท่ี อบต.
 ก้าหนด

 ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางสัญจรไป
มาได้สะดวก

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างคูระบายน ้า สายซอย
มะสาปียะ - สนามฟุตบอล หมู่ท่ี 12 
บ้านสรายอ

- เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขังได้ ขนาดกว้าง ๐.๔0 เมตร 
ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว 
220.00 เมตร

500,000  คูระบายน ้า 1 
สาย ตามแบบท่ี
 อบต. ก้าหนด

 สามารถป้องกัน
น ้าท่วมขังได้เป็น
อย่างดี

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
อบต. สากอ

-เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีจัด
กิจกรรมของต้าบล

ขนาดกว้าง 15.00 เมตร
 ยาว 30.00 เมตร

15,000,000  อาคาร 1 หลัง
ตามท่ี อบต. 
ก้าหนด

มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมของต้าบล

กองช่าง

7 โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล ประจ้า
ต้าบลสากอ

- เพ่ือปรับปรุงสนาม
ฟุตบอล

300,000 สนามฟุตบอล
ตามแบบท่ี อบต.
 ก้าหนด

ประชาชนมีพื นท่ี
ออกก้าลังกาย

กองช่าง

8 โครงการซ่อมแซมสนามฟุตบอล 
ประจ้าต้าบลสากอ

- เพ่ือซ่อมแซมสนาม
ฟุตบอล

500,000 สนามฟุตบอล
ตามแบบท่ี อบต.
 ก้าหนด

ประชาชนมีพื นท่ี
ออกก้าลังกาย

กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ท่ีท่ัวถึง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ  อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ. ๐๒

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สาย

ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 บ้านลาโล๊ะ
- เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ และติดตั ง
ไฟฟ้าส่องสว่าง

หมู่ท่ี 5 500,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรยามค้่าคืน

กองช่าง

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สาย
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 10 บ้านตันหยง

- เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ และติดตั ง
ไฟฟ้าส่องสว่าง

หมู่ท่ี 10 100,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรยามค้่าคืน

กองช่าง

3

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในเขต
 อบต. หมู่ท่ี 1 - 12

- เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ และติดตั ง
ไฟฟ้าส่องสว่าง

หมู่ท่ี 1 -12 100,000 100,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรยามค้่าคืน

กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ท่ีท่ัวถึง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๑.2  แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ  อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ผ.02

    2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการรับเสด็จ เพ่ือเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัติรย์
ประชาชนในเขต อบต. 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวนกิจกรรม/

โครงการท่ีด้าเนินการ
ท้าให้เกิดความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน

ส้านักงานปลัด 
อบต.

2 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือให้เด็กและ
เยาวชนมีกิจกรรม
ร่วมกัน

เด็กและเยาวชนในพื นท่ี 150,000 150,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

เด็กและเยาวชนมี
กิจกรรมร่วมกัน

ส้านักงานปลัด 
อบต.

3 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม
เด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน

เพ่ือให้เด็กและเยาวชน
ได้รับความรู้เก่ียวกับ
คุณธรรม จริยธรรม

เยาวชนในพื นท่ี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

เด็กและเยาวชนได้รับ
ความรู้เก่ียวกับคุณธรรม 
จริยธรรม

ส้านักงานปลัด 
อบต.

4 โครงการอบรมเด็กและเยาวชน
ป้องกันยาเสพติด

เพ่ือให้ความรู้เร่ืองโทษ
ของยาเสพติดแก่เด็ก
และเยาวชน

เด็กและเยาวชนในพื นท่ี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

เด็กและเยาวชนมีความรู้
เร่ืองโทษของยาเสพติด

ส้านักงานปลัด 
อบต.

300,000 310,000 360,000 360,000 360,000รวมท้ังส้ิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสท่ี 2 การลดความเหล่ือมล้ า พัฒนา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับแก้ไขคร้ังท่ี 1

องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ผ.02

    2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการกองทุนเศรษฐกิจกรณีกลุ่ม

อาชีพผิดนัดไม่ช้าระหนี ตามสัญญา
เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมี
รายได้

กองทุนเศรษฐกิจชุมชน 100,000 100,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

กลุ่มเป้าหมายมี
รายได้

ส้านักงานปลัด 
อบต.

2 โครงการ อบต. เคล่ือนท่ี เพ่ือจัดบริการประชาชน
ในพื นท่ี

ประชาชนในเขตพื นท่ี 10,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนในพื นท่ี
ได้รับประโยชน์จาก
การบริการ

ส้านักงานปลัด 
อบต.

3 โครงการต่อสู้และเอาชนะยาเสพติด
ต้าบลสากอ

เพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนใน
การป้องกัน และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

ครอบครัวในต้าบลสากอ 50,000 50,000 50,000 ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ชุมชนมีความ
เข้มแข็งในการ
ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

ส้านักงานปลัด 
อบต.

4 โครงการผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์
ของพระบรมวงศานุวงค์และผู้ด้อยโอกาส

เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยใน
พื นท่ี

จ้านวนผู้ป่วยในพื นท่ี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวนผู้ป่วยท่ีได้รับ
ความช่วยเหลือ

ผู้ป่วยได้รับการดูแล
อย่างท่ัวถึง

ส้านักงานปลัด 
อบต.

5 โครงการส่งเสริมสนับสนุนความ
ปรองดองและสมานฉันท์

เพ่ือสร้างความสามัคคี
ของประชาชนในพื นท่ี

ประชาชนในเขตพื นท่ี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

สร้างความสามัคคี
ของประชาชนในพื นท่ี

ส้านักงานปลัด 
อบต.

6 โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรแบบ
พอเพียงให้กับกลุ่มมีรายได้ต้่ากว่าเกณฑ์
 จปฐ.

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีรายได้

กลุ่มเกษตรกรในพื นท่ี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนในพื นท่ีมี
รายได้

ส้านักงานปลัด 
อบต.

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสท่ี 2 การลดความเหล่ือมล้ า พัฒนา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับแก้ไขคร้ังท่ี 1

องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ผ.02

    2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสท่ี 2 การลดความเหล่ือมล้ า พัฒนา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

7 โครงการสนับสนุนการประกอบอาชีพ
ต่าง ๆ

เพ่ือสนับสนุนการ
ประกอบอาชีพให้
กลุ่มเป้าหมาย

50,000 50,000 50,000 ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ประชาชนในต้าบล
สากอ

กลุ่มเป้าหมายมีอาชีพ ส้านักงานปลัด 
อบต.

8 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนและ
กลุ่มสตรี หมู่ท่ี 3 บ้านบาโงมาแย

เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้
พัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง

เยาวชนและกลุ่มสตรี 
หมู่ท่ี 3 บ้านบาโงมาแย

300,000 ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
เยาวชนและกลุ่มสตรี
 หมู่ท่ี 3 บ้านบาโง
มาแย

กลุ่มเป้าหมายได้
พัฒนาศักยภาพ

ส้านักงานปลัด 
อบต.

9 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงของกลุ่มสตรี หมู่ท่ี 4 บ้านสากอ

เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้
พัฒนาศักยภาพของ
ตนเองด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง

กลุ่มสตรี หมู่ท่ี 4 บ้าน
สากอ

500,000 500,000 ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
กลุ่มสตรี หมู่ท่ี 4 
บ้านสากอ

กลุ่มเป้าหมายได้
พัฒนาศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง

ส้านักงานปลัด 
อบต.

10 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกร
 หมู่ท่ี 7 บ้านสือแด

เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้
พัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง

กลุ่มเกษตรกร หมู่ท่ี 7 
บ้านสือแด

300,000 ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
กลุ่มเกษตรกร หมู่ท่ี
 7 บ้านสือแด

กลุ่มเป้าหมายได้
พัฒนาศักยภาพ

ส้านักงานปลัด 
อบต.

11 โครงการอบรมความรู้คุณธรรม 
จริยธรรม เยาวชน หมู่ท่ี 7 บ้านสือแด

เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้คุณธรรม 
จริยธรรม

เยาวชน หมู่ท่ี 7 
บ้านสือแด

50,000 ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้คุณธรรม 
จริยธรรม

ส้านักงานปลัด 
อบต.
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับแก้ไขคร้ังท่ี 1

องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ผ.02

    2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสท่ี 2 การลดความเหล่ือมล้ า พัฒนา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

12 โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพแก่
กลุ่มแม่บ้าน (การท้าอาหารพื นบ้าน) 
หมู่ท่ี ๙ บ้านจือแร

เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มสตรี
 กลุ่มแม่บ้านมีรายได้

กลุ่มสตรีบ้านดาลู หมู่ท่ี 9 50,000 50,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม
โครงการมีงานท้า
และมีรายได้

กลุ่มเป้าหมายมี
รายได้เพ่ิมขึ น

ส้านักงานปลัด 
อบต.

13 โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินในการประกอบอาชีพ
ของสตรีตามแนววิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
หมู่ท่ี ๙ บ้านจือแร

เพ่ือเพ่ิมทักษะความรู้
ความเข้าใจให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มสตรีหมู่ท่ี 9 บ้านจือ
แร

250,000 ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

เพ่ิมศักยภาพและ
ความรู้ให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย

ส้านักงานปลัด 
อบต.

14 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกร
 หมู่ท่ี 10 บ้านตันหยง

เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้
พัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง

กลุ่มเกษตรกร หมู่ท่ี 10
 บ้านตันหยง

120,000 ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
กลุ่มเกษตรกร หมู่ท่ี
 10 บ้านตันหยง

กลุ่มเป้าหมายได้
พัฒนาศักยภาพ

ส้านักงานปลัด 
อบต.

15 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเด็กและ
เยาวชน หมู่ท่ี 10 บ้านตันหยง

เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้
พัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง

กลุ่มเด็กและเยาวชน 
หมู่ท่ี 10 บ้านตันหยง

200,000 ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
กลุ่มเด็กและเยาวชน
 หมู่ท่ี 10 บ้าน
ตันหยง

กลุ่มเป้าหมายได้
พัฒนาศักยภาพ

ส้านักงานปลัด 
อบต.
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับแก้ไขคร้ังท่ี 1

องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ผ.02

    2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสท่ี 2 การลดความเหล่ือมล้ า พัฒนา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

16 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี หมู่ท่ี
 10 บ้านตันหยง

เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้
พัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง

กลุ่มสตรี หมู่ท่ี 10 บ้าน
ตันหยง

200,000 ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
กลุ่มสตรี หมู่ท่ี 10 
บ้านตันหยง

กลุ่มเป้าหมายได้
พัฒนาศักยภาพ

ส้านักงานปลัด 
อบต.

990,000 860,000 540,000 410,000 840,000รวมท้ังส้ิน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ  อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ผ.02

    2.3 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดซื อวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก 

(ศูนย์เด็กเล็ก 3 ศูนย์)
เพ่ือส่งเสริมการศึกษา
แก่เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ต้าบล

260,000 260,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละของนักเรียนท่ี
ได้รับการสนับสนุน
วัสดุการศึกษา

เด็กเล็กมีวัสดุ
การศึกษา

กองการศึกษา

2 โครงการจัดท้าแผนพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เพ่ือจัดท้าแผนพัฒนา
การศึกษาท่ีสอดคล้อง
กับบริบทของท้องถ่ิน
และของชาติ

แผนพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

10,000 10,000 10,000 30,000 30,000 จ้านวนกิจกรรม/
โครงการท่ีด้าเนินการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีแผนพัฒนา
การศึกษาท่ี
สอดคล้องกับบริบท
ของท้องถ่ินและของ
ชาติ

กองการศึกษา

3 โครงการปฐมนิเทศ เพ่ือให้ผู้ปกครองได้
ทราบถึงแนวทางการ
บริหารจัดการภายใน
ศูนย์

เด็กและผู้ปกครอง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้ปกครองทราบถึง
แนวทางการบริหาร
จัดการภายในศูนย์

กองการศึกษา

4 โครงการประกันคุณภาพภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ระบบประกันคุณภาพ
ภายในของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทั ง 3 ศูนย์

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท่ีผ่าน
การรับรอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผ่านการรับรองด้าน
ประกันคุณภาพ
ภายใน

กองการศึกษา

5 โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัย

เพ่ือให้ผู้ปกครองเข้าใจ
ถึงระบบการศึกษา
ปฐมวัย และการถ่าย
โอนเด็กเข้าสู่ระบบ
โรงเรียนต่อไป

ผู้ปกครอง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้ปกครองเข้าใจถึง
ระบบการศึกษา
ปฐมวัย และการถ่าย
โอนเด็กเข้าสู่ระบบ
โรงเรียน

กองการศึกษา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสท่ี 2 การลดความเหล่ือมล้ า พัฒนา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ  อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ผ.02

    2.3 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสท่ี 2 การลดความเหล่ือมล้ า พัฒนา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

6 โครงการพัฒนาศักยภาพของครูผู้ดูแล
เด็ก และคณะกรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือเพ่ิมทักษะความรู้
ความเข้าใจให้กับครู
ผู้ดูแลเด็กและ
คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ครูผู้ดูแลเด็กและ
คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใน
สังกัด อบต. สากอ

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

 ครูผู้ดูแลเด็กและ
คณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก น้าความรู้
มาพัฒนาองค์กร

กองการศึกษา

7 โครงการพัฒนาศักยภาพของครูผู้ดูแล
เด็ก และเด็กนักเรียนประจ้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย
ได้พัฒนาศักยภาพของ
ตนเองจากการศึกษา
นอกสถานท่ี

ครูผู้ดูแลเด็ก และเด็ก
นักเรียนประจ้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในต้าบล

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

 กลุ่มเป้าหมายได้
พัฒนาศักยภาพของ
ตนเองจาก
การศึกษานอก
สถานท่ี

กองการศึกษา

8 โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการสถานศึกษา

เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย
ได้พัฒนาศักยภาพของ
ตนเองจากการศึกษา
นอกสถานท่ี

คณะกรรมการสถานศึกษา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

 กลุ่มเป้าหมายได้
พัฒนาศักยภาพของ
ตนเองจาก
การศึกษานอก
สถานท่ี

กองการศึกษา

9 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในต้าบลสากอมี
อาคารท่ีได้มาตรฐาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ต้าบลสากอ

100,000 150,000  อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้รับการ
ซ่อมแซม

กองช่าง

10 โครงการเย่ียมบ้านเด็กปฐมวัย เพ่ือรับทราบข้อมูล
ส่วนตัวและได้เห็น
สภาพความเป็นอยู่ของ
เด็ก

ครูประจ้าชั นเย่ียมบ้าน 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ครูผู้ดูแลเด็กทราบ
ข้อมูลส่วนตัวและได้
เห็นสภาพความ
เป็นอยู่ของเด็ก

กองการศึกษา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
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ผ.02

    2.3 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสท่ี 2 การลดความเหล่ือมล้ า พัฒนา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

11 โครงการวันแม่แห่งชาติ เพ่ือให้เด็กแสดงความ
รัก ความกตัญญูต่อแม่
ผู้ให้ก้าเนิด

เด็กนักเรียนประจ้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในต้าบล

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

เด็กแสดงความรัก 
ความกตัญญูต่อแม่
ผู้ให้ก้าเนิด

กองการศึกษา

12 โครงการศูนย์เด็กปลอดโรค เพ่ือให้ศูนย์เด็กปลอด
โรค

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอด
โรค ทั ง 3 ศูนย์

9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 ร้อยละของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท่ี
ปลอดโรค

ศูนย์เด็กสะอาดน่าดู
 น่าอยู่ น่าเรียน

กองการศึกษา

13 จัดซื อชุดพัฒนาการเรียนรู้ส้าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือสนับสนุนอุปกรณ์
การเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ต้าบล

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของนักเรียนท่ี
ได้รับการสนับสนุน
ชุดพัฒนาการเรียนรู้

เด็กมีอุปกรณ์การ
เรียนการสอนท่ี
ทันสมัย

กองการศึกษา

14 จัดซื ออุปกรณ์การเรียนการสอนแก่
โรงเรียนในเขต อบต.

เพ่ือสนับสนุนอุปกรณ์
การเรียนการสอนแก่
โรงเรียนในเขต อบต.

จัดซื ออุปกรณ์การเรียน
การสอนแก่โรงเรียนใน
เขต อบต.

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของนักเรียนท่ี
ได้รับการสนับสนุน
อุปกรณ์การเรียน
การสอน

เด็กนักเรียนมี
อุปกรณ์การเรียน
การสอน

กองการศึกษา

15 จัดซื ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือสนับสนุนอุปกรณ์
การเรียนการสอนแก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จัดซื ออุปกรณ์การเรียน
การสอนแก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละของนักเรียนท่ี
ได้รับการสนับสนุน
อุปกรณ์การเรียน
การสอน

เด็กนักเรียนมี
อุปกรณ์การเรียน
การสอน

กองการศึกษา

16 สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยา
เสพติด

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้เร่ืองโทษของยา
เสพติด

กิจกรรมเก่ียวกับยาเสพติด 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  จ้านวนกิจกรรม/
โครงการท่ีด้าเนินการ

ประชาชนมีความรู้
เร่ืองโทษของยาเสพ
ติด

ส้านักปลัด
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ผ.02

    2.3 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสท่ี 2 การลดความเหล่ือมล้ า พัฒนา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

17 สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันเด็ก
ก่อนวัยเรียน

เพ่ือให้เด็กนักเรียน
ได้รับอาหารเพียงพอ
และถูกสุขลักษณะ

เด็กนักเรียนในพื นท่ี 900,000 900,000 950,000 950,000 950,000 ร้อยละของนักเรียนท่ี
ได้รับการสนับสนุน
อาหารกลางวัน

เด็กได้รับอาหาร
กลางวันครบทุกคน

กองการศึกษา

18 สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่
โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือให้เด็กนักเรียน
ได้รับสารอาหาร
เพียงพอและถูก
สุขลักษณะ

เด็กนักเรียนในพื นท่ี 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละของนักเรียนท่ี
ได้รับการสนับสนุน
อาหารเสริม (นม)

เด็กได้รับอาหาร
เสริมครบทุกคน

กองการศึกษา

19 อุดหนุนโครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันของโรงเรียนสังกัด สพฐ.

เพ่ือให้เด็กนักเรียน
ได้รับอาหารเพียงพอ
และถูกสุขลักษณะ

เด็กนักเรียนในพื นท่ี 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ร้อยละของนักเรียนท่ี
ได้รับการสนับสนุน
อาหารกลางวัน

เด็กได้รับอาหาร
กลางวันครบทุกคน

กองการศึกษา

20 โครงการจัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษช่วง
ปิดภาคเรียน

เพ่ือให้เยาวชนในพื นท่ี
มีความรู้ภาษาอังกฤษ

เยาวชนในพื นท่ี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

เยาวชนในพื นท่ีมี
ความรู้ภาษาอังกฤษ

กองการศึกษา

21 โครงการทัศนศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้
เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง

เด็กนักเรียนในพื นท่ี 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

เด็กนักเรียนได้
เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง

กองการศึกษา

11,130,000 10,920,000 11,320,000 11,190,000 11,190,000รวมท้ังส้ิน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ผ.02

    2.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดซื ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน เพ่ือส่งเสริมการกีฬา

ให้แก่เยาวชนและ
ประชาชนในชุมชน

เยาวชนและประชาชนใน
ชุมชนมีอุปกรณ์กีฬาครบ

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
เยาวชนและ
ประชาชนในชุมชน

เยาวชนและ
ประชาชนได้เล่นกีฬา

กองการศึกษา

2 โครงการแข่งขันเซปัคตะกร้อ เพ่ือเสริมสร้างความ
สามัคคีของเด็กและ
เยาวชนในพื นท่ี

เด็กและเยาวชนในพื นท่ี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

เด็กและเยาวชนใน
พื นท่ีมีความสามัคคี

กองการศึกษา

3 โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน เพ่ือเสริมสร้างความ
สามัคคีของเด็กและ
เยาวชนในพื นท่ี

เด็กและเยาวชนในพื นท่ี 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

เด็กและเยาวชนใน
พื นท่ีมีความสามัคคี

กองการศึกษา

4 โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย เพ่ือเสริมสร้างความ
สามัคคีของเด็กในพื นท่ี

เด็กปฐมวัยในพื นท่ี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

เด็กในพื นท่ีมีความ
สามัคคี

กองการศึกษา

5 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันใน
ระดับต่าง ๆ

เพ่ือเสริมสร้างความ
สามัคคีของเด็กและ
เยาวชนในพื นท่ี

เด็กและเยาวชนในพื นท่ี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

เด็กและเยาวชนใน
พื นท่ีมีความสามัคคี

กองการศึกษา

6 โครงการแข่งขันกีฬาเช่ือมสัมพันธ์
ระหว่างหมู่บ้าน

เพ่ือเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ชุมชน

หมู่ท่ี 1 - 12 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ชุมชนมี
ความสัมพันธ์อันดี
ต่อกัน

กองการศึกษา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสท่ี 2 การลดความเหล่ือมล้ า พัฒนา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ผ.02

    2.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสท่ี 2 การลดความเหล่ือมล้ า พัฒนา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

7 โครงการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล เพ่ือเสริมสร้างความ
สามัคคี

ประชาชนในพื นท่ี 40,000 40,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนในพื นท่ีมี
ความสามัคคี

กองการศึกษา

8 โครงการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส เพ่ือเสริมสร้างความ
สามัคคี

ประชาชนในพื นท่ี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนในพื นท่ีมี
ความสามัคคี

กองการศึกษา

9 โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนอายุไม่
เกิน 12 ปี

เพ่ือเสริมสร้างความ
สามัคคีของเยาวชนใน
พื นท่ี

เยาวชนในพื นท่ี 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

เยาวชนในพื นท่ีมี
ความสามัคคี

กองการศึกษา

10 โครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนฟุตบอล
ประจ้าหมู่บ้าน

เพ่ือพัฒนาทักษะผู้
ฝึกสอนฟุตบอล

ผู้ฝึกสอนฟุตบอล 70,000 70,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

พัฒนาทักษะผู้
ฝึกสอนฟุตบอล

กองการศึกษา

11 โครงการแข่งขันฟุตซอล เพ่ือเสริมสร้างความ
สามัคคีของเด็กและ
เยาวชนในพื นท่ี

เด็กและเยาวชนในพื นท่ี 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

เด็กและเยาวชนใน
พื นท่ีมีความสามัคคี

กองการศึกษา

12 โครงการแข่งขันฟุตบอลต้าบลต้านยา
เสพติด

เพ่ือเสริมสร้างความ
สามัคคีของเด็กและ
เยาวชนในพื นท่ี

เด็กและเยาวชนในพื นท่ี 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

เด็กและเยาวชนใน
พื นท่ีมีความสามัคคี

กองการศึกษา

13 โครงการจัดซื อวัสดุอุปกรณ์ฌาปนกิจ
ศพคนยากไร้

เพ่ือจัดซื อวัสดุอุปกรณ์
ฌาปนกิจศพคนยากไร้
ในพื นท่ี

วัสดุอุปกรณ์ฌาปนกิจศพ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ศพคนยากไร้ในพื นท่ี ศพคนยากไร้ใน
พื นท่ีมีวัสดุอุปกรณ์
ฌาปนกิจ

กองการศึกษา

1,310,000 1,310,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000รวมท้ังส้ิน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ  อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ผ.02

    2.5 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ เพ่ือก้าจัดขยะมูลฝอย

ชุมชน
เตาเผาขยะประจ้าต้าบล 1,000,000 1,000,000  - เตาเผาขยะตาม

แบบท่ี อบต. ก้าหนด
ก้าจัดขยะมูลฝอย
ชุมชน

ส้านักงานปลัด 
อบต.

2 โครงการจัดซื อทรายอะเบทป้องกันยุง
เพาะพันธ์

เพ่ือจัดซื อทรายอะเบ
ทป้องกันยุงเพาะพันธ์

ประชาชนในพื นท่ี 4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

สามารถป้องกันโรค
จากยุงได้

ส้านักงานปลัด 
อบต.

3 โครงการจัดซื อน ้ายาฉีดพ่นกันยุง เพ่ือท้าลายแหล่งเพาะ
พันธ์ยุงลาย

พื นท่ีต้าบลสากอ 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 จ้านวนครั งท่ี
ด้าเนินการ

ท้าลายแหล่งเพาะ
พันธ์ยุงลาย

ส้านักงานปลัด 
อบต.

4 โครงการจัดซื อยาเวชภัณฑ์ป้องกันโรค
วัวเท้าเป่ือยปากเป่ือย

เพ่ือจัดซื อยาเวชภัณฑ์
ป้องกันโรควัวเท้าเป่ือย
ปากเป่ือย

สัตว์ในพื นท่ี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวนครั งท่ี
ด้าเนินการ

สามารถป้องกันโรค
วัวเท้าเป่ือยปากเป่ือย

ส้านักงานปลัด 
อบต.

5 โครงการท้าความสะอาดท่ีสาธารณะ 
ศาสนสถาน รักษา ส่ิงแวดล้อม

เพ่ือรณรงค์การรักษา
ความสะอาด

ท้าความสะอาดท่ี
สาธารณะ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวนกิจกรรม/
โครงการท่ีด้าเนินการ

ท่ีสาธารณะ ศาสน
สถานมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

ส้านักงานปลัด 
อบต.

6 โครงการป่ันจักรยานเพ่ือสุขภาพ เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพ
และความสามัคคีของ
ประชาชนในพื นท่ี

ประชาชนในพื นท่ี 20,000 20,000 20,000  - ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนในพื นท่ีมี
สุขภาพแข็งแรงและ
มีความสามัคคี

ส้านักงานปลัด 
อบต.

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสท่ี 2 การลดความเหล่ือมล้ า พัฒนา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ  อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ผ.02

    2.5 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสท่ี 2 การลดความเหล่ือมล้ า พัฒนา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

7 โครงการเดิน - ว่ิง เฉลิมพระเกียรติ 5 
ธันวามหาราช

เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพ
และความสามัคคีของ
ประชาชนในพื นท่ี

ประชาชนในพื นท่ี 30,000 30,000  - ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนในพื นท่ีมี
สุขภาพแข็งแรงและ
มีความสามัคคี

ส้านักงานปลัด 
อบต.

8 โครงการเฝ้าระวังโภชนาการเด็กอายุ 
ช่วง 0-5 ปี

เพ่ือให้เด็กได้รับการ
ส่งเสริมโภชนการท่ี
ถูกต้อง

เด็กในพื นท่ี 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

เด็กในพื นท่ีได้รับ
การส่งเสริมโภชน
การท่ีถูกต้อง

ส้านักงานปลัด 
อบต.

9 โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะและ
แยกขยะ (ธนาคารขยะ)

เพ่ือรณรงค์ให้ทิ งขยะ
ลงถัง และแยกขยะได้

ประชาชนในพื นท่ี 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนทิ งขยะลง
ถัง และแยกขยะได้

ส้านักงานปลัด 
อบต.

10 โครงการอบรมความรู้ด้านการแพทย์
ฉุกเฉินแก่สมาชิก อปพร. และ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

เพ่ือให้ความรู้ความ
เข้าใจในงานด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน

พนักงานของ อบต. และ
สมาชิก อปพร.

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในงานด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน

ส้านักงานปลัด 
อบต.

11 โครงการอบรมเยาวชนด้านอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมและธรรมชาติ

เพ่ือให้เยาวชนมีความรู้
ด้านการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมและ
ธรรมชาติ

เยาวชนในต้าบล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

เยาวชนมีความรู้ด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและธรรมชาติส้านักงานปลัด 
อบต.

12 โครงการอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มสตรี
เร่ืองโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้า
นม

เพือให้กลุ่มสตรีมีความรู้
ในเร่ืองโรคมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็งเต้านม

กลุ่มสตรีในพื นท่ี 30,000 30,000 30,000 ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

กลุ่มสตรีมีความรู้ใน
เร่ืองโรคมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็งเต้า
นม

ส้านักงานปลัด 
อบต.
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ  อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ผ.02

    2.5 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสท่ี 2 การลดความเหล่ือมล้ า พัฒนา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

13 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองโรค
ไข้เลือดออก

เพ่ืออบรมให้ความรู้
เร่ืองโรคไข้เลือดออก

ประชาชนในพื นท่ี 60,000 60,000 60,000  - ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนในพื นท่ีมี
ความรู้เร่ืองโรค
ไข้เลือดออก

ส้านักงานปลัด 
อบต.

14 เงินอุดหนุนส้าหรับการด้าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด้าริด้าน
สาธารณสุข

เพ่ืออุดหนุนส้าหรับการ
ด้าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด้าริ
ด้านสาธารณสุขของแต่
ละหมู่บ้าน

หมู่ท่ี 1 -12 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 จ้านวนกิจกรรม/
โครงการท่ีด้าเนินการ

หมู่บ้านในพื นท่ี
รับผิดชอบ
ด้าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด้าริด้าน
สาธารณสุข

ส้านักงานปลัด 
อบต.

15 ส้ารวจข้อมูลจ้านวนสัตว์และขึ น
ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี

เพ่ือส้ารวจข้อมูล
จ้านวนสัตว์และขึ น
ทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค
 คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าฯ

สัตว์ในพื นท่ี 600 600 600 600 จ้านวนสัตว์ท่ีขึ น
ทะเบียน

มีข้อมูลจ้านวนสัตว์
และขึ นทะเบียนสัตว์

ส้านักงานปลัด 
อบต.

16 ขับเคล่ือนโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี

เพ่ือขับเคล่ือนโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ

สัตว์ในพื นท่ี 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนกิจกรรม/
โครงการท่ีด้าเนินการ

สัตว์ในพื นท่ีปลอด
จากโรคพิษสุนัขบ้า

ส้านักงานปลัด 
อบต.

17 โครงการมุมสุขภาพบริการประชาชน เพ่ือให้ความรู้แก่
ประชาชนท่ีมาใช้บริการ

ประชาชนท่ีมาใช้บริการ 30,000 30,000 30,000 จ้านวนกิจกรรม/
โครงการท่ีด้าเนินการ

ประชาชนท่ีมาใช้
บริการมีความรู้เร่ือง
สุขภาพ

ส้านักงานปลัด 
อบต.

18 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพ่ือให้ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า

สัตว์ในพื นท่ี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของสัตว์ใน
พื นท่ีได้รับวัคซีน
โรคพิษสุนัขบ้า

สัตว์ในพื นท่ีปลอด
โรคพิษสุนัขบ้า

ส้านักงานปลัด 
อบต.

1,525,200 1,605,800 635,800 495,800 495,800รวมท้ังส้ิน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ  อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ผ.02

    2.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการเสริมสร้างครอบครัวให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความรักความ

เข้าใจและ
ความสัมพันธ์ท่ีดี
ระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว

ครอบครัวในต้าบลสากอ 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ครอบครัวในต้าบล
สากอ

กลุ่มเป้าหมายมี
ความรักความเข้าใจ
และความสัมพันธ์ท่ี
ดีระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว

ส้านักงานปลัด 
อบต.

2 โครงการวันผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุมี
กิจกรรมร่วมกัน

ผู้สูงอายุในพื นท่ีต้าบลสา
กอ

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้สูงอายุมีกิจกรรม
ร่วมกัน

ส้านักงานปลัด 
อบต.

3 โครงการวันคนพิการแห่งชาติ เพ่ือให้คนพิการมี
กิจกรรมร่วมกัน

คนพิการในพื นท่ีต้าบลสา
กอ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

คนพิการมีกิจกรรม
ร่วมกัน

ส้านักงานปลัด 
อบต.

4 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุในต้าบลสากอ

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุในพื นท่ีต้าบลสา
กอ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

พัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ

ส้านักงานปลัด 
อบต.

330,000 360,000 360,000 360,000 360,000รวมท้ังส้ิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสท่ี 2 การลดความเหล่ือมล้ า พัฒนา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ผ.02

    2.7 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการพิธีกินข้าวใหม่ เพ่ือให้ประชาชนได้ท้า

กิจกรรมร่วมกัน
ประชาชนมีกิจกรรม
ร่วมกัน

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

เสริมสร้างความ
สามัคคีของประชาชน
ในพื นท่ี

ส้านักงานปลัด 
อบต.

2 โครงการส่งเสริมการเกษตรปลูกพืชไร่
หลังฤดูเก็บเก่ียว

เพ่ือส่งเสริมให้
เกษตรกรมีรายได้

เกษตรกรในต้าบล 50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

เกษตรกรมีรายได้ ส้านักงานปลัด 
อบต.

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000รวมท้ังส้ิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสท่ี 2 การลดความเหล่ือมล้ า พัฒนา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ผ.02

    2.8 แผนงานงบกลาง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการเบี ยยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเบี ยยังชีพ

ผู้สูงอายุในพื นท่ีต้าบล
สากอ

ประชาชนในเขตต้าบลสา
กอ

8,989,200 8,989,200 8,989,200 8,989,200 8,989,200 จ้านวนผู้สูงอายุท่ี
ได้รับเบี ยยังชีพ

ผู้สูงอายุมีรายได้ ส้านักงานปลัด 
อบต.

2 โครงการเบี ยยังชีพคนพิการ เพ่ือจ่ายเบี ยยังชีพคน
พิการในพื นท่ีต้าบลสา
กอ

ประชาชนในเขตต้าบลสา
กอ

2,467,200 2,467,200 2,467,200 2,467,200 2,467,200 จ้านวนผู้สูงอายุท่ี
ได้รับเบี ยยังชีพ

ผู้พิการมีรายได้ ส้านักงานปลัด 
อบต.

3 โครงการเบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือจ่ายเบี ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ในพื นท่ีต้าบลสากอ

ประชาชนในเขตต้าบลสา
กอ

107,000 107,000 107,000 107,000 107,000 จ้านวนผู้สูงอายุท่ี
ได้รับเบี ยยังชีพ

ผู้ป่วยเอดส์มีรายได้ ส้านักงานปลัด 
อบต.

11,563,400 11,563,400 11,563,400 11,563,400 11,563,400รวมท้ังส้ิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสท่ี 2 การลดความเหล่ือมล้ า พัฒนา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ  อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ผ.02

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ท่ี 3 ด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
    3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการเลือกตั งผู้บริหารท้องถ่ิน

และสมาขิกสภาท้องถ่ิน
เพ่ือเลือกตั งผู้บริหาร
ท้องถ่ิน

900,000 900,000 900,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมาใช้สิทธ์ิ
เลือกตั ง

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
ระบอบประชาธิปไตย

ส้านักงานปลัด 
อบต.

2 โครงการเสริมสร้างความรู้ใน
ระบอบประชาธิปไตยและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน

เพ่ือให้ความรู้กับ
ประชาชนเร่ือง
ประชาธิปไตย

ประชาชนในต้าบลสากอ 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
ระบอบประชาธิปไตย

ส้านักงานปลัด 
อบต.

3 โครงการปกป้องสถาบันของชาติ เพ่ือปลุกจิตส้านึกท่ีดี
ในการปกป้อง
สถาบันส้าคัญของชาติ

ข้าราชการ และ
ประชาชนในพื นท่ี

20,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
จิตส้านึกในการปกป้อง
สถาบัน

ส้านักงานปลัด 
อบต.

0 40,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000รวมท้ังส้ิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสท่ี 4 เสริมสร้างสันติสุขและความม่ันคงภายในพ้ืนท่ีแบบมีส่วนร่วมอย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 ด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลสากอ อ้าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาส ท่ี 4 เสริมสร้างสันติสุขและความม่ันคงภายในพ้ืนท่ีแบบมีส่วนร่วมอย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ท่ี 3 ด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
   3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน

ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
เพ่ือให้อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนมีความ
พร้อมในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

อปพร. ในต้าบลสากอ 20,000     20,000      20,000      20,000       20,000       ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

 อปพร. มีความพร้อม
ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ส้านักงานปลัด 
อบต.

2 โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

เพ่ือเพ่ิมทักษะความรู้ใน
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

พนักงาน อบต. 20,000     20,000      20,000      20,000       20,000       ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

กลุ่มเป้าหมายมี
ทักษะความรู้ในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

ส้านักงานปลัด 
อบต.

3 โครงการขับรถมีน ้าใจ รักษาวินัยจราจร
 อบต. สากอ

เพ่ือด้าเนินงานตามโครงการ
ให้สอดคล้องกับศูนย์
อ้านวยการความปลอดภัย
ทางถนนฯ

อปพร. ในต้าบลสากอ 20,000     20,000      20,000      20,000       20,000       ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนในพื นท่ีใช้
ถนนด้วยความ
ปลอดภัย

ส้านักงานปลัด 
อบต.

4 โครงการอบรมส่งเสริมให้ผู้น้าศาสนา
เข้ามามีบทบาทและศักยภาพในการ
แก้ไขปัญหาความม่ันคง

เพ่ือเสริมสร้างความสันติสุข
ในต้าบลและรับทราบ
ปัญหาความต้องการของ
ประชาชน

ผู้น้าศาสนา 10,000     10,000      10,000      10,000       10,000       ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้น้าศาสนาในเขต
ต้าบลได้แสดงความ
คิดเห็นร่วมกัน

ส้านักงานปลัด 
อบต.

5 โครงการขอรับการสนับสนุนน ้ามัน
เชื อเพลิงในการรักษาความสงบ
เรียบร้อย อ้าเภอสุไหงปาดี จังหวัด
นราธิวาส

เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมของ
ท้องถ่ิน

สนับสนุนงบประมาณ 10,000   400,000   400,000   400,000    400,000    จ้านวนกิจกรรม/
โครงการท่ี
ด้าเนินการ

ส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรม
ของท้องถ่ิน

ส้านักงานปลัด 
อบต.

80,000 470,000 470,000 470,000 470,000

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 ด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

รวมท้ังส้ิน

101



รายละเอียดโครงการพัฒนา
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ผ.02

    4.1 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1  โครงการศูนย์สาธิตการเกษตร

ผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ต้าบลสากอ

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีรายได้

ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

มีศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร

ส้านักงานปลัด 
อบต.

2 สมทบโครงการเศรษฐกิจชุมชนต้าบล
สากอ

เพ่ือสมทบโครงการ
เศรษฐกิจชุมชนต้าบล
สากอ

ประชาชนในพื นท่ี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  ร้อยละของ

ประชาชนท่ีได้รับ

ส่งเสริมอาชีพจาก

เงินสมทบฯ

 ประชาชนมีรายได้

เพ่ิมข้ึน
ส้านักงานปลัด 

อบต.

130,000 130,000 130,000 130,000 130,000รวมท้ังส้ิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสท่ี 2 การลดความเหล่ือมล้ า พัฒนา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสท่ี 4  ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ท่ี 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ  อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ผ.02

    5.1 แผนงานบริหารท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณ

 อบต. สากอ
เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในบริเวณ อบต. 
สากอ

อบต. สากอ 600,000 600,000 จ้านวนโครงการ/
กิจกรรมท่ีด้าเนินการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในบริเวณ อบต.
 สากอ

ส้านักงานปลัด 
อบต.

2 โครงการปลูกต้นไม้ เพ่ือส่งเสริมการปลูก
ต้นไม้

ประชาชน และส่วน
ราชการในพื นท่ี

10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   จ้านวนกิจกรรมท่ี
ด้าเนินการ

ส่งเสริมการปลูก
ต้นไม้

ส้านักงานปลัด 
อบต.

3 โครงการท้องถ่ินไทย รวมใจภักด์ิ รักษ์
พื นท่ีสีเขียว

เพ่ือให้ต้าบลสากอเป็น
พื นท่ีสีเขียว และแสดง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์

กิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื นท่ีต้าบลสากอ10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ให้ต้าบลสากอเป็น
พื นท่ีสีเขียว และ
แสดงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน

ส้านักงานปลัด 
อบต.

4 โครงการฟ้ืนฟูนาร้าง เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนในพื นท่ีได้ใช้
ประโยชน์จากนาร้าง

ฟ้ืนฟูนาร้าง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนในพื นท่ีได้
ใช้ประโยชน์จากนา
ร้าง

ส้านักงานปลัด 
อบต.

5 โครงการหน่ึงคน หน่ึงฝน หน่ึงต้น เพ่ือ
ประชาชนชาวไทย

เพ่ือส่งเสริมการปลูก
ต้นไม้

ประชาชนในเขตพื นท่ี 15,000   15,000   15,000   15,000   15,000   ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ส่งเสริมการปลูก
ต้นไม้

ส้านักงานปลัด 
อบต.

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสท่ี 3 จัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน และมีส่ิงแวดล้อมท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ  อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ผ.02

    5.1 แผนงานบริหารท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสท่ี 3 จัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน และมีส่ิงแวดล้อมท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

6 โครงการอบรมสร้างจิตส้านึกในการ
รักษาธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

เพ่ือสร้างจิตส้านึกใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ประชาชนในเขตพื นท่ี 10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนมีจิตส้านึก
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ส้านักงานปลัด 
อบต.

245,000 245,000 845,000 845,000 245,000รวมท้ังส้ิน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ  อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ผ.02

    5.2 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กในต้าบล
เพ่ือความสวยงามและ
เป็นระเบียบเรียบร้อย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ต้าบล

100,000 100,000  - ภูมิทัศน์บริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตาม
แบบท่ี อบต. ก้าหนด

ความสวยงามและ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษา

100,000 100,000 0 0 0รวมท้ังส้ิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสท่ี 3 จัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน และมีส่ิงแวดล้อมท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ  อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ผ.02

    5.3 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะและ

แยกขยะ (ธนาคารขยะ)
เพ่ือรณรงค์ให้ทิ งขยะ
ลงถัง และแยกขยะได้

ประชาชนในพื นท่ี 10,000 10,000 10,000  - ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนทิ งขยะลง
ถัง และแยกขยะได้

ส้านักงานปลัด 
อบต.

2 โครงการอบรมเยาวชนด้านอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมและธรรมชาติ

เพ่ือให้เยาวชนมีความรู้
ด้านการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมและ
ธรรมชาติ

เยาวชนในต้าบล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

เยาวชนมีความรู้ด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและธรรมชาติส้านักงานปลัด 
อบต.

40,000 40,000 40,000 30,000 30,000รวมท้ังส้ิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสท่ี 3 จัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน และมีส่ิงแวดล้อมท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ผ.02

    6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรม

พื นบ้าน
เพ่ือให้ประชาชนได้ท้า
กิจกรรมร่วมกัน

ประชาชนในเขตพื นท่ี 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนได้ท้า
กิจกรรมร่วมกัน

กองการศึกษา

2 โครงการประเพณีเทศกาลต้อนรับปีใหม่ เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีอันดีงาม
ของท้องถ่ิน

ประชาชนในเขตพื นท่ี 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ประเพณีอันดีงามคง
อยู่กับท้องถ่ิน

กองการศึกษา

3 โครงการมาวลิดประจ้าหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้ร่วม
จัดกิจกรรมประเพณี
ทางศาสนา

ประชาชนในพื นท่ี 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนได้ร่วมจัด
กิจกรรมประเพณี
ทางศาสนา

กองการศึกษา

4 โครงการอาซูรอ เพ่ือให้ประชาชนได้ร่วม
จัดกิจกรรมประเพณี
ทางศาสนา

ประชาชนในพื นท่ี 50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนได้ร่วมจัด
กิจกรรมประเพณี
ทางศาสนา

กองการศึกษา

5 โครงการดะวะห์สัมพันธ์ เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม
ศาสนาให้กับประชาชน
ในพื นท่ี

ประชาชนในพื นท่ี 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนพื นท่ี
ได้รับความรู้ทาง
ศาสนา

กองการศึกษา

6 โครงการมาอัลฮิจเราะห์ เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม
ศาสนาให้กับประชาชน
ในพื นท่ี

ประชาชนในพื นท่ี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนพื นท่ี
ได้รับความรู้ทาง
ศาสนา

กองการศึกษา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสท่ี 2 การลดความเหล่ือมล้ า พัฒนา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสท่ี 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ท่ี 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ผ.02

    6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสท่ี 2 การลดความเหล่ือมล้ า พัฒนา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสท่ี 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ท่ี 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

7 โครงการฝึกอบรมวิทยากรสอนกีรออาตี
 (สอนอัล-กุรอาน)

เพ่ือให้ผู้สอนอัล-กุรอาน
เรียนรู้อัขระและออก
เสียงได้ถูกต้องหลักตัจวีด

วิทยากรสอนกีรออาตี
ในพื นท่ี

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้สอนอัล-กุรอาน
สามารถเรียนรู้อัขระ
และออกเสียงได้
ถูกต้องหลักตัจวีด

กองการศึกษา

8 โครงการถือศีลอด (ปอซอ) เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม
ศาสนาให้กับประชาชน
ในพื นท่ี

ประชาชนในพื นท่ี 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนได้ร่วมจัด
กิจกรรมประเพณี
ทางศาสนา

กองการศึกษา

9 โครงการอบรมจริยธรรมให้กับ
ประชาชนในต้าบลสากอ

เพ่ือให้ประชาชนใน
พื นท่ีมีความรู้เก่ียวกับ
จริยธรรมด้านศาสนา

ประชาชนในพื นท่ี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนในพื นท่ีมี
ความรู้เก่ียวกับ
จริยธรรมด้านศาสนา

กองการศึกษา

10 โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ เพ่ือเช่ือมความสัมพันธ์
ระหว่างผู้น้าศาสนา 
ผู้น้าท้องถ่ิน และ
ประชาชนในพื นท่ี

ผู้น้าท้องถ่ิน ผู้น้าศาสนา
 และประชาชนในพื นท่ี

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

เช่ือมความสัมพันธ์
ระหว่างผู้น้าศาสนา 
ผู้น้าท้องถ่ิน และ
ประชาชนในพื นท่ี

กองการศึกษา

11 โครงการสอนคัมภีร์อัล-กุรอาน ในเขต 
อบต. สากอ

เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการสอนคัมภีร์
อัล-กุรอานท่ีถูกต้อง

เยาวชนในพื นท่ีต้าบล
สากอ

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

กลุ่มเป้าหมายได้รับ
การสอนคัมภีร์อัล-กุ
รอานท่ีถูกต้อง

กองการศึกษา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ผ.02

    6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสท่ี 2 การลดความเหล่ือมล้ า พัฒนา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสท่ี 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ท่ี 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

12 โครงการอบรมหลักสูตรอัลกุรอาน (กี
รออาตี) หมู่ท่ี 1 -12

เพ่ือให้เด็กในพื นท่ีมี
ความรู้หลักการอ่านอัล
กุรอาน

เด็กในพื นท่ีต้าบลสากอ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

กลุ่มเป้าหมายได้
ความรู้หลักการ
อ่านอัลกุรอานท่ี
ถูกต้อง

กองการศึกษา

13 อุดหนุนการจัดงานของดีเมืองนราและ
รับเสด็จ

เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีอันดีงาม
ของท้องถ่ิน

สนับสนุนงบประมาณ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

อนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีอันดี
งามของท้องถ่ิน

กองการศึกษา

14 อุดหนุนงานวัฒนธรรมอ้าเภอสุไหงปาดี เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีอันดีงาม
ของท้องถ่ิน

สนับสนุนงบประมาณ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

อนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีอันดี
งามของท้องถ่ิน

กองการศึกษา

15 อุดหนุนตกแต่งเรือบุปผชาติเป็นเรือแห่
ทางน ้าในงานแข่งขันเรือหน้าพระท่ีน่ัง

เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีอันดีงาม
ของท้องถ่ิน

สนับสนุนงบประมาณ 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

อนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีอันดี
งามของท้องถ่ิน

กองการศึกษา

1,347,500 1,347,500 1,397,500 1,397,500 1,397,500รวมท้ังส้ิน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ  อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ผ.02

    7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะ

ผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.
เพ่ือเพ่ิมทักษะความรู้
ความเข้าใจให้กับคณะ
ผู้บริหาร และสมาชิก
สภาฯ อบต.

คณะผู้บริหาร และ
สมาชิกสภา อบต. สากอ

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000  คณะผู้บริหาร และ
สมาชิกสภา อบต.

 คณะผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาฯ อบต. น้า
ความรู้มาพัฒนาองค์กร

ส้านักงานปลัด 
อบต.

2 โครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
ส่วนต้าบล และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต้าบล

เพ่ือเพ่ิมทักษะความรู้
ความเข้าใจให้กับ
พนักงานส่วนต้าบล 
และพนักงานจ้าง

พนักงานส่วนต้าบล และ
พนักงานจ้าง ในสังกัด 
อบต. สากอ

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000  พนักงานส่วนต้าบล
 และพนักงานจ้าง

 พนักงานส่วนต้าบล และ
พนักงานจ้างของ อบต. น้า
ความรู้มาพัฒนาองค์กร

ส้านักงานปลัด 
อบต.

3 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.
 พนักงานส่วนต้าบล พนักงานจ้าง 
และบุคลากรทางการศึกษา

เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ความเข้าใจเร่ือง
คุณธรรมจริยธรรม

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
 อบต. พนักงานส่วนต้าบล
 พนักงานจ้าง และ
บุคลากรทางการศึกษา 
ในสังกัด อบต. สากอ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนต้าบล 
พนักงานจ้าง และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา

 กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความเข้าใจเร่ืองคุณธรรม
จริยธรรม

ส้านักงานปลัด 
อบต.

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสท่ี 2 การลดความเหล่ือมล้ า พัฒนา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสท่ี 7 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ท่ี 7 ด้านการบริหารจัดการท่ีดี

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ  อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ผ.02

    7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสท่ี 2 การลดความเหล่ือมล้ า พัฒนา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสท่ี 7 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ท่ี 7 ด้านการบริหารจัดการท่ีดี

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

4 โครงการอบรมให้ความรู้กับพนักงาน
ส่วนต้าบล และพนักงานจ้าง เก่ียวกับ
ระเบียบการจัดซื อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ

เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับระเบียบการ
จัดซื อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ

พนักงานส่วนต้าบล และ
พนักงานจ้าง ในสังกัด 
อบต. สากอ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  พนักงานส่วนต้าบล
 และพนักงานจ้าง

 กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับ
ระเบียบการจัดซื อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ

ส้านักงานปลัด 
อบต.

5 โครงการสร้างจิตส้านึกในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตคอรัปช่ัน

เพ่ือสร้างจิตส้านึกใน
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
คอรัปช่ันให้
กลุ่มเป้าหมาย

พนักงานส่วนต้าบล และ
พนักงานจ้าง ในสังกัด 
อบต. สากอ

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000  พนักงานส่วนต้าบล
 และพนักงานจ้าง

กลุ่มเป้าหมายมีจิตส้านึก
ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
คอรัปช่ัน

ส้านักงานปลัด 
อบต.

6 โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร

บุคลากรในสังกัด อบต. 
สากอ

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000  บุคลากร  บุคลากรมีการพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง

ส้านักงานปลัด 
อบต.

7 โครงการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถ่ิน การ
ติดตาม และประเมินผลแผนฯ

เพ่ือจัดท้าแผนพัฒนา
ท้องถ่ินส่ีปี การติดตาม
และประเมินผลแผนฯ

ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการ
จัดท้า ติดตาม และ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถ่ินส่ีปี

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000  แผนพัฒนาท้องถ่ิน
ส่ีปี

 แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี 
การติดตามและ
ประเมินผลแผนฯ

ส้านักงานปลัด 
อบต.
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ  อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ผ.02

    7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสท่ี 2 การลดความเหล่ือมล้ า พัฒนา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสท่ี 7 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ท่ี 7 ด้านการบริหารจัดการท่ีดี

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

8 โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน
ส่วนต้าบล และพนักงานจ้าง

เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย
ได้พัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
 อบต. พนักงานส่วนต้าบล
 และพนักงานจ้าง สังกัด 
อบต. สากอ

650,000 650,000  ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนต้าบล 
และพนักงานจ้าง

 กลุ่มเป้าหมายได้พัฒนา
ศักยภาพของตนเอง

ส้านักงานปลัด 
อบต.

9 โครงการจัดท้าแผนท่ีภาษี (กองคลัง) เพ่ือจัดเก็บภาษี
รายได้ของ อบต.

ในเขต อบต. สากอ 200,000 200,000  -  - จ้านวนกิจกรรม/
โครงการท่ี
ด้าเนินการ

จัดเก็บภาษีได้จ้านวน
มากขึ น

กองคลัง

10  โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมาย พรบ. ข้อมูลข่าวสาร และ
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่
คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต้าบล 
และพนักงานจ้าง

เพ่ือให้ความรู้ด้าน
กฎหมายแก่คณะ
ผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนต้าบล และ
พนักงานจ้าง

คณะผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนต้าบล และ
พนักงานจ้าง

40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ด้านกฎหมาย

ส้านักงานปลัด 
อบต.

112



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ  อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ผ.02

    7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสท่ี 2 การลดความเหล่ือมล้ า พัฒนา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสท่ี 7 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ท่ี 7 ด้านการบริหารจัดการท่ีดี

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

11 โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
กฎหมาย คุณธรรม และจริยธรรม
ส้าหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
ข้าราชการ พนักงาน และพนักงาน
จ้างฯ อบต.

เพ่ือพัฒนาความรู้
ด้านกฎหมาย 
คุณธรรม และ
จริยธรรมแก่ผู้บริหาร
 สมาชิกสภาฯ 
ข้าราชการ พนักงาน 
และพนักงานจ้างฯ 
อบต.

ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
ข้าราชการ พนักงาน 
และพนักงานจ้างฯ อบต.

40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ด้านกฎหมาย 
คุณธรรม และจริยธรรม

ส้านักงานปลัด 
อบต.

12 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน อ้าเภอสุไหงปาดี จังหวัด
นราธิวาส

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

สนับสนุนงบประมาณ 15,450 15,450 15,450 15,450 15,450 ตามรายละเอียด เพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ส้านักงานปลัด 
อบต.

13 อุดหนุนท่ีท้าการปกครองอ้าเภอสุไหง
ปาดี (สตส.) โครงการแก้ไขปัญหายา
เสพติด

เพ่ืออุดหนุนท่ีท้าการ
ปกครองอ้าเภอสุไหง
ปาดี (สตส.) ในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ตามรายละเอียด แก้ไขปัญหายาเสพติดใน
พื นท่ี

ส้านักงานปลัด 
อบต.

680,450 1,610,450 1,610,450 760,450 760,450รวมท้ังส้ิน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ  อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ผ.02

    7.2 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการพัฒนาศักยภาพของครูผู้ดูแล

เด็ก และคณะกรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือเพ่ิมทักษะความรู้
ความเข้าใจให้กับครู
ผู้ดูแลเด็กและ
คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ครูผู้ดูแลเด็กและ
คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใน
สังกัด อบต. สากอ

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

 ครูผู้ดูแลเด็กและ
คณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก น้าความรู้
มาพัฒนาองค์กร

กองการศึกษา

2 โครงการพัฒนาศักยภาพของครูผู้ดูแล
เด็ก และเด็กนักเรียนประจ้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย
ได้พัฒนาศักยภาพของ
ตนเองจากการศึกษา
นอกสถานท่ี

ครูผู้ดูแลเด็ก และเด็ก
นักเรียนประจ้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในต้าบล

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

 กลุ่มเป้าหมายได้
พัฒนาศักยภาพของ
ตนเองจาก
การศึกษานอก
สถานท่ี

กองการศึกษา

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการสถานศึกษา

เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย
ได้พัฒนาศักยภาพของ
ตนเองจากการศึกษา
นอกสถานท่ี

คณะกรรมการสถานศึกษา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

 กลุ่มเป้าหมายได้
พัฒนาศักยภาพของ
ตนเองจาก
การศึกษานอก
สถานท่ี

กองการศึกษา

4 โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ดูแลเด็ก ผดด.

เพ่ือเพ่ิมทักษะความรู้
ความเข้าใจให้กับครู
ผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก

ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละหรือจ้านวน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

 กลุ่มเป้าหมายได้
พัฒนาศักยภาพของ
ตนเองจาก
การศึกษานอก
สถานท่ี

กองการศึกษา

210,000 210,000 210,000 210,000 210,000รวมท้ังส้ิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสท่ี 2 การลดความเหล่ือมล้ า พัฒนา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสท่ี 7 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ท่ี 7 ด้านการบริหารจัดการท่ีดี

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ
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1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
      แนวทางพัฒนา จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างท่ัวถึง  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุงการใช้พลังงานเพ่ือความ

ปลอดภัยของประชาชนในพื นท่ีความม่ันคง
พร้อมระบบ IOT ขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลสากอ

- เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง

เสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ 
720 ชุด

46,800,000 ร้อยละของครัวเรือน
ท่ีมีไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

0 46,800,000 0 0รวมท้ังส้ิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ท่ีท่ัวถึง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ. ๐2/1
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ. ๐๓

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 บริหารท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง - จัดซื อเคร่ืองเจาะปูน จ้านวน 1 เคร่ือง 50,000 ส้านักงานปลัด อบต.

ครุภัณฑ์การเกษตร - จัดซื อเคร่ืองพ่นหมอกควัน  จ้านวน 1 เคร่ือง 59,000 กองคลัง
- จัดซื อเคร่ืองสูบน ้า จ้านวน 1 เคร่ือง 25,000 25,000 25,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - จัดซื อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานประมวลผล แบบท่ี
 1 พร้อมอุปกรณ์จ้าเป็น จ้านวน 4 ชุด

100,000 100,000 100,000

- จัดซื อเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จ้านวน 1 เคร่ือง 22,000 22,000 22,000
- จัดซื อเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network 
แบบท่ี 1 จ้านวน 2 เคร่ือง

20,000 20,000

- จัดซื อเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 
จ้านวน 2 เคร่ือง

30,000 30,000

- จัดซื อสแกนเนอร์ ส้าหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบท่ี 1 จ้านวน 1 เคร่ือง

18,000 18,000

- จัดซื อเคร่ืองส้ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ้านวน 6 ตัว 15,000 15,000
ครุภัณฑ์เผยแพร่และโฆษณา - จัดซื อกล้องดิจิตอล จ้านวน 1 เคร่ือง 10,000 10,000

- จัดซื อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 
พร้อมขาตั งขาเหล็กติดยึดเพดาน

30,000 30,000 30,000

- จัดซื อเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จ้านวน 1 เคร่ือง 30,000 30,000 30,000
- จัดซื อเคร่ืองควบคุมเสียง MIXER 50,000 50,000
- จัดซื อจานรับสัญญาณดาวเทียม มีซีฟเวอร์พร้อมติดตั ง 
จ้านวน 1 ชุด

6,500 6,500 6,500

- จัดซื อชุดควบคุมเสียงกลางแจ้ง 100,000 100,000

ท่ี แผนงาน หมวด งบประมาณประเภท
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ. ๐๓

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี แผนงาน หมวด งบประมาณประเภท

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - จัดซื อคูลเลอร์น ้าสแตนเลส ขนาด 50 ซม. จ้านวน 1 
เคร่ือง

7,000 7,000 7,000 7,000

- จัดซื อเคร่ืองตัดหญ้า จ้านวน 1 เคร่ือง 13,000 13,000
- จัดซื อเคร่ืองท้าน ้าเย็นและน ้าร้อน จ้านวน 1 ชุด 25,100 25,100 25,100
- จัดซื อตู้เก็บวัสดุงานบ้านงานครัว จ้านวน 1 ตัว 6,000 6,000 6,000 6,000
- จัดซื อตู้ทึบเก็บไม้กวาดและอุปกรณ์ต่าง ๆ 6,000 6,000 6,000 6,000
- จัดซื อตู้เย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต จ้านวน 1 เคร่ือง 14,700 14,700
- จัดซื อโต๊ะไม้เอนกประสงค์ 6,000 6,000 6,000 6,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - จัดซื อเคร่ืองส้ารองไฟฉุกเฉินแบบใช้น ้ามัน แรงดันไฟฟ้า
ไม่น้อยกว่า 115/200V จ้านวน 3 เคร่ือง

90,000 90,000 90,000

- จัดซื อปล๊ักจ่ายไฟแบบมีล้อเก็บสาย ชนิด (VCT) 10,000 10,000 10,000 10,000
- จัดซื อไฟประดับอาคารไฟสายตรง แบบ 2 แถว จ้านวน
 1 ชุด

 - 36,000 36,000

- จัดซื อไมค์ประชุมพร้อมอุปกรณ์ครบชุด 300,000 300,000 300,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - จัดซื อรถโดยสารขนาด 12 ท่ีน่ัง (ดีเซล) จ้านวน 1 คัน 1,288,000

- จัดซื อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ ลแค็บ 
จ้านวน 1 คัน

868,000

- จัดซื อรถยนต์ตรวจการณ์ แบบขับเคล่ือน 2 ล้อ จ้านวน
 1 คัน

1,280,000
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ. ๐๓

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี แผนงาน หมวด งบประมาณประเภท

ครุภัณฑ์โรงงาน  - จัดซื อเล่ือยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ จ้านวน 1 เคร่ือง 6,900 6,900
ครุภัณฑ์ส้านักงาน - จัดซื อตู้ล็อกเกอร์ ขนาด 6 ช่อง จ้านวน 2 ตู้ 20,000 20,000 20,000 20,000

- จัดซื อเก้าอี พสาสติก จ้านวน 200 ตัว 53,000 53,000
- จัดซื อเก้าอี พักคอย 4 ท่ีน่ัง จ้านวน 2 ชุด 5,000 5,000 5,000 5,000
- จัดซ่ือเคร่ืองเจาะกระดาษ 1 ตัว 15,000 15,000 15,000 15,000
- จัดซื อเคร่ืองดูดฝุ่น จ้านวน 1 เคร่ือง 15,000 15,000 15,000
- จัดซื อเคร่ืองตัดสติกเกอร์ 32,000 32,000 32,000
- จัดซื อเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ้านวน 1 เคร่ือง 250,000 250,000 250,000
- จัดซื อเคร่ืองโทรสารแบบเลเซอร์  ส่งเอกสารได้ครั งละ 
20 แผ่น จ้านวน 1 เคร่ือง

18,000 18,000 18,000

- จัดซื อเคร่ืองพิมพ์ดีต จ้านวน 1 เคร่ือง 19,000 19,000 19,000
- จัดซื อเคร่ืองอัดฉีดแรงดันสูง แบบล้อเข็น จ้านวน 1 
เคร่ือง

5,000 5,000 5,000

- จัดซื อเคร่ืองอัดลมรถยนต์ 300,000 300,000
- จัดซื อโพเดียม จ้านวน 2 ชุด 20,000 20,000 20,000
- จัดซื อชั นวางเอนกประสงค์ 35,000 35,000 35,000 35,000
- จัดซื อตู้เก็บเอกสารลักษณะเป็นตู้เตี ย กระจกบานเล่ือน 
จ้านวน 14 ตัว

84,000 84,000 84,000 84,000

- จัดซื อตู้เหล็กบานทึบ จ้านวน 1 ตู้ 20,000 20,000 20,000 20,000
- จัดซื อเต้นท์ขนาดใหญ่ ขนาด 4.00 x 8 เมตร จ้านวน 
6 หลัง

126,000 126,000

- จัดซื อเต้นท์พับเอนกประสงค์ผ้ายูวี ขนาด 2.5 x 2.5 
เมตร จ้านวน 13  หลัง

80,000 80,000

- จัดซื อโต๊ะท้างานครบชุด จ้านวน 2 ชุด 16,000 16,000 16,000 16,000
- จัดซื อโต๊ะพับโฟเมก้า จ้านวน 13 ตัว 15,000 15,000
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ. ๐๓

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี แผนงาน หมวด งบประมาณประเภท

- จัดซื อโต๊ะวางเคร่ืองพิมพดีต 2,500 2,500 2,500
- จัดซื อบริการ Leased Line internet 100,000 100,000
- จัดซื อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 24 นิ ว จ้านวน 2 
เคร่ือง

6,000 6,000

- จัดซื อโครงเหล็กส้าหรับติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์หน้า 
อบต.

60,000 60,000

2 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เผยแพร่และโฆษณา - จัดซื อกล้องดิจิตอล จ้านวน 1 เคร่ือง 10,000 10,000 10,000 ส้านักงานปลัด อบต.
- จัดซื อพัดลมติดผนังขนาด 18 นิ ว จ้านวน 2 ตัว 2,600 2,600 2,600
- จัดซื อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 32 นิ ว 
พร้อมขาตั งขาเหล็กติดยึดเพดาน จ้านวน 1 เคร่ือง

10,000 10,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - จัดซื อกล้อง CCTV พร้อมติดตั ง บริเวณส้านักงาน 
จ้านวน 8 จุด

900,000 900,000

- จัดซื อเคร่ืองวิทยุส่ือสาร จ้านวน 10 เคร่ือง 200,000 200,000 200,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - จัดซื อเรือพลาสติก จ้านวน 2 ล้า 16,000 16,000 16,000

- จัดซื อรถบรรทุกน ้าจ้านวน 1 คัน 2,000,000 2,000,000
- จัดซื อเรือกู้ภัยขนิดไฟเบอร์พร้อมเคร่ืองยนต์ จ้านวน 2 
ล้า

300,000 300,000 300,000

ครุภัณฑ์ส้านักงาน - จัดซ่ือเคร่ืองเจาะกระดาษ 1 ตัว 15,000 15,000 15,000
- จัดซื อชั นวางเอนกประสงค์ 35,000 35,000 35,000
- จัดซื อตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บาน 1 ชุด 5,000 5,000 5,000
- จัดซื อตู้เก็บเอกสารลักษณะเป็นตู้เตี ย กระจกบานเล่ือน 
จ้านวน 2 ตัว

12,000 12,000 12,000

- จัดซื อตู้เหล็กบานทึบ จ้านวน 1 ตู้ 20,000 20,000 20,000
- จัดซื อสายดับเพลิงข้อต่อท่อเหล่ียม สายจากยาง
สังเคราะห์

10,000 10,000 10,000
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ. ๐๓

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี แผนงาน หมวด งบประมาณประเภท

3 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - จัดซื อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานประมวลผล แบบท่ี
 1 พร้อมอุปกรณ์จ้าเป็น จ้านวน 1 ชุด

25,000 25,000 25,000 กองการศึกษา

- จัดซื อเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จ้านวน 1 เคร่ือง 22,000 22,000 22,000
- จัดซื อเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network 
แบบท่ี 1 จ้านวน 1 เคร่ือง

10,000 10,000

- จัดซื อเคร่ืองส้ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ้านวน 2 ตัว 5,000 5,000
ครุภัณฑ์เผยแพร่และโฆษณา - จัดซื อกล้องดิจิตอล จ้านวน 1 เคร่ือง 10,000 10,000 10,000

- จัดซื อเคร่ืองโทรโข่ง จ้านวน 1 เคร่ือง 5,000 5,000 5,000
- จัดซื อพัดลมติดผนังขนาด 18 นิ ว จ้านวน 2 ตัว 2,600 2,600 2,600
- จัดซื อโพเดียม จ้านวน 2 ตัว 20,000 20,000 20,000

ครุภัณฑ์ส้านักงาน - จัดซ่ือเคร่ืองเจาะกระดาษ 1 ตัว 15,000 15,000 15,000 15,000
- จัดซื อชั นวางเอนกประสงค์ 35,000 35,000 35,000 35,000
- จัดซื อตู้เก็บเอกสารลักษณะเป็นตู้เตี ย กระจกบานเล่ือน 
จ้านวน 2 ตัว

12,000 12,000 12,000

- จัดซื อตู้เหล็กบานทึบ จ้านวน 1 ตู้ 20,000 20,000 20,000 20,000
- จัดซื อเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน พร้อมติดตั ง 
จ้านวน 1 เคร่ือง

60,000

4 เคหะและชุมขน ครุภัณฑ์ก่อสร้าง - จัดซ่ือเคร่ืองเจาะปูนซิเมนต์ จ้านวน 1 ชุด 25,000 25,000 25,000 กองช่าง
- จัดซื อสายวัดระยะ แบบเดินตาม 5,000 5,000 5,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - จัดซื อเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จ้านวน 1 เคร่ือง 22,000 22,000
- จัดซื อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานประมวลผล แบบท่ี
 1 พร้อมอุปกรณ์จ้าเป็น จ้านวน 1 ชุด

25,000 25,000 25,000

- จัดซื อเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network 
แบบท่ี 1 จ้านวน 1 เคร่ือง

10,000 10,000

- จัดซื อเคร่ืองส้ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ้านวน 2 ตัว 5,000 5,000
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ. ๐๓

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี แผนงาน หมวด งบประมาณประเภท

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - จัดซื อรถจักรยานยนต์ไม่ต้่ากว่า 250 ซีซี จ้านวน 1 คัน 150,000 150,000
- จัดซื อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ ลแค็บ 
จ้านวน 1 คัน

1,025,000

- จัดซื อรถบรรทุกขยะ จ้านวน 1 คัน 2,400,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ - จัดซื อเคร่ืองตรวจสอบคุณภาพน ้า จ้านวน 1 ชุด  - 50,000 50,000 50,000
ครุภัณฑ์ส้านักงาน - จัดซื อชั นวางเอนกประสงค์ 35,000 35,000 35,000 35,000

- จัดซื อตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บาน 1 ชุด  - 5,000 5,000 5,000
- จัดซื อตู้เก็บเอกสารลักษณะเป็นตู้เตี ย กระจกบานเล่ือน 
จ้านวน 2 ตัว

 - 12,000 12,000 12,000

- จัดซื อตู้เหล็กบานทึบ จ้านวน 1 ตู้ 20,000 20,000 20,000 20,000
ครุภัณฑ์ส้ารวจ - จัดซื อกล้องระดับ จ้านวน 1 ชุด  - 34,000 34,000 -

- จัดซื อกล้องวัดมุม จ้านวน 1 ชุด  - 110,000 110,000  -
- จัดซื อเคร่ืองหาพิกัดด้วยสัญญานดาวเทียม (GPS) 
จ้านวน 1 เคร่ือง

 - 24,500 24,500 24,500

5 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง - จัดซื อแบบหล่อคอนกรีต จ้านวน 1 ชุด 7,000 7,000 7,000 กองช่าง
- จัดซื อชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต จ้านวน 1 
ชุด

4,000 4,000 4,000
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ส่วนที่ ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
๑. ด้านกายภาพ 
 ๑.๑ ที่ตั้งของชุมชนหรือต าบล 

องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี เดิมเป็นสภาต าบล 
จากนั้นจึงมีการประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ตาม พรบ. สภาต าบล และองค์การ
บริหารส่วนต าบลสากอ พ.ศ. ๒๕๓๗ เมื่อวันที่ ๒๙ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ มีพ้ืนที่ ๔๘.๖๔ ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ ๓๐,๓๙๘.๗๕ ไร่ ห่างจากอ าเภอสุไหงปาดี ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
ประมาณ ๙ กิโลเมตร 
 อาณาเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 ทิศเหนือ       ติดต่อกับ  ต าบลริโก๋ อ าเภอสุไหงปาดี และต าบลผดุงมาตร อ าเภอจะแนะ 
 ทิศใต้           ติดต่อกับ  ต าบลเอราวัณ และต าบลกายูคละ อ าเภอแว้ง   
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ต าบลกาวะ และต าบลริโก๋ อ าเภอสุไหงปาดี  
 ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ  ต าบลร่มไทร และต าบลเกียร์  อ าเภอสุคิริน 

 
๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 

  ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มในบางพ้ืนที่ และที่ราบสูง มีภูเขาป่าสงวนแห่งชาติบูเก๊ะแว 
ป่าไม้ยังคงความอุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ป่าหลายชนิดอาศัยอยู่ ดินอุดมสมบูรณ์เหมาะส าหรับท า
การเกษตร ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ คือ ข้าว ยางพารา ทุเรียน ลองกอง เงาะ สะตอ ฯลฯ 
 
 ๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 

ภูมิอากาศมีลักษณะร้อนชื้น โดยเฉลี่ยมีอุณหภูมิประมาณ ๒๙ องศาเซลเซียส ได้รับ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ และมีฝนตกชุกในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม อากาศ
เปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี ๒ ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือน
พฤษภาคมอากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็นบ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลม
กระโชกแรงร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ ๓๕ องศาเซลเซียสขึ้นไป ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือน
กันยายน โดยมีฝนตกมากในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม แต่อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนาน
ประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรง และมีฝนตกหนักในเดือนธันวาคมแต่ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลสากอไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง  มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร  

 
๑.๔ ลักษณะของดิน 

  ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วน ประมาณ ๗๕% ดินลูกรังประมาณ ๒๐% และเป็น
ดินเหนียวประมาณ ๕ % 
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๒. ด้านการเมือง/การปกครอง  
องค์การบริหารส่วนต าบลสากอมีการจัดตั้งหมู่บ้านมีทั้งหมด ๑๒ โดยประชาชนให้ความ

ร่วมมือในการเลือกตั้งเป็นอย่างดีเช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๕ มีจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ๔,๘๗๘ คน จากผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งทั้งสิ้น ๖,๕๙๓ คนคิดเป็นร้อยละ ๗๓.๙๘ จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล ๔,๘๗๕ คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น ๖,๕๘๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๐๒ โดยมี
ปัญหาคือ การแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมี
การเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล โดยเฉพาะการคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
คือ ขอความร่วมมือจากผู้น า และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรม และให้
รายงานอ าเภอทราบ การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อกฎหมายการเลือกตั้งที่
กระท าได้และท าไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ และมีการจัดการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกหมู่บ้าน
ในเขตต าบลสากอเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมประชุม รวมทั้ง
แสดงความคิดเห็นที่มีประโยชน์ ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลสากอด าเนินงานตามความต้องการ
ของประชาชน และประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร  

 
๒.๑ เขตการปกครอง 
 

ต าบลสากอ แบ่งเขตการปกครองเป็น 12 หมู่บ้าน คือ 
หมู่ที่ ๑  บ้านตือระ 
หมู่ที่ ๒  บ้านบอเกาะ 
หมู่ที่ ๓  บ้านบาโงมาแย 
หมู่ที่ ๔  บ้านสากอ 
หมู่ที่ ๕  บ้านลาโล๊ะ 
หมู่ที่ ๖  บ้านกลูบี  
หมู่ที่ ๗  บ้านสือแด 
หมู่ที่ ๘  บ้านยะลูตง 
หมู่ที่ ๙  บ้านจือแร 
หมู่ที่ ๑๐ บ้านตันหยง 
หมู่ที่ ๑๑ บ้านบาโงยือริง 
หมู่ที่ ๑๒ บ้านสรายอ 
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๒.๒ การเลือกตั้ง 
  รายละเอียดจ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตต าบลสากอ 

 
๓. ประชากร 
 ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
 

หมู่บ้าน พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

หมู่ที่ ๑  บ้านตือระ 547 579 1,126 558 588 1,146 563 585 1,148 
หมู่ที่ ๒  บ้านบอเกาะ 452 455 907 458 458 916 467 462 929 
หมู่ที่ ๓  บ้านบาโงมาแย 513 496 1,009 509 502 1,011 518 497 1,015 
หมู่ที่ ๔  บ้านสากอ 623 669 1,292 635 676 1,311 649 674 1,323 
หมู่ที่ ๕  บ้านลาโล๊ะ 577 633 1,210 583 641 1,224 592 646 1,238 
หมู่ที่ ๖  บ้านกลูบี  508 541 1,049 523 547 1,070 534 545 1,079 
หมู่ที่ ๗  บ้านสือแด 542 539 1,081 548 544 1,092 549 547 1,096 
หมู่ที่ ๘  บ้านยะลูตง 214 254 468 220 262 482 228 261 489 
หมู่ที่ ๙  บ้านจอืแร 295 329 624 288 339 627 288 330 618 
หมู่ที่ ๑๐ บา้นตันหยง 510 529 1,039 523 536 1,059 536 544 1,080 
หมู่ที่ ๑๑ บา้นบาโงยือริง 179 184 363 185 185 370 191 183 374 
หมู่ที่ ๑๒ บา้นสรายอ 367 403 770 373 410 783 373 408 781 

รวมทั้งสิ้น 5,327 5,611 10,938 5,403 5,688 11,091 5,488 5,682 11,170 
 

ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (3 มิถุนายน พ.ศ. 2562) 
 
 
 

จ านวนที่จัด
เลือกตั้ง 

จ านวนเขต
เลือกตั้ง 

เขต
เลือกตั้ง 

จ านวน
หน่วย

เลือกตั้ง 

หมู่บ้าน จ านวนผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้ง 

นายกฯ ส.อบต. 
1 24 12 1 1 หมู่ที่ ๑  บ้านตือระ 696 

   2 1 หมู่ที่ ๒  บ้านบอเกาะ 543 
   3 1 หมู่ที่ ๓  บ้านบาโงมาแย 589 
   4 1 หมู่ที่ ๔  บ้านสากอ 866 
   5 1 หมู่ที่ ๕  บ้านลาโล๊ะ 681 
   6 1 หมู่ที่ ๖  บ้านกลูบ ี  618 
   7 1 หมู่ที่ ๗  บ้านสือแด 625 
   8 1 หมู่ที่ ๘  บ้านยะลูตง 305 
   9 1 หมู่ที่ ๙  บ้านจือแร 421 
   10 1 หมู่ที่ ๑๐ บ้านตันหยง 607 
   11 1 หมู่ที่ ๑๑ บ้านบาโงยือริง 200 
   12 1 หมู่ที่ ๑๒ บ้านสรายอ 454 
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๓.๒ ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

 

ที่มา: จ านวนประชากร จ าแนกตามช่วงอายุ ปี 2562 ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนในวันส ารวจข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน 
ระดับต าบล ป ีพ.ศ. 2562 ต าบลสากอ จ าแนกตามช่วงอายุในข้อมูล จปฐ. 

 
๔. สภาพทางสังคม 

๔.๑ การศึกษา 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปี ร้อยละ ๙๙ อ่าน 

เขียนภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้ เด็กอายุ ๖ – ๑๔ ปี ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 
๙ ปี และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ ๙๙ ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี แต่มีปัญหาคือ ยังไม่
สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ ๆ ได้ การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ คือ จัด
กิจกรรมต่าง ๆ ให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ให้กับ
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับโรงเรียน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่วงอายุ เพศชาย เพศหญิง รวม 
1 เดือน - 5 เดือน 0 1 1 
6 เดือน - 1 ปี 0 เดือน 4 0 4 
1 ปี 1 เดือน - 2 ป ี 31 31 62 
3 ปี   -   5 ป ี 155 168 323 
6 ปี   -  12 ป ี 513 450 963 
13 ปี -  14 ป ี 150 136 286 
15 ปี -  18 ป ี 282 264 546 
19 ปี –  25 ป ี 492 474 966 
26 ปี –  34 ป ี 574 552 1,126 
35 ปี –  49 ป ี 768 808 1,576 
50 ปี –  59 ป ี 479 480 959 
60 ปีข้ึนไป 415 519 934 

รวม 3,863 3,883 7,746 
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สังกัด สพฐ. อบต. สากอ 

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสากอ 
    - จ านวนครูผู้ดูแลเด็ก 
    - จ านวนผู้ดูแลเด็ก 
    - จ านวนนักเรียน 
๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลูบี 
    - จ านวนครูผู้ดูแลเด็ก 
    - จ านวนผู้ดูแลเด็ก 
    - จ านวนนักเรียน 
๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดารุลอามาน (สือแด) 
    - จ านวนครูผู้ดูแลเด็ก 
    - จ านวนผู้ดูแลเด็ก 
    - จ านวนนักเรียน 
๒. โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ 
  ๒.๑ โรงเรียนบ้านกลูบี 
  ระดับก่อนประถมศึกษา 

- จ านวนครู 
- จ านวนห้องเรียน 
- จ านวนนักเรียน  
ระดับประถมศึกษา 
- จ านวนครู 
- จ านวนห้องเรียน 
- จ านวนนักเรียน  

  2.2 โรงเรียนบ้านจือแร 
  ระดับก่อนประถมศึกษา 
   - จ านวนครู 
   - จ านวนห้องเรียน 
   - จ านวนนักเรียน  
 ระดับประถมศึกษา 
   - จ านวนครู 
   - จ านวนห้องเรียน 
   - จ านวนนักเรียน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒ คน 
๑ ห้อง 
๑๔ คน 
 
๑๒ คน 
๑๒ ห้อง 
๑๗๘ คน 
 
 
๒ คน 
๑ ห้อง 
๑๒ คน 
 
๑๔ คน 
๙  ห้อง 
๒๒๘ คน 

๑ แห่ง 
๒ คน 
๑ คน 
๑๒๔ คน 
๑ แห่ง 
๒ คน 
๑ คน 
๕๑ คน 
๑ แห่ง 
๒ คน 
๑ คน 
๖๐ คน 
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สังกัด สพฐ. อบต. สากอ 
2.3 โรงเรียนบ้านบอเกาะ 
 ระดับก่อนประถมศึกษา 

- จ านวนครู 
- จ านวนห้องเรียน 
- จ านวนนักเรียน  

ระดับประถมศึกษา 
- จ านวนครู 
- จ านวนห้องเรียน 
- จ านวนนักเรียน  

2.4 โรงเรียนบ้านบาโงมาแย 
  ระดับก่อนประถมศึกษา 

- จ านวนครู 
- จ านวนห้องเรียน 
- จ านวนนักเรียน  

 ระดับประถมศึกษา 
- จ านวนครู 
- จ านวนห้องเรียน 
- จ านวนนักเรียน  

2.5 โรงเรียนบ้านไม้แก่น 
 ระดับก่อนประถมศึกษา 

- จ านวนครู 
- จ านวนห้องเรียน 
- จ านวนนักเรียน  

ระดับประถมศึกษา 
- จ านวนครู 
- จ านวนห้องเรียน 
- จ านวนนักเรียน  

2.6 โรงเรียนบ้านสากอ 
 ระดับก่อนประถมศึกษา 

- จ านวนครู 
- จ านวนห้องเรียน 
- จ านวนนักเรียน  

 
 
๒ คน 
๑ ห้อง 
๑๑ คน 
 
๑๔ คน 
๙  ห้อง 
๑๒๖ คน 
 
 
๑  คน 
๑  ห้อง 
๑๓ คน 
 
๑๓ คน 
๙  ห้อง 
๑๘๖ คน 
 
 
๒  คน 
๑  ห้อง 
๑๔ คน 
 
๑๔ คน 
๑๓ ห้อง 
๓๖๙ คน 
 
 
๒ คน 
๒ ห้อง 
๑๕ คน 
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สังกัด สพฐ. อบต. สากอ 
ระดับประถมศึกษา 

- จ านวนครู 
- จ านวนห้องเรียน 
- จ านวนนักเรียน  

 
๑๗ คน 
๑๕ ห้อง 
๔๕๐ คน 

 
 
 

 

๔.๒ สาธารณสุข 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพดี มีการคัดกรอง

สุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน ได้แก่ ความดัน เบาหวาน เอดส์ 
ไข้เลือดออก มือ-เท้า-ปากในเด็ก และอ่ืน ๆ ปัญหา คือ ประชาชนบางรายไม่ยอมไปตรวจคัดกรอง
หรือตรวจสุขภาพประจ าปี แก้ไขปัญหาโดยองค์การบริหารส่วนต าบลและหน่วยงานสาธารณสุข 
โรงพยาบาล ได้จัดกิจกรรมเพ่ือรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง 
ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี ส าหรับ
เด็กแรกเกิดถึง ๖ ปี ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีเพียง ๑ ราย เท่านั้นที่ไม่ตรง
ตามเกณฑ์มาตรฐาน จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การ
ใช้ยาเพ่ือบ าบัดอาการเจ็บป่วยไม่เหมาะสม การออกก าลังกายยังไม่สม่ าเสมอ และประชากรส่วนมาก
ไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ ปัญหาเหล่านี้องค์การบริหารส่วนต าบลพยายามที่จะแก้ไข โดยร่วมมือกับ
โรงพยาบาล และรพ.สต. จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา  
  (๑) หน่วยงานด้านสาธารณสุข 
       - โรงพยาบาล รพ.สต. ในเขตพ้ืนที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน ๒ แห่ง 
 เตียงคนไข ้ จ านวน ๓ เตียง 
 - ศูนย์บริการสาธารณสุขจ านวน  ๒  แห่ง 
 (๒) สถานการณ์/ปัญหาสุขภาพ (ต าบลสากอ)  
 

ล าดับที่ โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางด้านระบาดวิทยา ผู้ป่วย (ราย) ผู้เสียชีวิต (ราย) 
๑ โรคอุจจาระร่วง ๑๔ - 
๒ โรคระบบทางเดินอาหาร อาหารเป็นพิษ ๓ - 
๓ โรคไข้เลือดออก ๑ - 
๔ โรคปอดบวม ๒ - 
๕ โรคตาแดง ๑ - 
๖ โรคคางทูม - - 
๗ โรคสงสัยหูดับ - - 
๘ โรคหนองใน - - 
๙ โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ - - 

๑๐ โรคมือเท้าปาก - - 
๑๑ โรคอีสุกอีใส - - 
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๔.๓ อาชญากรรม 
  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลสากอยังไม่เคยมีเหตุอาชญากรรมรุนแรง แต่มี
เหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินของประชาชน และท าลายทรัพย์สินของราชการ ซึ่งองค์การบริหารส่วน
ต าบลสากอก็ได้ด าเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ครัวเรือน
ส่วนใหญ่มีการป้องกันเพ่ือให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงหน่วยงานราชการได้ติดตั้ง
กล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการในช่วงเทศกาลที่มี
วันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน และมีปัญหาที่พบไม่บ่อยมากคือการ
ทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ การแก้ไขปัญหา คือ แจ้ง
เตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหาย และโทษที่
ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท การขอความร่วมมือไปยังผู้น า การขอก าลังจากต ารวจ ผู้น า อป
พร. เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุนแรง เป็นการร่วมมือกันหลายฝ่าย ซึ่งทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลสากอจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถด าเนินการ
ได ้
 

๔.๔ ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืน

ถือว่าน้อย เนื่องจากว่าได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ ผู้น าชุมชน และประชาชน ที่ช่วยกัน
สอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า ซึ่งการแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอสามารถท าได้
เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้
ความรู้ นอกเหนือจากอ านาจหน้าที่ก็เป็นหน้าที่ของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การ
บริหารส่วนต าบลสากอก็ได้ให้ความร่วมมืออย่างดีมาโดยตลอด  
 
 ๔.๕ การสังคมสังเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

1. การจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์  
๒. การรับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. การให้ข้อมูลเพื่อท าบัตรผู้พิการ 
๔. โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาหารายได้พิเศษช่วงปิดภาคเรียน  
๕. โครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง   
๖. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน   
 

๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
๕.1 การคมนาคมขนส่ง 

ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอมีเส้นทางคมนาคมที่เป็น
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ ๗๐ เป้าหมาย คือ ร้อยละ ๑๐๐ โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะ
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ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย แต่ปัญหาคือ บางแห่งยังไม่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ 
ปัจจุบันคอนกรีตมีเส้นทางคมนาคม ดังนี้ 

๑.) ทางหลวงแผ่นดิน 
    - หมายเลข 4193 สายสุไหงปาดี – แว้ง 

2.) ถนน 
      ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง จ านวน  ๑  สาย 

 คอนกรีต จ านวน   ๔๖  สาย  ระยะทาง       -  กม. 
 ลาดยาง  จ านวน     ๘ สาย  ระยะทาง ๒.๔๐  กม. 

   ลูกรัง  จ านวน     ๒ สาย  ระยะทาง       -  กม. 
ถนนในความรับผิดชอบของ อบต.  จ านวน  ๕๕ สาย 

 คอนกรีต  จ านวน   ๔๖ สาย  ระยะทาง       - กม. 
 แอสฟัลท์ติก  จ านวน      ๒    สาย  ระยะทาง       -  กม.  
 ลาดยาง  จ านวน     ๘ สาย  ระยะทาง  ๓.๓๗ กม. 

   ลูกรัง  จ านวน  ๒ สาย  ระยะทาง       - กม. 
 

๕.๒ การไฟฟ้า 
ปัจจุบันมีบ้านเรือนในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอมีไฟฟ้าใช้

ทุกครัวเรือน แต่ไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้
ทั้งหมด เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ องค์การ
บริหารส่วนต าบลสากอจึงไม่สามารถด าเนินการได้ การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกับหลาย ๆ 
ฝ่าย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไข ทั้งนี้ องค์การ
บริหารส่วนต าบลสากอก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และแจ้งให้ประชาชนทราบเหตุผลเพ่ือที่จะ
ได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีไฟฟ้าใช้ ดังนี้ 

(๑) จ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า ๒,๓๐๖ หลังคาเรือน 
  (๒) ไฟฟ้าสาธารณะ  จ านวน  ๔๐ จุด  ไม่ครอบคลุมถนนทุกสายในเขต อบต. 
 

๕.๓ การประปา 
องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ มีประปาภูเขาที่สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุก

หลังคาเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ และมีน้ าใช้ตลอดทั้งปี ปัญหาคือ มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ าประปา
ไม่ไหลบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ า และไม่มีแหล่งน้ าดิบใน
การผลิตประปาต้องขอใช้จากพ้ืนที่อ่ืนท าให้มีค่าใช้จ่ายสูง และประปาภูเขาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสากอยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็นน้ าประปาส าหรับบริโภคได้ ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการ
ด าเนินการสูงมาก ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าบางช่วงในช่วง
หน้าแล้ง แต่กแ็ก้ปัญหาด้วยการลงพื้นที่ด าเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที  

(๑) จ านวนครัวเรือนที่ใช้น้ าประปาภูเขา ๒,๒๘๐ หลังคาเรือน 
(๒) ปริมาณการใช้น้ าประปาภูเขา เฉลี่ย ๕๐๐ – ๕๕๐ ลบ.ม. ต่อวัน 
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(๓) แหล่งน้ าดิบที่ใช้ผลิตน้ าประปาได้จากแม่น้ าบ้านลาโล๊ะ และสระน้ าหนองใหญ่ 
    

๕.๔ โทรศัพท์ 
(๑) จ านวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพ้ืนที่ จ านวน   -   หมายเลข 
(๒) จ านวนโทรศัพท์ส่วนบุคคล   จ านวน  ๓๐ หมายเลข 
(๓) จ านวนชุมสายโทรศัพท์จ านวน  จ านวน   ๑  ชุมสาย 

 
๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

  มีไปรษณีย์ต าบล จ านวน ๑ แห่ง เปิดให้บริการ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ในวัน
จันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน) และหยุดวันอาทิตย์   
 
๖. ระบบเศรษฐกิจ 

๖.๑ การเกษตร  
ประชากรในองค์การบริหารส่วนต าบลร้อยละ 8๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ยางพารา ท านา อ้อย 
- อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ  ๘๐ ของจ านวนประชากรทั้งหมด   
- อาชีพเลี้ยงสัตว์  ร้อยละ  ๘ ของจ านวนประชากรทั้งหมด  
- อาชีพรับจ้าง  ร้อยละ  ๕ ของจ านวนประชากรทั้งหมด  
- อาชีพค้าขาย  ร้อยละ  ๗ ของจ านวนประชากรทั้งหมด  
 

๖.๒ การประมง 
  (ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสากอไม่มีการประมง)  
 

๖.๓ การปศุศัตว์ 
ลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม โดยประมาณ คือ โค ๔๕ 

ตัว กระบือ ๑๒๕  ตัว สุกร ๑๕ ตัว เป็ด ๕๒๑ ตัว ไก่ ๗๑๕ ตัว และอ่ืน ๆ ๘๑๕ ตัว  
 
๖.4 การท่องเที่ยว 

  ฝายสากอ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
โดยขับเคลื่อนตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” จากการที่รัฐบาลปัจจุบัน มีนโยบายลดความเหลื่อมล้ า
ของสังคมที่มุ่งสร้างรายได้และความเจริญ ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยให้ภาคเอกชนและภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการร่วมกันภาครัฐ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
 

๖.5 อุตสาหกรรม 
- มีโรงสีขนาดเล็ก  จ านวน ๒ แห่ง 
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๖.6 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
การพาณิชย์ 
มีร้านค้าต่าง ๆ จ านวน ๒๗ แห่ง 
กลุ่มอาชีพ 
มีจ านวน 4 กลุ่ม คือ 

   ๑. กลุ่มเกษตรกร 
๒. กลุ่มปักจักร 
3. กลุ่มท าขนม 
4. กลุ่มผ้าบาติก 

 
๖.7 แรงงาน 

  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรที่มีอายุระหว่าง ๑๕ – ๖๐ ปี อยู่ในวัย
แรงงาน ร้อยละ ๙๕ เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัดที่มีร้อยละ ๗๓.๙๙ ถือว่าสูงกว่ามาก แต่ค่าแรง
ในพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร ประชากรที่มีอายุระหว่าง ๒๕ – ๕๐ ปี 
บางส่วนไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่ รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานประเทศมาเลเซีย ปัญหาที่พบคือ 
ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้านใหญ่ ๆ เพราะในพ้ืนที่ไม่มี 
 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

7.๑ การนับถือศาสนา 
- ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ ๙๙  
- ผู้ที่นับถือพุทธ ร้อยละ ๑ 
 

7.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 
- ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
- ประเพณีอาซูรอ   ประมาณเดือน  ตุลาคม 
- ประเพณีเมาลิด    ประมาณเดือน กุมภาพันธ์ 
- ประเพณีอัลฮิจเราะห ์   ประมาณเดือน ตุลาคม 
 

7.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ได้แก่ การท าเครื่องจักสานใช้ส าหรับในครัวเรือน การท าผ้าบาติก การท าอาหารพ้ืนบ้าน และ
การจับปลาแบบธรรมชาติ 
  ภาษาถิ่น ส่วนใหญ่พูดภาษายาวี (มลายู) 
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7.๔ สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
  หมู่ที่ 3 บ้านมาโงมาแย  กลองบานอจิ๋ว  

หมู่ที่ 6 บ้านกลูบี  ผ้าคลุมผมสตรีและตะละกงละหมาด 
 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.๑ น้ า 

น้ าที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน และน้ าตกซึ่งจะต้องน ามาผ่าน
กระบวนการของระบบประปา ส าหรับน้ าใต้ดินมีปริมาณน้อย ไม่สามารถน าขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้ 
และบางแห่งเค็ม ไม่สามารถใช้ดื่มและอุปโภคได้ 

8.๒ ป่าไม้  
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสากอมีพ้ืนที่ป่าไม้จ านวนมาก เป็นพ้ืนที่อุดม

สมบูรณ์ เหมาะแก่การท าการเกษตร 
8.๓ ภูเขา  

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีภูเขาล้อมรอบ อุดมสมบูรณ์ด้วยต้นไม้ 
 

8.๔ ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ 
ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับการเกษตร 

เพาะปลูก ที่อยู่อาศัย และร้านค้า ตามล าดับ ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ ได้แก่ ดิน น้ า ต้นไม้ อากาศ
ที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ พ้ืนที่บางส่วนเป็นดินเค็ม น้ าใต้ดินก็เค็ม หรือไม่ก็เป็นน้ ากร่อย ไม่สามารถน า
น้ าจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภคบริโภคได้ ต้องอาศัยน้ าดิบจากแหล่งอื่นหรือน้ าฝน น้ าในการเกษตรใช้
ระบบประปาภูเขาจากแหล่งน้ าธรรมชาติ ปัญหาคือ ยังไม่สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้
เพ่ิมขึ้น เพราะพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นของ เอกชน มีปัญหาด้านขยะ เนื่องจากมีจ านวนชุมชนเยอะ การ
แก้ไขปัญหา คือ ให้เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบเก็บขยะทุกวัน และจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้ง
ต าบล รวมถึงการจัดโครงการรณรงค์ให้ประชาชนแยกขยะ ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ปลูกต้นไม้ในวัน
ส าคัญต่าง ๆ รวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของต าบลให้ร่มรื่นสวยงาม  
 
9. อ่ืนๆ  

9.๑ สรุปผลการส ารวจข้อมูลพื้นฐานในเขต อบต. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ได้ด าเนินโครงการส ารวจข้อมูลพื้นฐานในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือน าผลการส ารวจมาพิจารณา
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่ชุมชน ผลการส ารวจพบว่าประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
นั้น ไม่ผ่านเกณฑ์การส ารวจ ดังนี้ 
  ๑) ประชาชนกรอายุตั้งแต่ ๓๕ ขึ้นไป ไม่ได้ตรวจสุขภาพประจ าปี จ านวน ๒๙๑ คน 
  ๒) ประชากรที่สูบบุหรี่ จ านวน ๓๐๐ คน 
  ๓) ประชากรที่ดื่มสุรา จ านวน ๑๗๑ คน 
  ๔) ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยต่อปีต่ ากว่า ๓๐,๐๐๐ บาท  จ านวน ๑๕ ครัวเรือน   
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  การแก้ไขปัญหา  
  ๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนสนใจในสุขภาพมากขึ้น โดยการจัดโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ ให้เห็นถึงผลดีของการรักษาสุขภาพ 
  ๒) รณรงค์ ส่งเสริม จัดโครงการ/กิจกรรมงดสูบบุหรี่ – ดื่มสุรา ลด ละ เลิก เพ่ือให้
ประชาชนเกิดความตระหนักถึงโทษของการสูบบุหรี่ – ดื่มสุรา  
  ๓) ส่งเสริมการประกอบอาชีพต่าง ๆ ให้กับประชาชน เพ่ือเพ่ิมรายได้ แก้ไขปัญหา
ความยากจนในชุมชน  
 

9.๒ สรุปผลการส ารวจข้อมูล กชช. ๒ ค. ประจ าปี ๒๕๕๙  
  ตามที่พัฒนาชุมชนอ าเภอสุไหงปาดีได้ด าเนินการส ารวจข้อมูล กชช. ๒ ค. ประจ าปี 
๒๕๕๙ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ เพ่ือน าผลการส ารวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ให้แก่ชุมชน โดยมีตัวชี้วัดแบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ  

๑ = มีปัญหามาก 
๒ = มีปัญหาปานกลาง 
๓ = มีปัญหาน้อย/ไม่มีปัญหา 

ผลการส ารวจสามารถสรุปตามตัวชี้วัดได้ ดังนี้ 
 ตัวชี้วัดสภาพปัญหาของหมู่บ้าน (บ้านตือระ บ้านสากอ) 

   ๑) ด้านความเข้มแข็งของชุมชน 
    - การได้รับความคุ้มครองทางสังคม  
   ๒) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    - คุณภาพดิน  
   ตัวชี้วัดสภาพปัญหาของหมู่บ้าน (บ้านสรายอ บ้านกลูบี บ้านบอเกาะ)  
   ๑) ด้านสุขภาพและอนามัย 
    - การกีฬา 
   ๒) ด้านความเข้มแข็งของชุมชน 
    - การเรียนรู้โดยชุมชน 
    - การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน 

๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    - คุณภาพดิน 
   ตัวชี้วัดสภาพปัญหาของหมู่บ้าน (ยะลูตง บ้านสือแด)  
   ๑) ด้านสุขภาพและอนามัย 
    - การกีฬา 
   ๒) ด้านความเข้มแข็งของชุมชน 
    - การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน 
   ๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    - คุณภาพดิน 
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   ตัวชี้วัดสภาพปัญหาของหมู่บ้าน (บ้านบาโงมาแย ละโล๊ะ ตันหยง)  
   ๑) ด้านความรู้และการศึกษา 
    - การได้รับการศึกษา 
   ๒) ด้านความเข้มแข็งของชุมชน 
    - การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน 
   ๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    - คุณภาพดิน 

 ตัวชี้วัดสภาพปัญหาของหมู่บ้าน (บ้านสรายอ กลูบี จือแร)    
  ๑) ด้านสุขภาพและอนามัย 

    - การกีฬา 
   ๒) ด้านความเข้มแข็งของชุมชน 
    - การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน 
   ๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    - คุณภาพดิน 
    - คุณภาพน้ า 
 9.๓ การแก้ไขปัญหา 

๑) สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น อ าเภอ 
ต ารวจ โรงพยาบาล สาธารณสุข ผู้น าชุมชน ร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชน ให้ประชาชนเกิดความ
ไว้วางใจและได้รับความคุ้มครองทางสังคม มีความเป็นกลาง รับทราบปัญหาและเร่งแก้ไข 

๒) อ านวยความสะดวก ประสานงาน ให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
  ๓) ร่วมมือกับอ าเภอ เกษตรอ าเภอ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการใช้ประโยชน์
จากดินและน้ าให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ของชุมชน เพ่ือพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส  
  ๔) ร่วมมือกับสาธารณสุข โรงพยาบาล โรงเรียน ส่งเสริม รณรง ป้องกัน สุขภาพและ
อนามัยของประชาชน ส่งเสริม จัดกิจกรรมการกีฬาในชุมชน 
  ๕) ส่งเสริม สนับสนุน เปิดโอกาสให้เด็กได้รับการศึกษา จัดกิจกรรมให้ความรู้ต่าง ๆ  
      
    ************************************ 
 
 
 86 



ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
2.1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
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กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
 
 
  

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐ พึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผน
ต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้
เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  และต่อมาได้มีการตรา 
พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้ง 
ก าหนดมาตรการส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ รวม ๖ คณะ 
เพ่ือรับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่ก าหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐ  ที่
เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง เพ่ือประกอบการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายก าหนด 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 
 วิสัยทัศน์ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้ 
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วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ  อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และ
บูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่าง
มั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น
มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคม และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความ
เจริญเติบโตของชาติ  ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชนความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก อย่างมี
เกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลก และสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
 ยุทธศาสตร์ ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์
นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและก าหนดแนว
ทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน  ดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้องก าหนด
ยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่าง
ต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวม
พลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการ
สร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมี
ขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี 
สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาใน
ระยะ 20 ปี ต่อจากนี้ไป ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
  1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
  2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
  4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
  5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 1) ยทุธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
  (1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง  ขจัด
คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม  
  (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน  ตลอดจนการ
บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล  
  (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ 
และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ  เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
รูปแบบใหม่  
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  (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ  
  (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
  (7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมาก
ขึ้น  
 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติ
การค้า  
  (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และ
ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล  
  (4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ  
  (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา  
  (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ
นานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ  
 
 3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
  (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
  (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ 
  (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
  (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
  
 4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
  (1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม  
  (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
  (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
  (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง
ของชุมชน    

(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
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 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (1) จัดระบบอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  
  (2) วางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบ
การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ  
  (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  
  (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม  
 
 6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่
เหมาะสม  
  (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
  (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
  (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  
  (6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
  (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
  (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ  
 
2.1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 เป้าหมายที่ 1 คนไทยทุกกลุ่มวัยมีทักษะและความรู้ความสามารถที่จะเป็นฐานในการพัฒนา
ประเทศ 
 แนวทางการพัฒนา 
 • ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 
 • พัฒนาเด็กวัยเรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์มีทักษะการท่างานและการใช้
ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
 • ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 
 • พัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุให้มีโอกาสเข้าสู่ตลาดงานเพ่ิมข้ึน 
 • การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
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 เป้าหมายที่ 2 คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 แนวทางการพัฒนา 
 • ขยายผลความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาภาคเอกชนและผู้เชี่ยวชาญในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
 • ส่งเสริมระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา 
 • พัฒนาคุณภาพครู 
 • พัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 • ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระหว่างบ้านวัดโรงเรียนในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
 เป้าหมายที่ 3 คนไทยมีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพท่ีลดลงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 แนวทางการพัฒนา 
 • พัฒนาความรู้ในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง 
 • พัฒนารูปแบบการออกก าลังกายและโภชนาการ 
 • ควบคุมการส่งเสริมการตลาดในผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ 
 • สร้างกลไกในการจัดท่านโยบายสาธารณะที่ต้องค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
 เป้าหมายที่ 4 คนไทยมีจิตส านึกพลเมืองและมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมไทย 
 แนวทางการพัฒนา 
 • การเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะคนให้มีคุณภาพ 
 • การหล่อหลอมคนไทยให้มีความเป็นพลเมืองที่ดีและภาคธุรกิจท่าธุรกิจเพ่ือสังคม 
 
ยุทธศาสตร์ที ่2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล ้าในสังคม 
 เป้าหมายที่ 1 ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม
แตกต่างกันและแก้ไขปัญหาความยากจน 
 แนวทางการพัฒนา 
 • การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายได้ให้ครอบคลุมประชากรทั่วประเทศ เพ่ือขยายความ
คุ้มครองทางสังคมและการจัดสวัสดิการที่สามารถเจาะจงกลุ่มเป้าหมายได้ 
 • การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็ง
การเงินฐานรากโดยสร้างและพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลงในชุมชนเสริมสร้างกระบวนการวิจัยใน
ชุมชนเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาในชุมชนส่งเสริมการใช้ ICT ในการสร้างการจัดการความรู้ในชุมชน
ส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับ 
 • การก้าหนดนโยบายการคลังเพื่อลดความเหลื่อมล ้าในสังคมและเอื อประโยชน์ต่อกลุ่ม
คนที่มีรายได้น้อยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ น โดยเพ่ิมการจัดเก็บภาษีจากฐานทรัพย์สินจัดสรร
งบประมาณเชิงบูรณาการและเชิงพ้ืนที่ที่มีการก าหนดเป้าหมายเพ่ือลดความยากจนและลดความ
เหลื่อมล้ าในสังคมควบคู่ไปกับเป้าหมายทางเศรษฐกิจ 
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 เป้าหมายที่ 2 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 
 แนวทางการพัฒนา 
 • การให้ความช่วยเหลือทางสังคมเพื่อเป็นแต้มต่อแก่กลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ  40 
ที่มีรายได้ต่้าสุดอาทิการสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพให้แก่กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
การจัดบริการด้านสุขภาพให้กับประชากรที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลการเพ่ิมแต้มต่อในการจัดการคุ้มครอง
ทางสังคมและสวัสดิการ 
 • การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคโดยการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิ
และหน้าที่ตามกฎหมายแก่ประชาชนการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้มีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบยุติธรรมชุมชน 
 • การกระจายการให้บริการภาครัฐทุกประเภทให้มีความครอบคลุมทั่วถึงทั งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพรวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรให้มีการกระจายตัวอย่างเป็นธรรม 
 • การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการตัดสินใจ
ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
 เป้าหมายที่ 1 เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
 แนวทางการพัฒนาด้านการคลัง 
 • เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการงบประมาณของประเทศ 
 • พัฒนาการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ 
 • ใช้มาตรการภาษีสร้างแรงจูงใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 • ปรับโครงสร้างฟื้นฟูและพัฒนาประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาฐานะการเงิน 
 • ลดความเสี่ยงทางการคลังจากภาระค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการสังคม 
 • กระจายอ านาจการปกครองทางการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 • ทบทวนบทบาทของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในการจัดบริการสาธารณะ 
 แนวทางการพัฒนาด้านการเงิน 
 โดยเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินขยายการเข้าถึงบริการทาง
การเงิน พัฒนานวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ ๆ และเพ่ิมประสิทธิภาพและเสถียรภาพของสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจให้เป็นกลไกที่สนับสนุนด าเนินนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 เป้าหมายที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 
 แนวทางการพัฒนา 
 • การพัฒนาภาคการเกษตร โดยพัฒนาแหล่งน้ าขยายโอกาสในการเข้าถึงพ้ืนที่ท ากิน
เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตรเร่งขยายผลแนวคิดการท า
การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาปัจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาค
เกษตร 
 • การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมศักยภาพปัจจุบัน
และวางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมส าหรับอนาคต 
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 • การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว โดยเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิง
ธุรกิจของภาคบริการให้เติบโตและสนับสนุนภาคการผลิตส่งเสริมการลงทุนเพ่ือการพัฒนาปัจจัย
สนับสนุนภาคบริการและการท่องเที่ยวและปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 
 • การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน เพ่ือรองรับความเป็นชาติการค้า 
 • การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนความสามารถในการแข่งขัน อาทิฝีมือแรงงานระบบทรัพย์สิน
ทางปัญญาและกฎระเบียบต่าง ๆ 
 
ยุทธศาสตร์ที ่4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 เป้าหมายที่ 1 เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้และแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ 
 แนวทางการพัฒนา 
 • อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ 
 • ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
 • พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกท่ีดินของรัฐ 
 • คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
 • วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรแร่ 
 เป้าหมายที่ 2 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ 25 ลุ่มน้ าของประเทศอย่างมั่นคง
ปลอดภัยและเท่าเทียม 
 แนวทางการพัฒนา 
 • สนับสนุนให้มีแผนแม่บทการจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการในระดับลุ่มน้ าทั้ง 25 ลุ่มน้ า 
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งระบบอย่างยั่งยืน 
 • น ากระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า 
 • สร้างความม่ันคงและเท่าเทียมด้านน้ าเพื่อการบริโภคอุปโภคและน้ าเพ่ือสนับสนุนภาคการผลิต 
 เป้าหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีลดมลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
และระบบนิเวศ 
 แนวทางการพัฒนา 
 • เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ 
 • เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ าและอากาศ 
 • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองเพ่ือรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 • ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 • พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอาทิการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
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 เป้าหมายที่ 4 เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถใน
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 แนวทางการพัฒนา 
 • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
 • บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
 • การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความม่ันคง และ
ยั่งยืน 
 เป้าหมายที่ 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ
ตลอดไป 
 แนวทางการพัฒนา 
 • จัดกิจกรรมเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 • เสริมสร้างความมั่นคงและป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันหลักของชาติ 
 เป้าหมายที่ 2 ประเทศชาติมีความมั่นคงทุกมิติและสังคมมีความสมานฉันท์เพ่ิมข้ึน 
 แนวทางการพัฒนา 
 • สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดเห็นที่แตกต่างบนพ้ืนฐานสิทธิและหน้าที่ตาม
ระบอบประชาธิปไตย 
 เป้าหมายที่ 3 พ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้มีเศรษฐกิจดีขึ้นและประชาชนมีสันติสุขและปลอดภัย 
 แนวทางการพัฒนา 
 • ขจัดความขัดแย้งลดความรุนแรงตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พร้อมทั้งสร้างโอกาส
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่ 
 เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยสามารถรับมือกับภัยคุกคามและมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เพ่ิมข้ึน 
 แนวทางการพัฒนา 
 • พัฒนาศักยภาพและความพร้อมก าลังป้องกันประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ 
 • ด าเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศอย่างสมดุล 
 เป้าหมายที่ 5 ความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ ากว่าอันดับที่ 20 และด้านไซเบอร์ต่ ากว่า
อันดับที่ 10 ของโลก 
 แนวทางการพัฒนา 
 • พัฒนาระบบงานด้านการข่าวกรองควบคู่กับการพัฒนาแผนหลักนิยมที่เกี่ยวข้องให้มี
ประสิทธิภาพ 
 เป้าหมายที่ 6 สาธารณภัยต่าง ๆ มีแนวโน้มลดลง 
 แนวทางการพัฒนา 
 • พัฒนาระบบการแจ้งเตือนการป้องกันการเผชิญเหตุในภาวะวิกฤติ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย 
 เป้าหมายที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและประสิทธิภาพการประกอบ
ธุรกิจให้อยู่ในอันดับสองของอาเซียน 
 แนวทางการพัฒนา 
 • ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานบทบาทภารกิจและคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มีความโปร่งใส
ทันสมัยคล่องตัวมีขนาดท่ีเหมาะสมเกิดความคุ้มค่า 
 • ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง
ภาครัฐเพื่อให้การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ 
 • เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
 เป้าหมายที่ 2 เพ่ิมจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี 
 แนวทางการพัฒนา 
 • เร่งทบทวนการกระจายอ านาจการถ่ายโอนภารกิจเรื่องการศึกษาและสาธารณสุข 
 • พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคคลากร 
 • เพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารจัดการและปรับปรุงระบบบริหารจัดการรายได้และเงิน
อุดหนุนของท้องถิ่น 
 เป้าหมายที่ 3 เพ่ิมคะแนนดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันให้อยู่สูงกว่าร้อยละ 50  
 แนวทางการพัฒนา 
 • ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 
 • ป้องกันการทุจริตโดยอุดช่องโหว่ของกฎหมายในการต่อต้านการทุจริต 
 • วางระบบและกระบวนการจัดการต่อกรณีทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
 เป้าหมายที่ 4 ลดข้อร้องเรียนของประชาชนที่ไม่ได้รับการอ านวยความยุติธรรมอย่างเสมอ
ภาคเป็นธรรม 
 แนวทางการพัฒนา 
 • ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัยเป็นธรรมและสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
 
ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส ์
 เป้าหมายที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม 
 แนวทางการพัฒนา 
 • พัฒนาระบบขนส่งทางรางขนส่งสาธารณะในเขตเมืองโครงข่ายทางถนนระบบขนส่งทาง
อากาศและระบบขนส่งทางน้ า 
 เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบคมนาคม 
 แนวทางการพัฒนา 
 • สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและพัฒนา
ระบบการก ากับดูแลในระบบขนส่ง 
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 เป้าหมายที่ 3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
 แนวทางการพัฒนา 
 • พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระบบการ
อ านวยความสะดวกทางการค้าและบริหารจัดการระบบติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์
ของประเทศ 
 เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาด้านพลังงาน 
 แนวทางการพัฒนา 
 • ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
 • จัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการใช้และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน 
 • เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด 
 • ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพลังงานและเพ่ิมโอกาสของไทยในการพัฒนาพลังงาน
ในภูมิภาคอาเซียน 
 เป้าหมายที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
 แนวทางการพัฒนา 
 • พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 • ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ 
 • ส่งเสริมนวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีอวกาศของไทย
พัฒนาความรู้และทักษะของประชาชน 
 • สร้างความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
 เป้าหมายที่ 6 การพัฒนาสาธารณูปการ (น้ าประปา) 
 แนวทางการพัฒนา 
 • พัฒนาระบบน้ าประปาให้ครอบคลุมและท่ัวถึง 
 • บริหารจัดการการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม 
 • เร่งรัดการลดอัตราน้ าสูญเสียในเชิงรุกควบคู่กับการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันของระบบประปาทั่ว
ประเทศ 
 • เร่งปรับปรุงโครงสร้างการบริหารกิจการประปา 
 
ยุทธศาสตร์ที ่8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 
 เป้าหมายที่ 1 เพ่ิมสัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสู่ร้อยละ  1.5 ของ 
GDP และมีสัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเป็น 70:30  
 แนวทางการพัฒนา 
 • เร่งส่งเสริมให้เกิดสังคมนวัตกรรมและผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์โดยเสริมสร้าง
นวัตกรรมภาคธุรกิจพัฒนานวัตกรรมภาครัฐและภาคสังคมตลอดจนผลักดันงานวิจัยสู่นวัตกรรม
เพ่ือให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า 
 • พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 



26 
 

 เป้าหมายที่ 2 เพ่ิมจ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเป็น  25 คนต่อประชากร 
10,000 คน 
 แนวทางการพัฒนา 
 • เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้พอเพียงและสอดคล้องกับความ
ต้องการในอนาคตเร่งสร้างนักวิจัยมืออาชีพ 
 • พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี 
 • พัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรวิจัยทั้งในหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน 
 • ดึงดูดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศให้มาท่างานใน
ประเทศไทย 
 • ส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 
 • ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ 
 • พัฒนาตลาดรองรับงานส่าหรับบุคลากรวิจัย 
 เป้าหมายที่ 3 เพ่ิมอันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และ
ด้านเทคโนโลยีจัดโดย IMD ให้อยู่ในล้าดับ 1 ใน 30 
 แนวทางการพัฒนา 
 • ปรับปรุงและพัฒนาระบบรองรับเทคโนโลยีส าคัญ ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ 
 • ส่งเสริมการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐาน 
 • สนับสนุนให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนจัดตั้งศูนย์วิจัยพัฒนาในประเทศ 
 • สนับสนุนเครื่องมือทางการเงินใหม่ ๆ และหลากหลายเพื่อเป็นกลไกระดมทุน 
 • เร่งพัฒนาและประชาสัมพันธ์ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
อุทยานวิทยาศาสตร์ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค 
 • สนับสนุนให้ เกิดการร่วมท่างานและแบ่งปันทรัพยากรด้านอุปกรณ์เครื่องมือและ
ห้องปฏิบัติการทดลองระหว่างสถาบันวิจัยสถาบันการศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน 
 แนวทางการพัฒนา : ด้านการบริหารจัดการ 
 • ส่งเสริมการปรับโครงสร้างและบทบาทของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 • จัดให้มีระบบประเมินความสามารถด้านนวัตกรรมของสถาบันวิจัย 
 • ส่งเสริมให้มีราชบัณฑิตสภาทางวิทยาศาสตร์ผ่านทางกลไกที่มีอยู่ 
 • ปรับระบบการบริหารจัดการงบประมาณ 
 • ส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการจัดท่าแผนปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรมรายสาขา 
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ยุทธศาสตร์ที ่9 การพัฒนาภูมิภาคเมืองและพื นที่เศรษฐกิจ 
 เป้าหมายที่ 1 ช่องว่างรายได้ระหว่างภาคลดลงและมีการกระจายรายได้ของประชาชนอย่าง
เป็นธรรมมากขึ้น 
 แนวทางการพัฒนา 
 • พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและความยั่งยืน/ยกระดับการท่องเที่ยวสู่นานาชาติ/
เสริมสร้างมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว 
 • พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 
 • พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง 
 • ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/วางระบบปูองกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อม
โทรม 
 • เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 • พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ 
 • ยกระดับฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 เป้าหมายที่ 2 เมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัยสิ่งแวดล้อมดีเศรษฐกิจ
ดีและการเดินทางสะดวก 
 แนวทางการพัฒนา 
 • พัฒนาเมืองหลักพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่และ
ปลอดภัยพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองรักษาอัตลักษณ์ของเมืองเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการเมือง 
 • พัฒนาเมืองส้าคัญอาทิกรุงเทพฯเมืองปริมณฑลขอนแก่นนครราชสีมาภูเก็ตหาดใหญ่และ
เมืองใหม่บริเวณชุมทางเชื่อมโยงการขนส่งระบบรางที่เกิดข้ึนใหม่ที่ส าคัญ 
 เป้าหมายที่ 3 พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา 
 • เร่งรัดการแก้ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม 
 • สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลัก 
 • พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและคุณภาพบริการสังคมเพ่ือรองรับการดูแลคุณภาพชีวิต
ประชาชนและการเป็นฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ 
 เป้าหมายที่ 4 พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนมีการพัฒนาที่เกิดผลเป็นรูปธรรม 
 แนวทางการพัฒนา 
 • ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกการลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
 • สนับสนุนการพัฒนากิจกรรมเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่และยกระดับ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที ่
 • ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมและได้รับ
ประโยชน์จากการพัฒนา 
 • บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
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ยุทธศาสตร์ที ่10 การต่างประเทศประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค 
 เป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยมีบทบาทหน้าในภูมิภาคทั้งด้านโลจิสติกส์การค้าการบริการและการ
ลงทุน 
 แนวทางการพัฒนา 
 • เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์และโทรคมนาคมภายใต้ความ
ร่วมมือระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 
 เป้าหมายที่ 2 ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการกระจายความเจริญในภูมิภาคเอเชียกลุ่ม
อาเซียนและอนุภูมิภาค 
 แนวทางการพัฒนา 
 • พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจและการบริการและการลงทุนที่มี
สมรรถนะสูงและเป็นที่ยอมรับในภูมิภาค 
 เป้าหมายที่ 3 ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนมีความเชื่อมโยงกันเพ่ือ
รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
 แนวทางการพัฒนา 
 • ส่ ง เ สริ ม  Outward Investment เ พ่ื อขยายฐานการผลิ ตการค้ าการบริ การของ
ผู้ประกอบการไทยสร้างผลตอบแทนจากเงินทุนและ know how ของไทยและพัฒนาประเทศไทยไปสู่
การเป็นชาติการค้า (Trading Nation) 
 เป้าหมายที่ 4 ไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่เชื่อมั่นของนานาชาติในฐานะประเทศที่มาตรฐาน
ด าเนินการต่างๆเป็นไปตามมาตรฐานสากลและบรรทัดฐานระหว่างประเทศ 
แนวทางการพัฒนา 
 • มุ่งเปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ (Strategic Partner) ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 
 เป้าหมายที่ 5 ไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคโดยมี
ส่วนร่วมส าคัญในการก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ 
 แนวทางการพัฒนา 
 • การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาคภูมิภาคและนานาประเทศ 
 • การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภูมิภาค 
 เป้าหมายที่ 6 ภาคเอกชนไทยมีเครือข่ายและองค์ความรู้ที่ส่งเสริมขีดความสามารถในการ
แข่งขันการขยายตลาดทั้งตลาดเดิมและตลาดใหม่ 
 แนวทางการพัฒนา 
 • บูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆภายในประเทศและภารกิจด้านการต่างประเทศ 
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2.1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน  
 แนวคิดและทิศทางการพัฒนา ภาคใต้ชายแดนพ่ึงพิงภาคการเกษตร โดยมีพืชเศรษฐกิจหลัก 
ยางพารา ปาล์มน้ ามัน และไม้ผล ซึ่งยังใช้รูปแบบการผลิตแบบดั้งเดิม และมีการแปรรูปขั้นต้นเพ่ือ
การส่งออก ท าให้ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคา นอกจากนี้ภาพลักษณ์ความไม่ปลอดภัย
จากเหตุการณ์ความไม่สงบ ส่งผลต่อภาวะการค้าและการลงทุน อย่างไรก็ดี ภาคใต้ชายแดนเป็นแหล่ง
ท าการประมงที่ส าคัญของประเทศ เนื่องจากมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และมีแหล่งท่องเที่ยวที่
สวยงาม รวมทั้งมีพ้ืนที่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และเมืองชายแดน  มีจุดที่ตั้งที่ได้เปรียบในการ
เชื่อมโยงการพัฒนาระหว่างพ้ืนที่ภาคใต้และมาเลเซียรวมทั้งสิงคโปร์ ประกอบกับ ปัจจุบันรัฐบาลอยู่
ระหว่างด าเนินโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือพัฒนา อุตสาหกรรม
เกษตร อ าเภอหนองจิก การพัฒนาการค้าและการท่องเที่ยว อ าเภอสุไหงโก-ลก และอ าเภอเบตง เพ่ือ
สร้างงาน และรายได้ให้กับประชาชน ควบคู่ไปกับการพัฒนาเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและ 
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 
  เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ “เป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่
ส าคัญของประเทศ และเป็นเมือง ชายแดนเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวกับพื้นที่ภาคใต้และการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซียและ สิงคโปร์ชุมชนมีความเข้มแข็งอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม”    

วัตถุประสงค์  
  1) เพ่ือพัฒนายกระดับการผลิตและการแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรหลัก
ของภาค    

2) เพ่ือพัฒนาเมืองชายแดน (สุไหงโก-ลก และเบตง) ให้เป็นศูนย์กลางการค้าการท่องเที่ยว
ของภาค  3) เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านรายได้ การศึกษา และสาธารณสุข และอยู่
ร่วมกันอยา่งสันติสุข  
 เป้าหมาย  
 1) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต้ชายแดนขยายตัวเพ่ิมขึ้น  
 2) สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคใต้ชายแดน
ลดลง 
 ตัวชี วัด 
 1) อัตราการเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจของ ภาคใต้ชายแดน 
 2) สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการ กระจายรายได้ภาคใต้ชายแดน
ลดลง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เพื่อสร้าง
ความม่ันคงให้กับภาคการผลิต 
 แนวทางการพัฒนา 
  1) พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
 2) ยกระดับอุตสาหกรรมประมง การเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ าชายฝั่งเพ่ือการส่งออกและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 3) ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์  
 4) ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็น
ระบบ 
 5) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีฐานชีวภาพ และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิต
ภาคการเกษตร 
 6) ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า (Brand) ผลผลิตทางการเกษตร  
 7) พัฒนาพื้นที่อ าเภอหนองจิกต่อเนื่องอ าเภอเมืองปัตตานี 
 8) พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าลุ่มน้ าเพ่ือป้องกันความเสียหายพ้ืนที่เศรษฐกิจ และสร้าง
ความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ า 
 9) สนับสนุนการปรับปรุงท่าเทียบเรือปัตตานีให้มีมาตรฐาน  
 10) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภาคการ
ผลิตและบริการในพ้ืนที่ และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดม
สมบูรณ์  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก และเมืองเบตง ให้เป็นเมืองการค้าและเมือง 
ท่องเที่ยวชายแดน และพัฒนาเมืองยะลาให้เป็นเมืองน่าอยู่และศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้
ชายแดน 
 แนวทางการพัฒนา  
 1) พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณด่านชายแดนให้เพียงพอและได้มาตรฐาน  รวมทั้ง
พ้ืนที่เศรษฐกิจบริเวณชายแดน 
 2) พัฒนาโครงข่ายคมนาคมให้มีความเชื่อมโยงและมีมาตรฐานทั้งทางบก และทางอากาศ 
 3) พัฒนาเมืองยะลาให้เป็นเมืองน่าอยู่และศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาค  
 4) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม  
 5) พัฒนาเมืองท่องเที่ยวชายแดนและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องการท่องเที่ยว  
 6) พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจการค้าชายแดน 
 7) เร่งรัดการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาสให้เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ของภาค เพ่ือ
รองรับการค้าการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
 แนวทางการพัฒนา  
 1) พัฒนาและสนับสนุนทักษะฝีมือแรงงาน 
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 2) พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 3) ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกวัย 
 4) ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 
 5) สร้างความเข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรม 
 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (พ.ศ. 2562 - 2564) 
 วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน “เกษตรก้าวหน้า การค้าชายแดน การท่องเที่ยว
เชื่อมโยงสู่อาเซียน” 
 ค าอธิบายวิสัยทัศน์ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ในปี 2564 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ได้ให้
ความส าคัญในการพัฒนาเพ่ือให้บรรลุผลใน 3 เรื่อง ประกอบด้วย 
 เมืองเกษตรก้าวหน้า ภาคการเกษตรมีบทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดน มีพืชเศรษฐกิจหลักท่ีส าคัญ อาทิเช่น ยางพารา ปาล์มน้ ามัน มะพร้าว ประมงชายฝั่ง ปศุสัตว์ 
และไม้ผล โดยในปี 2564 กลุ่มจังหวัดจะเป็นแหล่งผลิตยางพารา ปาล์มน้ ามัน มะพร้าว ไม้ผล และ
ปศุสัตว์ที่มีคุณภาพ ภาคประมงมีประสิทธิภาพในการจับถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมาย โดย
การส่งเสริมและวิจัยเพ่ือคิดค้นนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยี การผลิต การแปรรูปยางพารา ไม้
ยางพารา ปาล์มน้ ามัน และไม้ผล ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม และสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนให้กับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน  

การค้าชายแดน หลังปี 2564 จะมีมูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมขึ้นในอัตราส่วนที่สูงขึ้น ร้อย
ละ 6 ของมูลค่าเดิม โดยอาศัยศักยภาพของจังหวัดชายแดน คือ จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส 
ซึ่งเป็นที่ตั้งของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ด่านชายแดนไทย-มาเลเซีย รวมถึงเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจ โดยพัฒนาให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น สามารถรองรับ
การขนส่งและการค้าทั้งในและนอกประเทศ และสู่กลุ่มประเทศอาเซียน สามารถดึงดูดนักลงทุนเข้า
มาลงทุนในพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้และการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด 

การท่องเที่ยว หลังปี 2564 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนมีโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่ได้มาตรฐาน มีเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวระดับประเทศและอาเซียน 
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การบริการนักท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานสากล 
มีระบบการตลาดและประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย 

 จุดยืนในการพัฒนา (Positioning)       
   1) สร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าด้านเกษตร (อาทิเช่น ยางพารา ปาล์มน้ ามัน มะพร้าว ไม้ผล ข้าว 
ประมง และปศุสัตว์) 

2) ส่งเสริมการค้า การลงทุน ในเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจ เมืองชายแดน เมืองต้นแบบ  
3) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม  
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ตัวชี วัดความส้าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
 เป้าประสงค์ ตัวชี วัด และค่าเป้าหมาย 

 
เป้าประสงค์

รวม 
ตัวชี วัด/เป้าหมาย 

รวม 5 ปี 
ข้อมูลฐาน 

เป้าหมายรายปี 
2560 2561 2562 2563 2564 

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้
ชายแดนมี
มูลค่าเพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตัว
มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมของกลุ่ม
จังหวัดเพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 2.5 

อัตราการขยายตัวค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่ม
จังหวัด เฉลี่ยปี 2554 
– 2558 ร้อยละ 1.5 
( มู ล ค่ า เ ฉ ลี่ ย  5  ปี  
136,082 ล้านบาท) 

- - 1.5 
(138,123) 

2.0 
(138,803) 

2.5 
(139,483) 

หมายเหตุ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดฯ จากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 2560 

 
ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

 วัตถุประสงค์/เป้าหมายและตัวชี วัด/แนวทางการพัฒนา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และ

การตลาด 
เป้าประสงค ์เชิง

ยุทธศาสตร ์
ตัวชี วัด/เป้าหมาย 

รวม 5 ปี 
ข้อมูลฐาน 

เป้าหมายรายปี หมาย
เหตุ 2560 2561 2562 2563 2564 

เพิ่มผลผลิตสินค้า
และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลผลิตด้านเกษตร 
(ยางพารา ปาล์ม
น้ ามัน มะพรา้ว ไม้
ผล ข้าว ประมง และ
ปศุสัตว์) เพิ่มขึ้น  

1. ผลผลิตยางพารา
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไร่ละ 5 
กิโลกรัมจากค่าฐาน 

ผลผลิต (ปี 2559) 
235 กิโลกรัม/ไร่ 

- - 240 245 250  

2.ผลผลิตปาล์มน้ ามัน
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไร่ละ 200 
กิโลกรัม จากค่าฐาน  

ผลผลิตปี 2559 
จ านวน 1,282 
กิโลกรัม/ไร่  

- - 1,482 1,682 1,882  

3. ปริมาณการเลี้ยงปศุ
สัตว์ (แพะ/โค/แกะ) สาย
พันธุ์ดีเพิ่มขึ้น 3 สายพันธุ ์

 - - 1 2 3  

4. พื้นที่การปลกูมะพร้าว 
จ านวน 3,000 ไร ่

 - - 1,000 
ไร่ 

2,000 
ไร่ 

3,000 
ไร่ 

 

5. พื้นที่ปลูกไม้ผล 
(ลองกอง ทุเรียน เงาะ 
มังคุด) เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 
ของพื้นที่ปลูก 

พื้นที่ปลูกไม้ผลกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ชายแดน 
ปี 2558 จ านวน 
251,315 ไร่ 

- - 3 % 6 % 10 %  

6. ผลผลิตข้าวนาปี
เพิ่มขึ้นไร่ละ 25 กิโลกรัม 
รวม 75 กิโลกรัม 

ผลผลิตข้าวนาป ี
ประจ าป ี2558 
จ านวน 375 กิโลกรัม
ต่อไร่ 

- - 400 
กก/ไร ่

425 
กก/ไร ่

450 
กก/ไร ่
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กลยุทธ์ ตามล าดับความส าคัญดังนี้ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร (ยางพารา ปาล์มน้ ามัน มะพร้าว ข้าว ไม้ผล 

ประมง และปศุสัตว์) โดยใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการ  
2. พัฒนาศักยภาพ เกษตรกร กลุ่มเครือข่าย สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ ให้ด าเนินการ

ในลักษณะการรวมกลุ่มหรือเกษตรแปลงใหญ่ เพ่ือลดต้นทุน สร้างมูลค่าและเพ่ิมอ านาจการต่อรอง 
3. ส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อเนื่องภาคเกษตรโดยสนับสนุนเทคโนโลยีขั้นสูง ให้เกิดผลิตภัณฑ์

ใหม ่ๆ และมีมูลค่าเพ่ิม 
4. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าด้าน

เกษตร 
5. ส่งเสริมช่องทางการตลาด และการสร้างตราสินค้า (Brand) ผลผลิตทางการเกษตรที่

เป็นอัตลักษณ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการค้า การลงทุน ในพื นที่เศรษฐกิจที่ส้าคัญ 
 

เป้าประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวชี วัด/
เป้าหมาย 
รวม 5 ปี 

ข้อมูลฐาน 
เป้าหมายรายปี 

หมาย
เหตุ 2560 2561 2562 2563 2564 

1. มูลค่าการค้า
ชายแดนกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้
ชายแดนเพิ่มขึ้น 

มูลค่าการค้า
ชายแดนกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้
ชายแดนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 6 

มูลค่าการค้า
ชายแดนกลุ่มฯ ปี 
2558 จ านวน 
8,521.8 ล้านบาท 

- - 2% 
(8,692.236 

ลบ.) 

4% 
(8,862.672 

ลบ.) 

6% 
(9,033.108 

ลบ.) 

 

 วงเงินลงทุน
ภาคอุตสาหกรร
มในกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
7.5 

เงินลงทุน
ภาคอุตสาหกรรม
ในกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน ปี 
2559 จ านวน 
17,850 ล้านบาท 

- - 2.5% 
(18,296.25 

ลบ.) 

5% 
(18,742.50 

ลบ.) 

7.5% 
(19,242.30 

ลบ.) 

 

 
กลยุทธ์ ตามล าดับความส าคัญดังนี้ 

1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ การบริหารจัดการน้ า ระบบ
ป้องกันอุทกภัย เพ่ือรองรับการค้าการลงทุน 

2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวก บริเวณด่านพรมแดนและเมือง
ชายแดน เมืองเศรษฐกิจที่ส าคัญ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เขตอุตสาหกรรม เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต พัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อสร้างมูลค่า และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ 

4. ส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อเนื่องทุกสาขาการผลิตให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
5. พัฒนาและยกระดับทักษะฝีมือ เพ่ือสร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นท่ี 
6. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม และเมือง
ท่องเที่ยวชายแดน 

เป้าประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวชี วัด/เป้าหมาย 
รวม 5 ปี 

ข้อมูลฐาน 
เป้าหมายรายปี หมาย

เหตุ 2560 2561 2562 2563 2564 
- รายได้จากการ
ท่องเที่ยวของ
กลุ่มจังหวัด
เพิ่มขึ้น 

รายได้จากการ
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 6  

รายได้จากการ
ท่องเที่ยว ป ี
2559 จ านวน 
6,436.6 ล้านบาท 

- - 2 % 
(6,565.330 

ล้านบาท) 

4 % 
(6,694.064 

ล้านบาท) 

6 % 
(6,822.796 

ล้านบาท) 

 

 
กลยุทธ์ ตามล าดับความส าคัญดังนี้ 

1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ และจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว
และบริการให้ได้มาตรฐาน สร้างความเชื่อม่ันแก่นักท่องเที่ยว 

2. ส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม อาทิเช่น การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เชิงอาหาร เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวชุมชน เป็นต้น 

3. พัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน 
4. ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกิดการท่องเที่ยวใน

กลุ่มจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
 
แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาสสี่ปี พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563)  
วิสัยทัศน์  “เศรษฐกิจมั่นคง การค้าเฟ่ืองฟู นราน่าอยู่ มุ่งสู่สันติสุขที่ยั่งยืน” 
ค้าอธิบายวิสัยทัศน์ 
 เศรษฐกิจมั่นคง หมายถึง การที่ระบบเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาส มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
 1) สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของฐานการผลิตจากฐานรายได้เดิม  
  1.1) ภาคการเกษตร  
   เน้นการเพ่ิมผลผลิตภาคการเกษตร เช่น ยางพารา ปาล์ม น้ ามัน ไม้ผล ปศุสัตว์ ประมงให้
มีคุณภาพ และได้มาตรฐานพร้อมทั้งสนับสนุนกระบวนการของตลาดกลางการเกษตรชายแดนใต้ อ าเภอ
ยี่งอ ที่จะเป็นแหล่งรับซื้อและกระจายผลผลิตภาคการเกษตรไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาผลผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานในระดับการส่งออก
โดยการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการสร้างสรรค์คุณค่า มูลค่าของผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และตรา
สินค้าของจังหวัดจากฐานการเกษตร 
  1.2) ภาคการท่องเที่ยว  
   เน้นการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน พร้อมทั้งการสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยว
ใหม่ จากต้นทุนของจังหวัดที่เกิดบริการที่มีมูลค่าสูง  
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 2) สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของฐานการผลิตจากฐานรายได้ใหม่ 
  2.1) เพิ่มศักยภาพสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น กรือโป๊ะ ใบไม้สีทอง ผ้าบาติก 
รังนก ผลิตภัณฑ์ส้มแขกเป็นต้น ให้เป็นตราสินค้าพรีเมี่ยมและได้มาตรฐานการส่งออก   และ
พัฒนาโอกาสทางการตลาดในระบบดิจิทัล 
  2.2) เป็นเมืองเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรอุตสาหกรรมเพ่ิมค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา เวชส าอางจากข้าวหอมกระดังงา อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และอุตสาหกรรม
ฮาลาล (อาหารและไม่ใช่อาหาร) 
  2.3) การเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร และส่งเสริมการท่องเที่ยว
รูปแบบใหม่เพ่ิมเติม ประกอบด้วย การท่องเที่ยวเชิงสันทนาการและกีฬา และอีเวนต์ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในพ้ืนที ่
 3) พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ 
  3.1) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (5 ต าบล 5 อ าเภอ) 
  3.2) เมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
 4) รายได้ต่อหัวของประชากรเพ่ิมสูงขึ้น การกระจายรายได้เป็นไปอย่างทั่วถึง เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น 
 5) คุณภาพของแรงงาน ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการใหม่มีความพร้อมใน  
การสร้างสรรค์เศรษฐกิจจังหวัดให้มีศักยภาพท่ีแข่งขันได้ 
 

การค้าเฟื่องฟู หมายถึง การที่การค้าของจังหวัดนราธิวาส มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
 1) จังหวัดนราธิวาสมุ่งเป็นจังหวัดแห่งการค้า (Trading Provincial) โดยมีเมืองสุไหงโก-ลกเป็น
ต้นแบบการค้าขายระหว่างประเทศและมีการค้าชายแดนทั้ง 3 ด่าน (ด่านตากใบ ด่านบูเก๊ะตา ด่านสุ
ไหงโก-ลก) ที่มีมาตรฐานการจัดการด่าน เพ่ือการค้าระดับสากล และมีปริมาณรวมของการค้า
ชายแดนเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
 2) การบริการ ธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก เติบโตอย่างมีคุณภาพ มีระบบบริการที่มีมาตรฐานการค้า
ชายแดนในระดับต้นแบบที่ดีของประเทศ 
 3) การคมนาคม การขนส่ง และโลจิสติกส์เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบครบวงจร โครงสร้าง
พ้ืนฐานเอ้ือต่อการค้า และการพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองการค้า เมืองที่น่าลงทุนในระดับประเทศและ
นานาชาติ 
 4) เกิดธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจท้องถิ่น ธุรกิจรุ่นใหม่ และวิสาหกิจชุมชนในทั่วทุกพ้ืนที่ของ
จังหวัด ที่เชื่อมโยงการค้าชายแดนและสร้างรายได้และเงินหมุนเวียนในจังหวัด 

 

นราน่าอยู่ หมายถึง การที่สังคมเมืองนราธิวาส มีองค์ประกอบดังนี้ 
 1) เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความเข้มแข็งมีอัตลักษณ์ของจังหวัดที่ชัดเจนเป็นที่รับรู้และ
เชื่อมั่นของประชาชน สังคม ประเทศชาติและระดับนานาชาติ 
 2) ประชาชนมีคุณภาพ มีความตื่นรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
อย่างเท่าทัน และคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ที่ดีงามของนราธิวาส เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ เมืองแห่งการศึกษา
ทีไ่ด้มาตรฐานและเท่าเทียมกันทุกพ้ืนที่ และวัยเรียน เยาวชน วัยท างานมีศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี
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สารสนเทศ ประชาชนมีทักษะสากล (ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ) และพร้อมสู่สังคม
ดิจิทัล 
 3) ระบบบริการของรัฐทุกระดับมีคุณภาพ เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึง เป็นบริการที่มีความ
ทันสมัย ยุคดิจิทัล มีธรรมาภิบาลโดดเด่นในการมีส่วนร่วมของประชาชน และยึดหลักในการพัฒนา
โดยใช้พื้นทีเ่ป็นฐานอย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนด้วยกลไกประชารัฐ 
 4) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และยึดวิถีการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีงาน มีอาชีพ มีรายได้ท่ีมั่นคง มีศักยภาพในการพ่ึงตนเองสูงขึ้น 
 5) ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ ไม่มีภัยพิบัติ และเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี 
อากาศบริสุทธิ์ บ้านเมืองสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 

มุ่งสู่สันติสุขท่ียั่งยืน หมายถึง ความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและสันติสุขท่ียั่งยืน มีองค์ประกอบดังนี้ 
 1) กองก าลังประจ าถิ่น กองก าลังภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง และมีขีดความสามารถใน
การรักษาความสงบเรียบร้อย โดยการวางระบบป้องกันภัยคุกคามในพ้ืนที่ด้วยการน าเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ในการท างานแบบเชิงรุกเข้าถึงทุกพ้ืนที่ตลอด 24 ชั่วโมง 
 2) เครือข่ายชุมชนมีความเข้มแข็งและมีบทบาทความเป็นผู้น าในการแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ 
ในพ้ืนที่ (ผู้น าท้องถิ่น/ศาสนา/สตรี) สร้างความเข้าใจกับทุกฝ่าย ทุกภาคส่วน และมีเวทีให้ทุกฝ่ายได้
แสดงความคิด ทัศนคติพร้อมทั้งการบูรณาการความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน ในการแก้ไขปัญหา
ร่วมกันในทุกมิต ิ
 3) ประชาชนมีความปลอดภัย สงบสุข อยู่อย่างเข้าใจซึ่งกันและกัน มีความภาคภูมิใจในพ้ืนที่ 
และมีความเข้มแข็ง 
 4) ปัญหาสังคมทางอาชญากรรม ยาเสพติด การก่อการร้ายลดลง โดยมีฐานจากการจัดการแบบ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา 
 5) ภัยคุกคามต่อจังหวัดในทุกประเภทได้รับการจัดการให้ลดลงในทั่วทุกพ้ืนที่อย่างเป็นระบบ  
มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน 
 6) ประชาชนมีหลักยึดและมีวิถีชีวิตบนฐานของหลักธรรมทางศาสนา และอยู่ร่วมกันบน  
ความหลากหลายของประเพณี และวัฒนธรรม 
 7) ความมีประสิทธิภาพในการบูรณาการภารกิจความมั่นคงในทุกระดับด้วยคุณภาพของ
บุคลากร และระบบงานที่ทันสมัย ได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นไว้วางใจจากประชาชน 
 
2. พันธกิจ (Mission) 
   1) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร การค้า การลงทุน การบริการ    
การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมให้เข้มแข็งและยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้กระแส
โลกาภิวัฒน์ 
 2) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ า เติมความเท่าเทียม และความ
เข้าใจ ในความแตกต่างภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 

  3) เสริมสร้างความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
และเป็นหลักประกันในการพัฒนาของจังหวัดในทุกมิติ 
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 4) สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทีป่ฏิบัติงานในพ้ืนที่ 

  5) พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และบริการให้มีคุณภาพ ทันสมัย สู่ภาครัฐดิจิทัล และ
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมภิบาล 

 
3. เป้าประสงค์รวม (Ultimate Goal) 
   1) เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดนราธิวาส มี
มูลค่าเพ่ิมข้ึน เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 

    2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความมั่นคงในชีวิต 
ปัญหาความยากจนครัวเรือนยากจนมีรายได้เฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. สามารถพ่ึงตนเองได้เพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 1.51 ต่อปี 

 
4. ตัวชี วัดความส้าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด  

   1) อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดนราธิวาสเพิ่มข้ึน ร้อยละ 2.8 
   2) ร้อยละของการแก้ไขปัญหาเพ่ือลดจ านวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยกว่าเกณฑ์ จปฐ. 

(เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.51 ต่อปี) 
   

5. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)  
 5.1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน 
แล ะกา รค้ า ช า ยแดน  (Strengthening for Economic Stability, Trading and Investment 
Promotion and Border Trading) 
 วัตถุประสงค์ (Strategic Objective) 
 1) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว เพ่ิมมูลค่าสินค้าด้านการเกษตร และสินค้าชุมชน 
 2  เพ่ือสร้างขีดความสามารถด้านการผลิต การตลาดและส่งเสริมผู้ประกอบการในจังหวัดพัฒนา
สินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด แข่งขันได้ในระดับสากล และการเชื่อมโยงเครือข่าย
ทางการคา้สู่อาเซียน 
 3) เพ่ือพัฒนาและจัดการผลผลิตทางการเกษตร เชิงปริมาณ และคุณภาพในการรองรับการ
พัฒนาอุตสาหกรรม 
 4) เพ่ือสร้างโอกาสในการพัฒนาจังหวัด จากโมเดลเศรษฐกิจการพัฒนาของประเทศเพ่ือ
ขับเคลื่อนจังหวัดสู่เมืองแห่งการค้า ผู้ประกอบการค้าในทุกระดับของจังหวัดเข้มแข็ง และแข่งขันได ้
  เป้าประสงค์ (Goal) : การขยายตัวของภาคการเกษตร ภาคการเกษตร ภาคการท่องเที่ยว และ
ภาคอุตสาหกรรม เติบโตอย่างต่อเนื่อง  
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 5.2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: ลดความเหลื่อมล้ า พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชน
บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( Inequality Reduce and Quality of Life on 
Sufficiency Economic Based) 
 วัตถุประสงค์ (Strategic Objective) 
 1) เพ่ือปรับเปลี่ยนให้ประชาชนจังหวัดนราธิวาส มีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคมไทย มี
ทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษที่ 21 
 2) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย ทั้งวัยเด็ก วันเรียน วัยรุ่น วัยท างาน วัยสูงอายุ เห็น
คุณค่าของการมีสุขภาพดี มีความรู้ทักษะ และขีดความสามารถในการจัดการตนเองทางสุขภาพได้
เหมาะสม และมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต  
 3) เพ่ิมเสริมสร้างสถาบันทางสังคมของจังหวัดนราธิวาส ให้มีความเข้มแข็งเอ้ือต่อการพัฒนาคน 
 4) เพ่ือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชาชนที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. 
ประชาชนที่เป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ให้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองให้มั่นคงทางรายได้ และ
คุณภาพชีวิต 
 5) เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง และมีความสะดวก ทันสมัย
มากขึ้น ตามบริบทของพ้ืนที่ของจังหวัดนราธิวาส 
 6) เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยศาสตร์พระราชาและ ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 7) เพ่ือส่งเสริมคุณภาพทางการศึกษาของประชาชนจังหวัดนราธิวาสให้มีความเท่าเทียมและ
สูงขึ้น 
 เป้าประสงค์ (Goal) : คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น มีความเข้มแข็งตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  
 
 5.3) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: จัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ใช้ประโยชน์
อย่ า งยั่ งยืน  และมีสิ่ งแวดล้อมที่ดี  (Natural Resource and Environment Management and 
Sustainability) 
 วัตถุประสงค์ (Strategic Objective) 
 1) เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของระบบนิเวศน์ในพ้ืนที่ป่าฮาลาบาลา และพ้ืนที่ทางทะเลของ
จังหวัด 
 2  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทางด้านพลังงาน 
 3) เพ่ือจัดการปัญหาขยะในพ้ืนที่ชุมชนเมือง พ้ืนที่ด่านชายแดน และในชุมชน 
 4) เพ่ือลดปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัดให้ลดลง 
 5) เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนและประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  
 เป้าประสงค์ (Goal) 
 1) ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีพ้ืนที่ป่าเพ่ิมข้ึน 
 2) ชุมชนมีแหล่งพลังงานของตนเองเพ่ิมมากขึ้น 
 3) ปัญหาขยะน้ าเสีย มลพิษ ทางอากาศ ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
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 4) ปัญหาภัยพิบัติ ทางธรรมชาติจากอุทกภัย ไฟป่า การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่มในจังหวัดลดลง 
 5) ประชาชนมีการใช้พลังงานทดแทนและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 
 
 5.4) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: เสริมสร้างสันติสุขและความมั่นคงภายในพ้ืนที่แบบมีส่วนร่วม
อย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา (Peaceful and Security on Integration Strengthening) 
 วัตถุประสงค์ (Strategic Objective) 
 1) เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชนในพ้ืนที่ให้มีความเข้มแข็งและ
สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนในพื้นท่ี 
 2) เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจของคนในพ้ืนที่ภายใต้อัตลักษณ์พหุวัฒนธรรมของสังคมในการ
แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 3) เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในพ้ืนที่ด้านความปลอดภัยและมีการบูรณาการภารกิจในหน่วยงาน
ต่างๆ ในพ้ืนที ่
 เป้าประสงค์ (Goal) 
 1) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และเชื่อม่ันในอ านาจรัฐ 
 2) พ้ืนที่ปลอดภัยเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 3) คดีอาชญากรรม ยาเสพติดลดลงอย่างต่อเนื่อง 
 
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส 
1. วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส          
 “บริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ด้วยเศรษฐกิจ
ก้าวหน้า น าพาสังคมสันติสุข สู่ประชาคมอาเซียน” 
 
2. พันธกิจ 

2.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร ผังต าบล และผัง
เมืองรวมจังหวัด 

2.2 ส่งเสริมอาชีพ งานสวัสดิการสังคม การจัดการศึกษา การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการ
การต่อสู้ เพ่ือเอาชนะยาเสพติด กีฬา นันทนาการ และการสาธารณสุข ตลอดทั้งการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

2.3 ส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 

2.4 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน เมืองชายแดน การท่องเที่ยว เพ่ือรองรับประชาคม
อาเซียน ตลอดทั้งสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการตามแนวพระราชด าริ และหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง   

2.5 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ การก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูล บ าบัดน้ าเสีย และการใช้พลังงานทดแทน  
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2.6 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม โบราณวัตถุ โบราณสถาน ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ท านุบ ารุงศาสนา และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

2.7 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
 

3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
3.1 ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร ผังเมือง ผังต าบล 

และผังจังหวัดได้มาตรฐาน  
3.2 ประชาชนมีอาชีพ รายได้ ที่มั่นคงและยั่งยืน บริการด้านสวัสดิการสังคม กีฬา 

นันทนาการ การศึกษา และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้
เพ่ือเอาชนะยาเสพติด มีประสิทธิภาพ ตลอดทั้งประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

3.3 ประชาชนมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ  

3.4 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน เมืองชายแดน การท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชนใน
ท้องถิ่นอย่างมั่นคงและยั่งยืน สู่ประชาคมอาเซียน 

3.5 มีระบบการจัดการขยะ น้ าเสีย สิ่งปฏิกูล ตลอดทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการ
ใช้พลังงานอย่างยั่งยืน  

3.6 ท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป 

3.7 การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื นฐาน 
 1.1 บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ า 
 1.2 สร้างและปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
 1.3 จัดท าผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังต าบล 
 1.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
 1.5 จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
2.2 ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  
2.3 ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมี

ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
2.4 ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
2.5 ส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย การกีฬา และนันทนาการ  
2.6 ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข 
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2.7 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.1 ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบ

ประชาธิปไตย 
3.2 พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการ

รักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
3.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยใน

ท้องถิ่น 
 3.4 ส่งเสริมให้ผู้น าศาสนาเข้ามามีบทบาทเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแก้ปัญหาความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
4.1 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น และเมืองชายแดน  เพ่ือรองรับ

ประชาคมอาเซียน 
4.2 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น  
4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
4.4 พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพ่ือรองรับประชาคม

อาเซียน 
4.5 ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5.1 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตส านึกในการร่วมกันอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
5.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 
5.4 จัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย 
5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  
6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น และปูชนียบุคคล 
6.3 เสริมสร้างและท านุบ ารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น 
6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน  

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
7.1 พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร 
7.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
7.3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
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7.4 ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
7.5 ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพ่ือการบริการประชาชน 
7.6 พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด าเนินงานขององค์กร เพ่ือ

รองรับประชาคมอาเซียน 
 
2.2 แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.2.1 วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต้าบลสากอ 

   2.2.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต้าบลสากอ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

   ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการตามหลักหลักการบริหารจัดการที่ดี 
   
2.2.3 เป้าประสงค์  

1. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร ผังต าบลได้
มาตรฐาน 

2. ประชาชนมีอาชีพ รายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน บริการด้านสวัสดิการสังคม กีฬา  
นันทนาการการศึกษา และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง  การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือ
เอาชนะยาเสพติดของต าบลมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

3. ประชาชนมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ 

4. การส่งเสริมการค้า การลงทุน ผลิตภัณฑ์ชุมชน การท่องเที่ยวในท้องถิ่นอย่างมั่นคง
และยั่งยืนสู่ประชาคมอาเซียน 

5. ระบบการจัดการขยะ น้ าเสีย สิ่งปฏิกูล ตลอดทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน 

6. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ท านุบ ารุงศาสนา  
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์โบราณสถาน  
โบราณวัตถุคงสืบไป 

7. การบริหารจัดการขององค์กรด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
และตอบสนองความต้องการของประชาชน 

เทคโนโลยีก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล แหล่งอริยวัฒนธรรม ศูนย์น าเศรษฐกิจพอเพียง 
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   2.2.4 ตัวชี วัด  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน 

   ตัวชี วัดระดับเป้าประสงค์ 
- จ านวนถนน/ระบบระบายน้ า/ที่ได้ตามที่ อบต. ก าหนดเพิ่มขึ้น   
- จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับปรับปรุง 
- จ านวนพื้นที่ท่ีมีระบบจราจร/ผังต าบลได้มาตรฐาน 
- จ านวนพื้นที่ท่ีมีระบบไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ตัวชี วัดระดับเป้าประสงค์ 
- ประชากรวัยแรงงาน (18 - 60ปี) มีงานท าและมีรายได้ 
- ประชากรด้อยโอกาส (คนพิการ คนชรา ผู้ป่วยเอดส์) ได้รับการสงเคราะห์เพิ่มข้ึน 
- เด็กท่ีผ่านการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาคบังคับ 
- ผู้ติดยาเสพติดลดลง 
- ประชาชนในพ้ืนทีต่ าบลสากอออกก าลังกายเพ่ิมมากข้ึน 
- ประชากรในพ้ืนที่ต าบลสากอได้รับการป้องกันจากโรคติดต่อ 
- ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือรองรับการเข้าสู่อาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

ตัวชี วัดระดับเป้าประสงค์ 
- ประชาชนในพื้นท่ีต าบลสากอ เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมมากขึ้น 
- ลดการอุบัติภัยทางถนนในพ้ืนที่ 
- อปพร.มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน/พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

ตัวชี วัดระดับเป้าประสงค์ 
- ศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางเกษตร ศูนย์ข้อมูลทางการเกษตร และ

เป็นเวทีชาวบ้านเพื่อการวางแผนพัฒนา 
- ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้ 
- รายได้จากจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ิมข้ึน 
- ประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี วัดระดับเป้าประสงค์ 
- ประชาชนได้ร่วมกันปลูกป่าในต าบลและร่วมกันดูแลรักษา 
- การพัฒนาความสะอาดในต าบลสากอทั้ง 12 หมู่บ้าน  
- การพัฒนาคุณภาพสร้างความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
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- ประชาชนในพื้นท่ี เข้าใจถึงวิธีการก าจัดขยะให้ถูกต้อง 
- ประชาชนในพื้นท่ีต าบลสากอ รู้จักใช้พลังงานทดแทน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ตัวชี วัดระดับเป้าประสงค์ 
- ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานจารีตประเพณี 
- ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  
- ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
- เด็ก เยาวชน มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล 
ตัวชี วัดระดับเป้าประสงค์ 
- บุคลากรในองค์กรได้พัฒนาความรู้ความสามารถ และคุณธรรมจริยธรรม 
- อบต. สากอ มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการบริการประชาชนอย่างทั่วถึง 
- การพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
- การปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
- การส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพ่ือการบริการประชาชน 
- การพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด าเนินงานขององค์กร 

  
 2.2.5 ค่าเป้าหมาย  

1. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร ผังต าบล ได้
มาตรฐาน  

2. ประชาชนมีอาชีพ รายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน บริการด้านสวัสดิการสังคม กีฬา
นันทนาการ การศึกษา และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือ
เอาชนะยาเสพติดของต าบลมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

3. ประชาชนมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ  

4. การส่งเสริมการค้า การลงทุน ผลิตภัณฑ์ชุมชน การท่องเที่ยวในท้องถิ่นอย่าง
มั่นคงและยั่งยืนสู่ประชาคมอาเซียน  

5. ระบบการจัดการขยะ น้ าเสีย สิ่งปฏิกูล ตลอดทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและการ ใช้พลังงานอย่างยั่งยืน  

6. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ท านุบ ารุงศาสนา 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ให้คงอยู่สืบไป 

7. การบริหารจัดการขององค์กรด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมี
ประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
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2.2.6 กลยุทธ์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื นฐาน มีกลยุทธ์ดังนี  
 1.1 ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บ ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ า 
 1.2 ก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
 1.3 จัดท าผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังต าบล 
 1.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
 1.5 จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีกลยุทธ์ดังนี  
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
2.2 ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  
2.3 ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมี

ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
2.4 ส่งเสริมป้องกัน บ าบัด ฟ้ืนฟู และก าจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติด ตลอดจน

สนับสนุนส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
2.5 ส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย การกีฬา และนันทนาการ  
2.6 ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข 
2.7 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีกล
ยุทธ์ดังนี  
 3.1 ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบ
ประชาธิปไตย 
 3.2 พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการรักษา
ความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
 3.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในต าบล 
 3.4 ส่งเสริมให้ผู้น าศาสนามีบทบาทและเสริมสร้างศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความม่ันคง 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว มีกล
ยุทธ์ดังนี  

4.1 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น และเมืองชายแดน เพ่ือรองรับประชาคม
อาเซียน 

4.2 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
4.4 พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพ่ือรองรับประชาคม

อาเซียน 
4.5 ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีกลยุทธ์ดังนี  

5.1 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.2 ส่ ง เสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตส านึ กในการร่ วมกันอนุ รักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 
5.4 จัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย 
5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีกลยุทธ์
ดังนี  

6.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  
6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น และปูชนียบุคคล 
6.3 เสริมสร้างท านุบ ารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น 
6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน  

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีกลยุทธ์ดังนี  
7.1 พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร 
7.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
7.3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
7.4 ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
7.5 ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพ่ือการบริการประชาชน 
7.6 พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด าเนินงานขององค์กร 

 
2.2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต้าบลสากอ 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 

ด าเนินการภายใต้สถานการณ์และความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ ยนแปลงในจังหวัดและ
ภายในประเทศ โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวทางการเมืองในระดับประเทศที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
สังคม พลังงาน และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

ดังนั้น การบริหารจัดการต าบล จึงมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค การพัฒนาด้านการศึกษา เศรษฐกิจ
ภายในต าบล เพ่ือเป็นฐานรากในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ ภาคการเกษตร 
ขณะเดียวกันจ าเป็นต้องปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจในระดับจังหวัด ภูมิภาค 
ระดับประเทศ และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอีกด้วย การเตรียมความพร้อมด้านระบบ
คมนาคมขนส่งที่ต้องก้าวไปพร้อมกับการยกระดับคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการเสริมสร้างองค์
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ความรู้ การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของต าบล 

นอกจากนี้ยังจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารราชการและ
บริการประชาชน ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รวมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร ควบคู่กับการปลูกจิตส านึกค่านิยม
ประชาธิปไตยแก่ประชาชน โดยยังคงยึดหลักการ “เทคโนโลยีก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล แหล่ง
อริยวัฒนธรรม ศูนย์น้าเศรษฐกิจพอเพียง” และประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าว เพ่ือสร้างความม่ันใจว่า
การพัฒนาจะเป็นไปในแนวทางที่ยั่งยืนและสร้างความสุขให้ประชาชนในพื้นที่ต าบลสากอ  

กรอบแนวคิดการพัฒนาต าบลสากอ จึงเป็นการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุภารกิจและวิสัยทัศน์ 
ของต าบล โดยใช้การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ส่งเสริมการศึกษา การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
และน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ โดยค านึงถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นทั้งโอกาส
และข้อจ ากัดเป็นแนวทางในการพัฒนาในอนาคต ดังนี้ 

 
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการศึกษา 
1. สร้างชุมชนที่ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงจากสภาพสังคม สิ่งแวดล้อม 

และเศรษฐกิจ ส่งผลให้เทคโนโลยีต่าง ๆ เจริญก้าวหน้าขึ้น ดังนั้น ในอนาคตเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารต่าง ๆ ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ด้วยตนเอง ท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องสร้างชุมชนที่ก้าวทัน
ความเปลี่ยนแปลง โดยการถ่ายทอดและน าเสนอองค์ความรู้ให้ชุมชน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สื่อ
และระบบเทคโนโลยีการจัดการความรู้ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่ท้องถิ่น ตลอดจน ก าหนด
แนวนโยบายเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้และยุทธศาสตร์ทางปัญญา 

2. พัฒนาประชากร เพ่ือให้เท่าทันระบบการพัฒนาความรู้ และเทคโนโลยี โดยให้การเรียนรู้
แก่ประชาชนทุกกลุ่มเพ่ือรองรับกิจกรรมและองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

3. พัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบพัฒนาการศึกษาและ
พัฒนาการเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา เพ่ือยกระดับองค์ความรู้ สวัสดิภาพ คุณภาพ
ชีวิต และความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

4. ผลิต บริการ และปฏิบัติการแบบพ่ึงตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชน การผลิตและบริการ
ด้านต่าง ๆ อย่างเป็นระบบด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการในเชิงปฏิรูปการจัดการตนเองของชุมชน และสามารถเป็นนวัตกรรมการจัดการทาง
ความสร้างสรรค์ของชุมชนที่น าไปสู่การเพ่ิมพูนศักยภาพการจัดการทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น 
พัฒนาระบบผลิตภัณฑ์ของชุมชน พัฒนาสื่อและการจัดการความรู้เพ่ือเผยแพร่เชิงการตลาด การผลิต
ความสร้างสรรค์ต่าง ๆ ของชุมชน เหล่านี้เป็นต้น 

5. เครือข่ายความร่วมมือกับสื่อมวลชนของภูมิภาค โดยพัฒนาแหล่งประสบการณ์และการ
สร้างความเป็นจริงในชุมชนในวิถีทางใหม่ ๆ รวมทั้งมิติสังคมสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่น่าสนใจของสังคม
ในวงกว้างและเป็นที่สนใจของสื่อมวลชน แต่ไม่มีเครือข่ายเพียงพอที่จะเข้าถึงและท าหน้าที่สื่อสารได้
อย่างทั่วถึง จึงต้องสนับสนุนชุมชนให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลและเชื่อมโยงกับสื่อมวลชน  
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6. การสร้างคลังความรู้ท้องถิ่นออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีสื่อมัลติมีเดียด้วยตนเอง  ส่งเสริม
การพัฒนาตนเองทางด้านเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของชุมชน เนื่องจากเทคโนโลยีการ
ติดต่อสื่อสารมีความก้าวหน้า ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ด้วยตนเอง เหล่านี้ก็จะท าให้ชุมชนจัดการ
ความรู้ จัดการระบบการสื่อสารเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

7. การจัดการเรียนรู้เพื่อเคลื่อนไหวชุมชน เพ่ือการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาสังคม เช่น การ
จัดเทศกาลเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการอนุรักษ์ การจัดแหล่งสื่อสารและถ่ายทอดอัตลักษณ์ความเป็น
ชุมชน การออกแบบและจัดการทั้งชุมชนให้เป็นชุมชนแห่งการสื่อสารเรียนรู้ โดยท าวิจัยท้องถิ่นและ
จัดการความรู้เพื่อสื่อสารและสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่งดงามและมีความเหมาะสม 

 
แนวคิดในการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ท้องถิ่น  

 1. การค้นคว้าวิจัย การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาในด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่น 
โดยมุ่งศึกษาให้รู้ความเป็นมาในอดีต และภาพการณ์ในปัจจุบัน 
    2. การอนุรักษ์และเชิดชู โดยการปลุกจิตส านึกให้คนในท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่าและ
ความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรม สร้าง
จิตส านึกของความเป็นคนท้องถิ่นนั้นๆ ที่จะต้องร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  
 3. การฟื้นฟู โดยการเลือกสรรภูมิปัญญาที่ก าลังสูญหาย หรือที่สูญหายไปแล้วมาท าให้มี
คุณค่าและมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตในท้องถิ่น โดยเฉพาะพ้ืนฐานทางจริยธรรม คุณธรรม และ
ค่านิยม 
 4. การพัฒนา ควรริเริ่มสร้างสรรค์และปรับปรุงภูมิปัญญาให้เหมาะสมกับยุคสมัยและเกิด
ประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นพ้ืนฐานในการรวมกลุ่มการพัฒนาอาชีพ
ควรน าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาช่วยเพ่ือต่อยอดใช้ในการผลิต การตลาด และการ
บริหาร ตลอดจนการป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 5. การถ่ายทอดโดยการน าภูมิปัญญาที่ผ่านมาเลือกสรรกลั่นกรองด้วยเหตุและผลอย่าง
รอบคอบและรอบด้าน แล้วไปถ่ายทอดให้คนในสังคมได้รับรู้ เกิดความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่า 
คุณประโยชน์และปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม โดยผ่านสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และการจัด
กิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ  
 6. ส่งเสริมกิจกรรม โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายการสืบสานและพัฒนาภูมิ
ปัญญาของชุมชนต่างๆ เพ่ือจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
 7. การเผยแพร่แลกเปลี่ยน  โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอย่างกว้างขวาง โดยให้มีการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ 
ด้วยสื่อและวิธีการต่างๆ อย่างกว้างขวาง รวมทั้งกับประเทศอ่ืนๆ ทั่วโลก 
 8. การเสริมสร้างปราชญ์ท้องถิ่น โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ
ชาวบ้าน ผู้ด าเนินงานให้มีโอกาสแสดงศักยภาพด้านภูมิปัญญา ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ มีการ
ยกย่องประกาศเกียรติคุณในลักษณะต่าง ๆ 
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แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ประเทศไทยน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในภาคีการพัฒนากระจายไปทุก

ภาคส่วน การใช้หลักปรัชญาน าทางในการขับเคลื่อนนโยบายของผู้บริหารและกระแสการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการน าเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริไปประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมรายได้
และลดรายจ่ายของครัวเรือน ขณะที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน การพ่ึงตนเอง พัฒนานวัตกรรม 
และคุณภาพชีวิตผ่านกระบวนการจัดท าแผนชุมชน สร้างแผนชุมชนที่มีคุณภาพเป็นชุมชนเข้มแข็ง 
ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักและเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างกระแสการประชาสัมพันธ์ใน
สื่อรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือสร้างความเข้าใจหลักความพอประมาณ การมีภูมิคุ้มกัน และเงื่อนไข มีความรู้ 
การมีคุณธรรม และความมีเหตุผลในการด าเนินชีวิต จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น และศักยภาพของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ตลอดจนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เกี่ยวข้องด้านการ
ท่องเที่ยว การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภาคประชาชน ส่วนราชการ/องค์กรภาครัฐ หน่วยงานเอกชน 
กลุ่มองค์กรต่าง ๆ จึงก าหนด จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลสา
กอ คือ “เป็นองค์การบริหารส่วนต้าบลที่ส่งเสริมเทคโนโลยี การศึกษา และอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
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2.2.8 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 

1.ยุทธศาสตร์ด้าน 
ความมั่นคง 

 
 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ

แข่งขัน 
 
 

3.ยุทธศาสตร์การพฒันา/
เสริมสร้างศักยภาพคน 

 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความ
เสมอภาค/เท่าเทียมกันทางสงัคม 

 
 

5. ยุทธศาสตร์การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
 

6.ยุทธศาสตร์การปรับสมดลุ/
พัฒนาระบบจัดการภาครัฐ 

 

แผนยุทธศาสตร์     
ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกจิ
และสงัคมฯ ฉบับ 12 

1.การเสริมสร้าง/
พัฒนาศักยภาพ

ทุนมนุษย ์
 

2.การสร้างความ
เป็นธรรมลดความ
เหลื่อมล้ าในสงัคม 

 

3.การสร้างความ
เข้มแขง็ทาง

เศรษฐกิจ/แข่งขัน
ได้อย่างยัง่ยืน 

4.การเตบิโตทีเ่ป็น
มิตรกบัสิง่แวดล้อม

เพื่อการพัฒนา
ยั่งยืน 

5.การเตบิโตทีเ่ป็น
มิตรกบัสิง่แวดล้อม
เพื่อการพัฒนายัง่ยืน 

 

6.การบรหิารจัดการใน
ภาครัฐ ป้องกันการ
ทุจริต และธรรมาภิ

บาล 

7.พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและ

ระบบโลจสิติกส ์
 

8.การพัฒนา
เทคโนโลยีวิจัย/

นวัตกรรม 
 

9.การพัฒนา
ภูมิภาคเมือง
และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

10.การ
ต่างประเทศ

ประเทศเพ่ือน
บ้านและ
ภูมิภาค 

 แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ชายแดน 

1. พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรปูเพื่อความมั่นคงใหก้ับภาคการผลิต 

2. พัฒนาเมอืงสุไหงโก-ลกและเมืองเบตงให้
เป็นเมืองการค้าและเมืองท่องเที่ยว 

 

3. เสรมิสร้างความเข้มแข็งให้กบัชุมชน 

 แผนพัฒนาจังหวัด
นราธิวาส 

1. เสรมิสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิ ส่งเสริม
การค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 

 

2. ลดความเหลื่อมล้ า พัฒนาและเสรมิสร้าง
คุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

3. จัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน และมีสิง่แวดล้อมที่ดี 

4. เสรมิสร้างสันติสุขและความมั่นคงภายในพื้นที่แบบ
มีส่วนร่วมอย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
อปท .ในเขตจังหวัด

นราธิวาส 

1.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

2.ด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิต 

3.ด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคมและการรักษาความสงบ

เรียบร้อย 

4.ด้านการวางแผน การส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

 

5.ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

6.ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

7.ด้านการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

 

 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อบต.สากอ 

1.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

2.ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

 

3.ด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคมและการรักษาความสงบ

เรียบร้อย 

4.ด้านการวางแผน การส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

 

5.ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

6.ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน 

 

7.ด้านการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

 

1.ระบบโครงสร้างพื้นฐาน  
สาธารนูปโภค สาธารณูปการ 

ระบบจราจร ผังต าบลได้
มาตรฐาน 

2ประชาชนมีอาชีพ รายได้ที่มั่นคงและยัง่ยืน 
บริการด้านสวัสดิการสังคม กีฬานันทนาการ 

การศึกษา และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง การ
ปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยา

เสพติดของต าบลมีประสิทธิภาพ  

เป้าประสงค์ 

3.ประชาชนมีส่วนร่วมตามระบอบ
ประชาธิปไตย มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน การปฏิบัติงาน ด้านการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมี
ประสิทธิภาพ 

4.การส่งเสริมการค้า การลงทุน 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน การท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างม่ันคงและยั่งยืนสู่

ประชาคมอาเซียน 

5.ระบบการจัดการขยะ น้ าเสีย 
 สิ่งปฏิกูล ตลอดทั้งอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน 

6. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ท านุบ ารุงศาสนา  
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานจารีตประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
อนุรักษ์โบราณสถาน  โบราณวัตถุคงสืบไป 

7.การบริหารจัดการขององค์กร
ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมี
ประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อความ

ต้องการของประชาชน 

กลยุทธ์ 

1.1 ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน 
เขื่อน ระบบระบายน้ า 
1.2 ก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ า
อุปโภค บริโภค 
1.3 จัดท าผังเมืองรวมจังหวัด ผัง
เมืองและผังต าบล 
 1.4 พัฒนาและปรับปรุ ง

2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
งานสร้างอาชีพ 
2.2 ส่ ง เ ส ริ ม ง า น ด้ า น สั ง ค ม
สงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่
ผู้ด้อยโอกาส  
2.3 ส่ง เสริมการศึกษาทั้ งในและ
นอกระบบและตามอัธยาศัย ของยา
เสพติด ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริม

3.1 ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ 
แก่ประชาชน เก่ียวกับการเมืองการ
ปกครองระบบประชาธิปไตย 
3.2 พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตล อด ถึ ง กา ร รั กษ าค ว า มส ง บ
เรียบร้อยในท้องถิ่น 
 3.3 เสริมสร้างความเข้มแข็ง

4.1 ส่งเสริมการตลาด การค้า การ
ลงทุนในท้องถิ่น และเมืองชายแดน  
4.2 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน
และผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
4.4 พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
แหล่ งท่อง เที่ ยว เชิ งอนุ รั กษ์  เ พ่ือ

5 . 1  อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ ฟ้ื น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนใน
ชุมชนมีจิตส านึกในการร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติแ 
5.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 
5.4 จัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูล
ตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย 

6.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอด
จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  
6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิ ปัญญา
ท้องถิ่น และปูชนียบุคคล 
6.3 เสริมสร้างท านุบ ารุงศาสนา ตลอดจน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์
โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น 

7.1 พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรม
จริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร 
7.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ 
ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
7.3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กร
ตามหลักธรรมาภิบาล 
7.4 ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่
ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

แผนงาน 
การเคหะและ

ชุมชน 
สังคม

สงเคราะห ์
  การศึกษา  การ

สาธารณสุข
  

งบกลาง  การรักษาความ
สงบภายใน 

  การพาณิชย ์  การเกษตร การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

 การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

บรหิารงานทั่วไป 

ผลผลิต/โครงการ จ านวน    
โครงการ 

จ านวน    
โครงการ 

จ านวน    
โครงการ 

จ านวน    
โครงการ 

จ านวน    
โครงการ 

จ านวน    
โครงการ 

จ านวน    
โครงการ 

จ านวน    
โครงการ 

จ านวน    
โครงการ 

จ านวน    
โครงการ 

จ านวน    
โครงการ 
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2.3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 
 2.3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ได้ด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่อการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ซึ่งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไป
แล้ว ยังจะต้องวิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่เลือก ต้องการข้อมูลประเภท
ใดเป็นพิเศษ ต้องการข้อมูลของห้วงเวลาใด และจะเก็บข้อมูลจากแหล่งใด เพ่ือเป็นข้อมูลที่จะน ามา
วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมได้อย่างถูกต้อง โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องเก็บ
ข้อมูลทั้งข้อมูลภายในองค์กรและข้อมูลภายนอก เพ่ือสามารถน ามาวิเคราะห์ SWOT (การวิเคราะห์
ข้อมูลจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 
 จุดแข็ง (Strange: S) คือ 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ มีพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ฝนตกชุก
ตลอดป ีเหมาะส าหรับอาชีพเกษตรกรรม เช่น ยางพารา ลองกอง เงาะ ทุเรียน ฯลฯ 

2. ถนนภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางและคอนกรีตท าให้ประชาชนสัญจรไปมา
และขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวก 

3. ประชาชนยึดมั่นในหลักค าสอนทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม  ซึ่งการจัดกิจกรรม
จะมีประชาชนเข้าร่วมจ านวนมาก 

4. ประชาชนมีความรักสามัคคี มีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
5. การเมืองในพ้ืนที่ไม่แรง ประชาชนส่วนใหญ่อยู่กันแบบเครือญาติ 
6. องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ เป็นองค์กรขนาดกลาง เจ้าหน้าที่มีไม่ค่อยมากและส่วน

ใหญ่จะเป็นคนในพ้ืนที่ รู้ถึงสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างดี 
 
 จุดอ่อน  (Weaknesses: W) คือ                 

 1. ปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยในพ้ืนที่  เป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน  
เนื่องจากได้ส่งผลกระทบในหลาย ๆ ด้าน 

2. ประชาชนมีการศึกษาน้อย 
3. เยาวชนบางส่วนติดยาเสพติด และเมาในอบายมุข 
4. องค์การบริหารส่วนต าบลสากอเป็นองค์กรขนาดกลาง รายได้มีน้อยงบประมาณมีอย่าง

จ ากัด 
5. พนักงานและเจ้าหน้าที่มีจ านวนน้อยไม่พอกับปริมาณงานและภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
6. สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม น้ าท่วมถึงในฤดูฝน และขาดแคลนน้ าในช่วงหน้าแล้ง 
7. เครื่องมือและอุปกรณ์ไม่เพียงพอกับเจ้าหน้าที่ท าให้เกิดการปฏิบัติงานล่าช้า 
8. ราคาพืชผลการเกษตรมีแนวโน้มลดลง 
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โอกาส (Opportunities: O) คือ 
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของท้องถิ่น ไม่ว่าจะ

เป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจท้องถิ่นระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เป็นต้น 
2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. รัฐมีนโยบายสนับสนุนการกระจายอ านาจการบริหารให้ท้องถิ่นด าเนินการเองตามที่
กฎหมาย และระเบียบก าหนด 

4. รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เผยแพร่ และถ่ายทอด 
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากข้ึน 

5. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาที่
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง 

6. รัฐบาลมีนโยบายและให้ความส าคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

7. พ้ืนที่ต้ังอยู่ไม่ไกลจากชายแดนไทย-มาเลเซีย ท าให้ประชาชนมีโอกาสในการน าผลผลิต
ทางการเกษตรต่าง ๆ ส่งออกไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน 

8. ประชาชนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนในการประกอบอาชีพ 
9. ราคาพืชผลการเกษตรมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 
10. ได้รับการสนับสนุนในด้านงบประมาณ ความร่วมมือ และอ่ืน  ๆ จากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเพ่ิมมากข้ึน 
 
 อุปสรรค (Threats: T) คือ 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ มีงบประมาณในการด าเนินการพัฒนาและบริหารจัดการ
จ านวนจ ากัด 

2. ปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ ส่งผลกระทบต่อปัญหาหลายด้าน  เช่น ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ฯลฯ 

3. ปัญหาเศรษฐกิจในระดับประเทศ ในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
4. สภาวการณ์ทางการเมืองส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
5. การเปลี่ยนรัฐบาลท าให้นโยบายการท างานเปลี่ยนแปลง และสะดุดไม่ต่อเนื่อง 
6. ความไม่สงบในพ้ืนที่/ความมั่นคง ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่เกิดวาดระแวงและไม่ไห้ความ

ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
7. ค่าตอบแทนแรงงานในพ้ืนที่ต่ า ท าให้ราษฎรบางส่วนไปท างานยั้งประเทศเพ่ือนบ้านมาก

ยิ่งขึ้น 
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 2.3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง   

ดาน 
สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของ

ปัญหา/ 
ความต้องการ 

พื นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดการณ์และ 
แนวโนมอนาคต 

1. โครงสร้าง
พื นฐาน 
 

1. ไฟฟ้าถนนสาธารณะไม่
ทั่วถึงและไฟฟ้าถนนบางจุด
ช ารุดเสยีหาย และตดิตั้งไม่
ทั่วถึง
  

- ไฟฟ้า เส้นทางและ
สถานท่ีในเขต
พื้นที่ต าบลสากอ 

เส้นทางและสถานท่ีใน
เขตต าบลสากอมีแสง
สว่างเพียงพอประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและป้องกัน
การเกิดอาชญากรรมได ้
 

2. น้ าส าหรับอุปโภค บริโภค 
ไม่เพียงพอ  

ถังเก็บน้ าเพื่อ
แก้ไขปัญหาในฤดู
แล้ง 

หมู่บ้านที่ขาด
แคลนน้ าอุปโภค 
บริโภค 

ประชาชนไดร้ับน้ าอุปโภค 
บริโภคอยา่งเพียงพอ 
 

3. ถนนบางส่วนยังช ารุด
เสียหาย ประชาชนสญัจรไปมา
ไม่สะดวก 

ถนน เส้นทางในเขต
ต าบลสากอ 

ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางสญัจรไปมา
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 

4. ช่วงฤดูฝน มีน้ าท่วมขังใน
บางพื้นที ่

การวางท่อระบาย
น้ า และการขดุ
ลอกคูคลอง
ระบายน้ า 

แหล่งชุมชนและ
พื้นที่น้ าท่วมขัง 

ในฤดูฝนน้ าไม่ท่วมขัง 
และการระบายน้ าสะดวก
มากยิ่งข้ึน 

 5. ขาดการบริหารจัดการ
แหล่งน้ าส าหรับพื้นท่ีทาง
การเกษตร 

-จัดท าระบบ
ประปาเพื่อให้
พื้นที่ทางการ
เกษตรได้รับ
ประโยชน์จาก
แหล่งน้ า
ธรรมชาติทีมี
อย่างเพียงพอ 

-พื้นที่ทีมีแหล่ง
น้ าธรรมชาติและ
พื้นที่ทางการ
เกษตรชอง
ประชาชน 

-ประชาชนสามารถใช้
แหล่งน้ าเพื่อบริหาร
จัดการน้ าส าหรับพื้นท่ี
ทางการเกษตรอย่างทั่วถึง 
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ดาน 
สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของ

ปัญหา/ 
ความต้องการ 

พื นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดการณ์และ 
แนวโนมอนาคต 

2. ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

1. ประชาขนต้องการส่งเสริม
อาชีพและมีรายได้ สามารถ
เลี้ยงตนเองและครอบครัวได ้

การจัดตั้งกลุ่ม
อาชีพท่ีได้รับการ
รับรอง 

12 หมู่บ้านใน
เขตต าบลสากอ 

ประชาชนมีอาชีพและ
รายได้ ที่ไดร้ับการเสริม
จากการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ
ที่มันคงและยั่งยืน 

2. ประชาชนขาดแหล่งเงินทุน
และความรู้ในการประกอบ
อาชีพ 

การส่งเสริมการ
ฝึกอาชีพให้กับ
ประชาชน 

ประชาชนในเขต
ต าบลสากอ 

ประชาชนไดร้ับการ
สนับสนุนเงินทุนและ
ความรู้ในการประกอบ
อาชีพ 

3. ผลผลิตทางการเกษตรไม่มี
คุณภาพ 

การส่งเสริมและ
ให้ความรู้การเพิ่ม
มูลค่าผลผลติทาง
การเกษตรและมี
การแปรรปูพืชผล
ทางการเกษตร 

ประชาชนในเขต
ต าบลสากอ 

ประชาชนสามารถเพิ่ม
มูลค่าผลผลติทาง
การเกษตรและแปรรูป
ผลผลติทางการเกษตรให้
ได้คณุภาพและมาตรฐาน 

5. สถานศึกษาขาดแคลนสื่อ
การเรยีนการสอน และ
อุปกรณ์กีฬา 

สนับสนุนอุปกรณ์
การเรยีนการสอน
และอุปกรณ์กีฬา 

สถานศึกษาใน
เขตต าบลสากอ 

สถานศึกษามีอุปกรณ์การ
เรียนการสอนและ
อุปกรณ์กีฬาเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรยีน 

6. โรคเท้าช้างและโรค
ไข้เลือดออกยังไม่หมดไปใน
พื้นที ่

การป้องกันการ
แพร่ระบาดของ
โรคเท้าช้างและ
โรคไขเ้ลือดออก 

-พื้นที่ท่ีมีความ
เสี่ยงในเขตต าบล
สากอ 

ประชาชนในพ้ืนท่ีไม่เป็น
โรคเท้าช้างและโรค
ไข้เลือดออก 

7. เด็กเยาวชนและประชาชน
ขาดแหล่งเรียนรู้และแหล่ง
สืบค้นข้อมูลข่าวสารอย่าง
เพียงพอและเยาวชนบางกลุม่
ประพฤติตนไมเ่หมาะสมและ
ใช้เวลาว่างไม่เป็นประโยชน์ 

ส่งเสริมแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน
และสนบัสนุน
กิจกรรมกีฬา
ให้กับเยาวชนใน
พื้นที่ของต าบลสา
กอแก่เด็กเยาวชน
และประชาชน
อย่างทั่วถึง 

เด็ก เยาวชน 
และประชาชนใน
เขตต าบลสากอ 

เด็กเยาวชนและ
ประชาชนมีแหล่งเรียนรู้
และแหล่งสืบค้นข้อมลู
ข่าวสารอย่างเพียงพอ
และเยาวชนใช้เวลาว่าง
เป็นประโยชน์เพิ่มขึ้น 
 

8. เยาวชน และประชาชนมี
สุขภาพไม่สมบูรณ์
แข็งแรง
  

ส่งเสริมการตรวจ
สุขภาพของ
เยาวชนและ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลสากอ 

เยาวชน และ
ประชาชนในเขต
ต าบลสากอ 

เยาวชน และประชาชนมี
สุขภาพท่ีสมบูรณ์แข็งแรง 
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ดาน 
สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของ

ปัญหา/ 
ความต้องการ 

พื นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดการณ์และ 
แนวโนมอนาคต 

2. ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

9. ปัญหายาเสพติดยังแพร่
ระบาดในต าบล 

-จัดกิจกรรม
รณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิที่แพร่
ระบาดในต าบล 
-บ าบัดฟื้นฟูผู้
เสพ/ผู้ตดิยาเสพ
ติด และจัด
กิจกรรมฝึกอบรม
อาชีพให้แก่ผู้ผ่าน
การบ าบัดอย่าง
ทั่วถึง 
 

-เยาวชน และ
ประชาชนท่ีเป็น
กลุ่มเสี่ยงในเขต
ต าบลสากอ 

ปัญหาการแพร่ระบาด
ลดลงและในพ้ืนท่ีต าบล
สากอปราศจากผู้เสพ/ผู้
ติดยาเสพตดิ 

10. ประชาชนบางส่วนมีท่ีอยู่
อาศัยท่ีไม่มั่นคงถาวร 

ผู้ยากไร้/ผู้พิการ
บางส่วน ได้รบัท่ี
อยู่อาศัยที่ถูก
สุขลักษณะ 

ผู้ยากไร้/ผู้พิการ
ในเขตต าบลสา
กอ 

ผู้ยากไร้/ผู้พิการบางส่วน 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 

11. ประชาชนในต าบล 
ต้องการสิ่งรองรับการก าจัด
ขยะในชุมชน 
 

ถังขยะในหมู่บ้าน 
12 หมู่บ้าน 

พื้นที่ 12 
หมู่บ้านในเขต
ต าบลสากอ 

ประชาชนสามารถคัด
แยกประเภทของขยะและ
จัดเก็บขยะอยา่งถูกวิธี 

3. ด้านการ
จัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม 
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

1. ประชาชนไม่มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
เนื่องจากสถานการณ์ความไม่
สงบ 

การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

ประชาชนและ
หน่วยงาน
ราชการ 

มีการป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชนและหน่วยงาน
ราชการ เช่น การตดิตั้ง
กล้องวงจรปิด เป็นต้น 

4. ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิช
ยกรรม และ
การท่องเท่ียว 

1. สินค้าทางการเกษตรไม่
เพียงต่อการจ าหน่าย 

สนับสนุนส่งเสริม
ให้ประชาชน
ได้รับความรู้ใน
การเพิ่มผลผลติ
ทางการเกษตร
และมีคณุภาพ 

ต าบลสากอ ผลผลติทางการเกษตรมี
คุณภาพ และเพียงพอต่อ
การจ าหน่ายในพ้ืนท่ีและ
ส่งออกนอกพ้ืนท่ี 

 2. ต าบลสากอไม่มสีินค้า 
OTOP ที่โดดเด่น 

ผลิตภณัฑ์ OTOP 
ที่มีมาตรฐาน 

ต าบลสากอ ต าบลสากอไมม่ีสินคา้ 
OTOP ที่โดดเด่นและมี
คุณภาพครบทุกหมู่บ้าน 
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ดาน 
สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของ

ปัญหา/ 
ความต้องการ 

พื นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดการณ์และ 
แนวโนมอนาคต 

5. ด้านการบริหาร
จัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 
 

1. สถานท่ีสาธารณะ เช่น 
ถนน คู คลอง บางแห่ง มี
ขยะและสิ่งปฏิกลู 

มีสถานที่
สาธารณะที่
สะอาด  

ต าบลสากอ สถานท่ีสาธารณะ เช่น 
ถนน คู คลอง สะอาด
สวยงาม ไม่มีขยะและสิ่ง
ปฏิกูล 

2. เด็กเยาวชน และ
ประชาชนขาดสถานท่ีใน
การออกก าลังกายและ
พักผ่อนหย่อนใจ 

-สถานท่ีออกก าลัง
กายและพักผ่อน
หย่อนใจ 

ต าบลสากอ เด็กเยาวชน และ
ประชาชน มีสถานท่ีใน
การออกก าลังกายและ
พักผ่อนหย่อนใจใจครบ
ทุกหมู่บ้าน 

6. ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1. ประชาชนต้องเข้าร่วม
ในงานประเพณ ี
วัฒนธรรมและ สืบสาน 
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ประชาสมัพันธ์
การจัดกิจกรรม
ประเพณีของ
ต าบลหลาย ๆ
ช่องทาง 

ต าบลสากอ ประชาชนเข้าร่วมในงาน
ประเพณ ีวัฒนธรรมและ 
สืบสาน อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
อย่างทั่วถึง 

7. ด้านการบริหาร
จัดการตามหลกั
ธรรมาภิบาล 

1. ประชาชนต้องมีส่วน
ร่วมในการปฏบิัติงานของ 
อบต.มากข้ึน 

ประชาชนเข้ามี
ส่วนร่วมเป็น
คณะท างานใน
การจัดท า
โครงการ/
กิจกรรมของ 
อบต. สากอ 

ต าบลสากอ ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงานของ อบต.
มากขึ้น 

2. ประชาชนทราบข้อมลู
ข่าวสารของ อบต. ไม่
ทั่วถึง 

ประชาสมัพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร
หลาย ๆ ช่องทาง 

ต าบลสากอ ประชาชนทราบข้อมูล
ข่าวสารของ อบต. อย่าง
ทั่วถึง 

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีงบประมาณในการ
ด าเนินการกิจกรรม/
โครงการในต าบล 

จัดกิจกรรมบูรณา
การร่วมทุกภาค
ส่วนโดยไม่ใช้
งบประมาณ 

ต าบลสากอ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
สามารถด าเนินการในการ
ด าจัดกิจกรรม/โครงการ
ในต าบลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 
 ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ด้านพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

- ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

- แผนงานการเคหะและชุมชน กองช่าง  

2 ด้านส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

- ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
- แผนงานสังคมสงเคราะห ์
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 
- แผนงานงบกลาง 

ส านักปลดั 
ส านักปลดั 
กองการศึกษา 
ส านักปลดั 
กองการศึกษา 
 
ส านักปลดั 

 

3 ด้านการจดัระเบียบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

- ด้านบริหารทั่วไป 
 
- ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ส านักปลดั 
 
ส านักปลดั 

 

4 ด้านการวางแผน การ
ส่งเสริม การลงทุน
พาณิชย กรรมและ
การท่องเที่ยว 

- ด้านเศรษฐกิจ - แผนงานการพาณิชย ์
- แผนงานการเกษตร 

ส านักปลดั 
ส านักปลดั 

 

5 ด้านการบริหารจดัการ
และการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

- แผนงานการเคหะและชุมชน กองช่าง 

 

6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

- ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

- แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา   

7 ด้านบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

- ด้านบริหารทั่วไป - แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านักปลดั กองคลัง 

รวม 7 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 11 แผนงาน 3 ส านัก/กอง 1 กอง 
 



ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมนิผล 

 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย

จะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕48 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และในการ
ประเมินแผนนั้นจะต้องด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพ่ือให้สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยเป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการ
ให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด 
ดังนี้ 
 
4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย 
  1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
  2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
  3. ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 
  (3.1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
  (3.2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน  
  (3.3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
  (3.4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
  (3.5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
  (3.6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน  
  (3.7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
  (3.8) แผนงาน 5 คะแนน 
  (3.9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  
 
4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีประกอบด้วย 
  1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
  2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
  3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 



๑๒๓ 
 

 
 

  4. ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน 
  5. โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 
  (5.1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
  (5.2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
  (5.3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 5 คะแนน 
  (5.4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
  (5.5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน 
  (5.6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน  
  (5.7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
  (5.8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
คั่งยั่งยืนภายใตห้ลักประชารัฐ 5 คะแนน 
  (5.9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  
  (5.10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
  (5.11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 5 คะแนน  
  (5.12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
 
4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 

4.3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่ อบต. ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา 
อบต. ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 
ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕48 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็น
ผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง 
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
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  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้ 
แบบที่ ๑ การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับ
แต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)  

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) 
 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การวัดผลเชิงคุณภาพ อบต. ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพ
โดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิง
คุณภาพในการด าเนินงานของ อบต. ในภาพรวม  

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อบต.  
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

 
4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

การวางแผนพัฒนามีความส าคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง  ทั้งนี้เนื่องจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแผนที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต เป็นกรอบในการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่าง
เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การจัดท าแผนพัฒนาจึงเป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้อง
ก าหนดถึงสภาพการณ์ที่ต้องการจะบรรลุและแนวทางในการที่จะท าให้บรรลุถึงสภาพการณ์นั้น  การ
จัดท าแผนพัฒนาที่ดีจึงต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและ
เป็นระบบ ทั้งนี ้เพ่ือให้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและ
สนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 

๔.4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
๑. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้อง

ผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน 
๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มี

ความยุ่งยากมากข้ึน 
๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุด เพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่

ท าได้ยากและบางเรื่องอาจท าไม่ได้  
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๔.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมาเป็นกรอบ
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๒. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการ
คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

๓. ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายให้สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น  

๔. ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่
ต้องด าเนินการ เพ่ือลดการเกิดปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ 


