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คำนำ 
 

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 ใหทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เปน
แผนพัฒนาทองถ่ินเปนระยะเวลาหาป เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทำงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในปงบประมาณ พ.ศ.2563 เปนตนไป 

“แผนพัฒนาทองถ่ิน” หมายความวา แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีกำหนด
วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับแผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนา
ตำบล แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชนอันมีลักษณะเปนการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ท่ี
จัดทำข้ึนสำหรับปงบประมาณแตละป ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาและใหหมายความรวมถึงการ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินส 
  องคการบริหารสวนตำบลสะนอ หวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 -
2565) เลมนี้ จะไดใชเปนแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปและตอบสนองความตองการของประชาชน
ในเขตองคการบริหารสวนตำบลสะนอ อยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 
 
 
 

 งานนโยบายและแผน สำนักปลัด           
องคการบริหารสวนตำบลสะนอ 
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สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 

 1. ดานกายภาพ 
 1.1 ท่ีตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตำบล 
 องคการบริหารสวนตำบลสะนอ  ตั้งอยูหมูท่ี ๑ ตำบลสะนอ  อำเภอยะรัง จังหวัดปตตานี  ซ่ึงตั้งอยู
ทางทิศเหนือของอำเภอยะรัง อยูหางจากอำเภอยะรังเปนระยะทาง ๖.๕ กิโลเมตร 
  องคการบริหารสวนตำบลสะนอ มีเนื้อท่ีโดยประมาณ ๖,๑๘๑ ไร หรือ ๙.๘๙ ตารางกิโลเมตร 

ทิศเหนือ ติดตอกับ ตำบลประจันและตำบลสะดาวา 
ทิศใต  ติดตอกับ ตำบลระแวง 
ทิศตะวันออก ติดตอกับ ตำบลตะโละและตำบลราตาปนยัง 
ทิศตะวันตก ติดตอกับ ตำบลยะรัง 

 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 โดยท่ัวไปเปนท่ีราบลุม พ้ืนท่ีเหมาะกับทำการเกษตร เชน ทำนา สวนผลไม สวนยางพารา และ
เลี้ยงสัตว เปนตน    
 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
 ลักษณะภูมิอากาศเปนแบบมรสุม มี  ๒ ฤดู คือ ฤดูรอนและฤดูฝน 
 1.4 ลักษณะของดิน 
 ลักษณะของดินเปนดินปนทราย มีความอุดมสมบูรณ เหมาะสำหรับการเพาะปลูก เปนท่ีราบลุมใช
ปลูกขาว มัน สวนผลไม ปลูกยางพาราและปาลมน้ำมัน  
 1.5 ลักษณะแหลงน้ำ 
 ลักษณะแหลงน้ำ เพ่ืออุปโภคบริโภคเปนบอเจาะบาดาลในแตละหมูบาน แตมีปญหาในการขาด
แคลนน้ำเพ่ือการเกษตรเม่ือฝนท้ิงชวง เนื่องจากมีแมน้ำสายสั้น ๆ ไมสามารถเก็บกักน้ำได  

 2. ดานการเมือง/การปกครอง 
        2.1 เขตการปกครอง แบงออก เปน 4 หมูบาน 
  หมูท่ี  ๑ บานสะนอ   ผูใหญบานชื่อนายมะนาเส ยามูสะนอ 
  หมูท่ี  ๒ บานยามูเซ็ง  กำนันชื่อนายหมัดซากี สะดียามู 
  หมูท่ี  ๓ บานบือแนดาแล  ผูใหญบานชื่อนายมะลาวี ยามู 
  หมูท่ี  ๔ บานคางา  ผูใหญบานชื่อนายบือราเฮง เตะเด็ง 

แสดงเปนตารางพ้ืนท่ีแยกตามรายหมูบานของตำบลสะนอ 

หมูท่ี ช่ือหมูบาน 
ขนาดพ้ืนท่ี 
(ตร.กม.) 

ขนาดพ้ืนท่ี 
(ไร) 

กลุมบาน 

หมู ๑ บานสะนอ ๒.๙๙ ๑,๘๖๘.๗๐ สะนอ,บือแนดายอ,ตือปบาโระ,ลาฆอลาตอ 
หมู ๒ บานยามูเซ็ง ๒.๑๕ ๑,๓๔๓.๗๐ บือแนกลูแป,บือแนจือปอ,ยามูเซ็ง,ญาคา 
หมู ๓ บานบือแนดาแล ๑.๘๔ ๑,๑๕๐ บือแนดาแลใน-นอก,ตือปปายอ,มะดือลง 
หมู ๔ บานคางา ๒.๙๑ ๑,๘๑๘.๗๐ คางา,ฆาเราะ,โตะแดวอ,ปรือเงาะ 

สวนที ่ 1 
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2.2 การเลือกตั้ง            
  การเลือกต้ังผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน มีจำนวน 4 หมูบาน หากมีการเลือกต้ัง
ในครั้งหนา จะมีผูบริหารทองถ่ิน (นายกองคการบริหารสวนตำบล) จำนวน 1 คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตำบล หมูบานละ 2 คน 4 หมูบาน รวมเปน 8 คน  

     3. ประชากร 
 3.1 ขอมูลเก่ียวกับประชากร 
 ขอมูลเปรียบเทียบยอนหลัง 3 ป 
  

ป จำนวนประชากร รวม 
ชาย หญิง 

เดือน กันยายน 2559 2,537 2,657 5,194 
เดือน กันยายน 2560 2,577 2,667 5,244 
เดือน กันยายน 2561 2,580 2,681 5,261 

 

 ประชากรตำบลสะนอ รวมท้ังสิ้น 5,290 คน จำนวนครัวเรอืน 1,096 ครัวเรือน 
    - ประชากรชาย  2,595 คน 
    - ประชากรหญิง 2,695 คน 

แยกเปนจำนวนหมูบานไดดังนี้ตารางนี้ 

หมูท่ี บาน 
ประชากร 

รวม 
จำนวน

ครัวเรือน ชาย หญิง 
๑ สะนอ 718 751 ๑,๔69 315 
๒ ยามูเซ็ง 528 521 1,049 231 
๓ บือแนดาแล 630 634 ๑,๒64 254 
๔ คางา 719 789 ๑,508 296 

รวม 2,595 ๒,695 ๕,290 1,096 

       3.2 ชวงอายแุละจำนวนประชากร 

ชวงอายุ (ป) ประชากรชาย ประชากรหญิง รวม 

0 – 6 341 349 690 

7 - 12 294 294 588 

13 - 18 272 273 545 

19 - 40 892 879 1,771 

41 - 59 521 552 1,073 

60 ปข้ึนไป 275 348 623 
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รวม 2,595 2,695 5,290 

ท่ีมา : งานทะเบียนราษฎรอำเภอยะรัง ณ เดือน เมษายน ๒๕62 

 

     4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 

-  โรงเรียนประถมศึกษา    ๒ แหง 
-  โรงเรียนมัธยมศึกษา    ๑ แหง 
-  สถาบันศึกษาปอเนาะ    5 แหง 
-  โรงเรียนเอกชน    2  แหง 
-  ศูนยอบรมจริยธรรมประจำมัสยิด(ตาดีกา)  7 แหง 
-  ท่ีอานหนังพิมพประจำหมูบาน   ๕ แหง 
-  ศูนยการเรียนรูชุมชน (กศน)   1 แหง 

  4.2 สถาบันองคกรทางศาสนา 
-  มัสยิด      8 แหง 
-  บาลาเซาะห/สุเหรา    7 แหง 

สถาบันทางสังคมและสาธารณูปการ 
สาธารณูปการ หมูท่ี ๑ หมูท่ี ๒ หมูท่ี ๓ หมูท่ี ๔ 

อบต. ๑ - - - 
มัสยิด ๑ ๒ ๒ ๓ 
บาลาเซาะห/สุเหรา 3 1 1 2 
ศูนยอบรมจริยธรรมประจำ
มัสยิด(ตาดีกา) 

๑ 2 ๒ ๒ 

โรงเรียนเอกชน 1 1 - - 
สถาบันศึกษาปอเนาะ ๑ ๑ ๑ 2 
โรงเรียนประถมศึกษา ๑ - - ๑ 
โรงเรียนมัธยมศึกษา ๑ - - - 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ๑ - - - 

  
 4.3 สาธารณสุข 

-  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจำตำบล ๑ แหง 
-  ศูนยสาธารณสุขมูลฐานหมูบาน  4 แหง 
-  อัตราการมีและใชสวมราดน้ำ   ๑๐๐ % 

4.4 อาชญากรรม 
   ตำบลสะนอเปนพ้ืนท่ีท่ีมีสถิติการกออาชญากรรมนอย แตก็ยังมีเหตุการณความไมสงบใน
พ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีขางเคียงอยู         
4.5 ยาเสพติด  
      ดานยาเสพติดไมมีแหลงผลิตในพ้ืนท่ี ไมมีผูคารายใหญ สวนใหญจะเปนผูคารายยอย สวน
ใหญจะเปนกลุมเยาวชนซ่ึงเปนกลุมเสี่ยงท่ีจะเปนผูเสพ ไดแก ใบกระทอม (4x100) 
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 4.6 การสังคมสงเคราะห 
    การสังคมสงเคราะหเปนงานบริการ เปนกิจกรรมท่ีจัดใหกับบุคคลตั้งแตเกิดจนตาย เปนงาน
ท่ีใหบริการแกบุคคล ท้ังท่ีมีและไมมีปญหา ใหเขาสามารถดำเนินชีวิตอยูในสังคม ดวยความเปนปกติสุข และมี
ความสามารถในการพัฒนาสังคมสวนรวมดวย ไดแก ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูยากจน ผูดอยโอกาส การบริการรถกู
ชีพกูภัย(หนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน) 

 5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนสง 
  การคมนาคมในตำบลสะนอ ใชการคมนาคมทางบกเปนสำคัญในการคมนาคมติดตอและขนสง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสูตลาด  โดยการคมนาคมติดตอกับอำเภอใกลเคียง  ใชทางหลวงแผนดิน(ถนนสิโรรส) 
เปนเสนทางหลัก   สำหรับการคมนาคมติดตอภายในตำบลและตำบลใกลเคียงใชถนน รพช.  ซ่ึงผานทางตอนกลาง
ของตำบลในแนวเหนือ  ใต  ตะวันออก ตะวันตก  โดยไดรับการปรับปรุงเปนถนนลาดยางตลอดเสนทาง และใช
ถนนโครงขายผิวจราจร  ลูกรัง  หินคลุก  และคสล. แยกจากเสนทาง รพช. 
   ถนน 
   -  ถนนลาดยาง (อบต.)   3 สาย 
 -  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  6 สาย 
 -  ทางเทาคอนกรีตเสริมเหล็ก 20 สาย 
 -  ถนนหินคลกุ   ๑6 สาย 
 -  ถนนลูกรัง    6 สาย 
 5.2 การไฟฟา 
 มีหนวยบริการผูใชไฟฟา  คือ การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอยะรัง   ในสวนองคการบริหารสวน
ตำบลสะนอ เปนผูดูแลรับผิดชอบบำรุงรักษา  ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ  รวมท้ังขอขยายเขตไฟฟาสาธารณะใน
เขตองคการบริหารสวนตำบล  ครัวเรือนมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน 
 5.3 การประปา 
 การบริการน้ำประปาในเขตองคการบริหารสวนตำบลสะนอ  เปนระบบประปาหมูบานมีครบ
ทุกหมูบาน  ครัวเรือนมีประปาใชทุกครัวเรือน 

 แหลงน้ำท่ีสรางข้ึน 
 -  บอน้ำตื้น            ๑๐๕ แหง 

-  บอโยก      ๕ แหง 
-  บอน้ำบาดาล    ๒๐ แหง 

 -  ประปาหมูบานขนาดเล็ก  ๑๒ แหง 
 -  ประปาหมูบานขนาดกลาง   2 แหง 
  แหลงน้ำธรรมชาติ 
 -  บึง/หนองและอ่ืน ๆ    ๓ แหง 

 -  ลำน้ำ/ลำหวย    ๑ สาย 
 5.4 โทรศัพท 
  มีโทรศัพทสาธารณะ แตใชงานไมได เพราะสวนใหญใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีแทน 
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 5.5 ไปรษณียหรือการสื่อสารหือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 
-  ท่ีทำการไปรษณยีตำบล   ๑ แหง 

 -  สถานีโทรคมนาคมอ่ืนๆ (เสาสญัญาณ) 2 แหง 

 

6. ระบบเศรษฐกิจ          
      รายไดของประชาชนสวนใหญมาจากภาคเกษตรกรรม ซ่ึงมีพืชเศรษฐกิจ คือ ยางพารา นาขาว สม
โอ และผลไมอ่ืนๆ นอกจากนี้แลว ยังมีประชาชนบางสวนประกอบกิจการคาและบริการโดยสวนสวนใหญจะ
เปนกิจการขนาดเล็ก ประเภทรานขายของชำ รานขายเบ็ดเตล็ด อาหารและเครื่องดื่มใหบริการในชุมชน 

6.1 การเกษตร 
 ประชากรตำบลสะนอสวนใหญประกอบอาชีพดานการเกษตร ทำนาและทำสวนตามสภาพพ้ืนท่ี ไดแก
ยางพารา สมโอ ลองกอง และผลไมอ่ืนๆ 

 6.2 การประมง 
      ไมมีการประมงเนื่องจากในพ้ืนท่ีไมมีแมน้ำ 
 6.3 การปศุสัตว         
   สัตวนำมาเลี้ยง สวนใหญเลี้ยงเพ่ือเปนอาหาร เชน โค วัว แพะ แกะ และสัตวปก  
 6.4 การทองเท่ียว/การบริการ 
  มีแหลงทองเท่ียวทางศาสนา วัฒนธรรม ไดแก บอน้ำศักดิ์สิทธิ์ลัยลาตุรกอดัร ๑ แหง 
 6.5 อุตสาหกรรม 
  ไมมีอุตสาหกรรมขนาดใหญ สวนใหญจะเปนธุรกิจครอบครัว 
 6.6 การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
 -  ปมน้ำหลอดแกว   1 แหง 
 -  โรงสีขนาดเล็ก    ๒ แหง 
 -  รานรับซ้ือเศษยางพารา   2 แหง  
  -  รานคาท่ัวไป    16 แหง    
  -  กลุมอาชีพ กลุมสตรี กลุมทำขนม เย็บผา เปนตน 
 6.7 แรงงาน 
 7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
 8.1 การนับถือศาสนา 
  ประชากรท้ังหมดในตำบลสะนอนับถือศาสนาอิสลาม 
 8.2 ประเพณีและงานประจำป 
 1.งานประเพณีอาสูรอจะจัดกิจกรรมในเดือนมูฮัรรอม ซ่ึงเปนปใหมของศาสนาอิสลาม 
 2.งานเมาลิดจะจัดกิจกรรมในเดือนรอบีอุลอาวาว ซ่ึงเปนเดือนประสูติของศาสดามูฮัมหมัด (ซ) 
 3.งานฮารีรายอ ใน 1 ป มีฮารีรายอ สองครั้ง ไดแก ฮารีรายออัยดิลฟตรี ฮารีรายออัยดิลอัฎฮา 
 4.งานของดีอำเภอยะรัง 
 8.3 ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน 
 1.การจัดทำขบวนขันหมาก บูหงาซีเระ 
 2.การมีใชภาษามลายูเปนภาษาทองถ่ิน 
 8.4 สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
 1.ขนมเครปเยน็ 
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 8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 9.1 น้ำ 
   ลักษณะแหลงน้ำ เพ่ืออุปโภคบริโภคเปนบอเจาะบาดาลในแตละหมูบาน แตมีปญหาในการขาด
แคลนน้ำเพ่ือการเกษตรเม่ือฝนท้ิงชวง เนื่องจากมีแมน้ำสายสั้น ๆ ไมสามารถเก็บกักน้ำได  
 9.2 ปาไม 
 ไมมีปาไม ซ่ึงมีแคไมท่ีข้ึนเองไดแก ไมตะเคียน สะเดา ตำเสา เปนตน 
 9.3 ภูเขา 
 ไมมีภูเขา 
 9.4 คุณภาพทรัพยากรธรรมชาติ 
 ดวยลักษณะของพ้ืนท่ีๆเปนพ้ืนท่ีราบ เปนทุงนา เปนเขตชุมชน ซ่ึงมีทรัพยากรไมมาก ดังนั้นการ
ฟนฟูและปรับปรุงคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู มีการปรับปรุง และฟนฟูคุณภาพใหดี กอนนำกลับมาใช 
เชน การบำบัดน้ำเสีย  การใสปุยบำรุงดิน การปลูกพืชหมุนเวียน  เปนตน 

 9. อ่ืนๆ  
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ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๑.  ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
 ๑.๑  แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. 256๑-25๘๐) 
  ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศนและทำใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตท่ีพึงประสงคนั้น จำเปน
จะตองมีการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนาของ 
ทุกภาคสวนใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเปนจะตองกำหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว เพ่ือ
ถายทอดแนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการ และสรางความ
เขาใจถึงอนาคตของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมท้ังประชาชน เอกชน 
ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสรางและรักษาไวซ่ึงผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” หรือคติพจนประจำชาติ “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือใหประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขัน มี
รายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว  คนไทยมีความสุข อยูดี กินดี สังคมมีความม่ันคงเสมอภาคและเปน
ธรรม ซ่ึงยุทธศาสตรชาติท่ีจะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปตอจากนี้ไป จะประกอบดวย ๖ 
ยุทธศาสตร ไดแก 
  ๑) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 
  มีเปาหมายท้ังในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศและชวยลดและปองกันภัยคุกคามจาก
ภายนอก รวมท้ังสรางความเชื่อม่ันในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีตอประเทศไทย กรอบแนวทาง
ท่ีตองใหความสำคัญ อาทิ 
 (๑) การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 (๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น สราง
ความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
 (๓) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ
ม่ันคงชายแดนและชายฝงทะเล 
 (๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธกับประเทศมหาอำนาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงรูปแบบใหม 
 (๕) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกำลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบรอย
ภายในประเทศสรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ 
 (๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและ ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความม่ันคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 
 (๗) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน 
  ๒) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
  เพ่ือใหประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว ซ่ึงจำเปนตองยกระดับ
ผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืนท้ังใน
สาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสรางความม่ันคงและปลอดภัยดานอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถ 
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ทางการคาและการเปนผูประกอบการ รวมท้ังการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต ท้ังนี้ภายใตกรอบการปฏิรูป
และพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกดาน อันไดแกโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย และการบริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบ
แนวทางท่ีตองใหความสำคัญ อาทิ 
 (๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแก การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสรางความเชื่อม่ัน 
การสงเสริมการคาและการลงทุนท่ีอยูบนการแขงขันท่ีเปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสูความเปนชาติการคาเพ่ือใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาค และเปนการยกระดับไปสูสวนบน
ของหวงโซมูลคามากข้ึน 
 (๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม โดยมีการใชดิจิทัลและการคาท่ีเขมขนเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ 
โดยมุงสูความเปนเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการท่ี
หลากหลายตามรูปแบบการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนไป รวมท้ังเปนแหลงอาหารคุณภาพ 
สะอาดและปลอดภัยของโลก 
  - ภาคเกษตร โดยเสริมสรางฐานการผลิตใหเขมแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขันของภาคเกษตรสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทำการเกษตรยั่งยืนท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
และรวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเขมแข็ง และการพัฒนาสินคาเกษตรท่ีมีศักยภาพและอาหาร
คุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 
  - ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปจจุบันท่ีมีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ โดยการใชดิจิทัลและการคามาเพ่ิมมูลคา
และยกระดับหวงโซมูลคาในระดับสูงข้ึน 
  - ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลาย มีความเปนเลิศและเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม โดยการยกระดับบริการท่ีเปนฐานรายไดเดิม เชน การทองเท่ียว และพัฒนาใหประเทศไทยเปน
ศูนยกลางการใหบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการดานการเงินและธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพอ่ืนๆ 
 (๓) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 
 (๔) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูนยกลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีสวนรวม มีการจัดการสิ่งแวดลอมเมือง และ
โครงสรางพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคลองกับศักยภาพ 
 (๕) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
 (๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานาประเทศ 
สงเสริมความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความม่ันคงดานตางๆ เพ่ิมบทบาทของไทยใน 
องคกรระหวางประเทศ รวมถึงสรางองคความรูดานการตางประเทศ 
  ๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
  เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปนรากฐานท่ีแข็งแกรงของประเทศมีความพรอมทางกาย ใจ 
สติปญญา มีความเปนสากล มีทักษะการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม 
จริยธรรม รูคุณคาความเปนไทย มีครอบครัวท่ีม่ันคง กรอบแนวทางท่ีตองใหความสำคัญ อาทิ 
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 (๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
 (๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และท่ัวถึง 
 (๓) การปลูกฝงระเบียบวินยั คุณธรรม จริยธรรมคานิยมท่ีพึงประสงค 
 (๔) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี 
 (๕) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบมเพาะ
จิตใจใหเขมแข็ง 
  ๔) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 
  เพ่ือเรงกระจายโอกาสการพัฒนาและสรางความม่ันคงใหท่ัวถึง ลดความเหลื่อมล้ำไปสูสังคมท่ี
เสมอภาคและเปนธรรม กรอบแนวทางท่ีตองใหความสำคัญ อาทิ 
 (๑) การสรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
 (๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสขุภาพ 
 (๓) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
 (๔) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน 
 (๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
  ๕) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
  เพ่ือเรงอนุรักษฟนฟู  และสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และมีความม่ันคง
ดานน้ำ รวมท้ังมีความสามารถในการปองกันผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย
พิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุงสูการเปนสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีตองใหความสำคัญ อาทิ 
 (๑) การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
 (๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ำให มีประสิทธิภาพท้ัง ๒๕ ลุมน้ำ เนนการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 
 (๓) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 (๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 (๕) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 (๖) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม 
  ๖) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสูทองถ่ินอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีตองให
ความสำคัญ อาทิ 
 (๑) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดท่ีเหมาะสม 
 (๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
 (๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
 (๔) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 (๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆ ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล 
 (๖) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 
 (๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 
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 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

วิสัยทัศน 
 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีประเทศกำลังประสบอยู ทำใหการกำหนด
วิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนท่ีนอมนำและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางของ
การพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ท่ี 12 ตองใหความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศท่ีมี
รายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และนำไปสู
การบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

เปาหมายการพัฒนาประเทศ 
 1.การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
  (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ำกวารอยละ 5.0  
  (2) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว (GDP Per Capita) และรายไดประชาชาติตอหัว 
(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ในป 2564 เพ่ิมข้ึนเปน 317,051 บาท (9,325 
ดอลลารสรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร สรอ.) ตอคนตอป 
  (3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไมต่ำกวาเฉลี่ยรอยละ 2.5 ตอป 
  (4) การลงทุนรวมขยายตัวไมต่ำกวาเฉลี่ยรอยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม
ต่ำกวารอยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมต่ำกวาเฉลี่ยรอยละ 7.5 ในขณะท่ีปริมาณการ
สงออกขยายตัวเฉลี่ยไมต่ำกวารอยละ 4.0 ตอป) 
 2.การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสรางสังคมสูงวัยอยางมี
คุณภาพ 
  (1) ประชาชนทุกชวงวัยมีความม่ันคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
  (2) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ 
  (3) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคน 
 3.การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
  (1) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากข้ึน 
  (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางท่ัวถึง 
 4.การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  (1) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน
อยางยั่งยืนและเปนธรรม 
  (2) ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
  (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  (4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
  (5) มีการบริหารจดัการน้ำใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทานของน้ำ 
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 5.การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
  (1) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม 
  (2) ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น 
  (3) มีการกระจายอำนาจท่ีเหมาะสม 
กรอบยุทธศาสตรแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ประกอบดวย 10 ยุทธศาสตรหลัก ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย พัฒนาคนทุกชวงวัย เพ่ือใหคนไทยเปน
คนดี คนเกง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผูสูงอายุท่ีจะมีสัดสวนสูงข้ึน
ในสังคมสูงวัยท้ังการสรางงานท่ีเหมาะสม การฟนฟูและดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง 
การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอสังคมผูสูงวัย มุงเนนการพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเปนฐาน การ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดกำลังแรงงาน โดยการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 การปองกันและควบคุมปจจัยทางสังคมท่ีกำหนดสุขภาพ
เพ่ือสรางสุขภาวะท่ีดี การสรางความอยูดีมีสุขใหครอบครัวไทย รวมท้ังการเสริมสรางบทบาทของสถาบันทาง
สังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม 

2. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมลดความเหล่ือมล้ำในสังคม มุงเนนการลดความเหลื่อมล้ำใน
ทุกมิติเพ่ือสรางความปรองดองในสังคม การสรางโอกาสใหทุกคนในสังคมไทยสามารถเขาถึงทรัพยากร แหลง
ทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายไดและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การเขาถึงบริการทางสังคมของ
รัฐอยางมีคุณภาพ ท่ัวถึงและเปนธรรม อาทิ การสรางโอกาสการเขาถึงการศึกษาและการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคน
ไดเต็มศักยภาพ สามารถประกอบอาชีพและดำรงชีวิตไดโดยมีความใฝรูและทักษะท่ีเหมาะสม เนนการเรียนรู
เพ่ือสรางสัมมาชีพในพ้ืนท่ี การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมข้ันพ้ืนฐานท่ีจำเปนและ
เหมาะสมตามกลุมเปาหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึงท่ี
หลากหลาย รวมท้ังการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน การเพ่ิมศักยภาพกองทุนยุติธรรม เพ่ือสรางโอกาสการ
เขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค ซ่ึงจะนำไปสูการลดความยากจนและความเหลื่อมล้ำอันจะนำไปสู
การลดความขัดแยงในสังคมไทย   

3. ยุทธศาสตรการสรางวามเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยังยืน ใหความสำคัญกับการ
บริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลังโดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีท้ังระบบ เพ่ือรักษาเสถียรภาพ
และเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ การปรับโครงสรางท้ังหวงโซคุณคาในภาคเกษตร อุตสาหกรรม 
บริการการลงทุน เพ่ือตอยอดการสรางมูลคาเพ่ิมสาขาการผลิตและบริการท่ีรากฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจใน
ปจจุบัน พรอมท้ังวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย องคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมท้ังกฎระเบียบ
เพ่ือสรางความเขมแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม และเศรษฐกิจดิจิทัลภายใตเง่ือนไขการรักษา
สิ่งแวดลอมและการใชประโยชนจากศักยภาพพ้ืนท่ี โดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการท่ีมีศักยภาพท่ีจะเปน
ฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต เชนอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมและ
บริการสรางสรรค อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรม
หุนยนต ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ธุรกิจ
ภาพยนตร การศึกษานานาชาติ ธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียว ศูนยปฏิบัติการประจำภูมิภาค เปนตน ท้ังนี้
โดยใหความสำคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร การสรางความเชื่อมโยงการผลิตและบริการ การ
พัฒนา SMEs และการสรางผูประกอบการและเกษตรกรรุนใหม รวมถึงการสรางศักยภาพของลูกหลาน
เกษตรกร โดยจะตองพัฒนาปจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตรท้ังทุนมนุษย โครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนา 
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วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ืออำนวยความสะดวก
ตอการคา การลงทุน เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคาอันจะเปนการสนับสนุนใหเศรษฐกิจ
ในภาพรวมขยายตัวไดไมต่ำกวารอยละ 5 ซ่ึงเปนปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเขาสูการเปนประเทศ
รายไดสูงท่ีมีการพัฒนาท่ียังยืนภายใตกรอบยุทธศาสตรในระยะยาว 

4. ยุทธศาสตรดานการเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน มุงอนุรักษฟนฟู
สรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สรางสมดุลระหวางอนุรักษและการใชประโยชน
อยางยั่งยืนและเปนธรรม บริหารจัดการน้ำใหมีประสิทธิภาพ ภายใตยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
แกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอมโดยเรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะลดการปลอยกาซเรือนกระจกลงรอยละ 20 
ตามเปาหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตใหมีประสิทธิภาพลดการใชพลังงาน เพ่ือปรับตัวไปสูรูปแบบของการ
ผลิตและการบริโภคคารบอนต่ำและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากข้ึน รวมท้ังยกระดับความสามารถในการ
ปองกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯท่ี 11 
ท้ังนี้เพ่ือวางรากฐานและสนับสนุนใหประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน 

5. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง ใหความสำคัญกับความม่ันคงท่ีสงผลกระทบตอการพัฒนาในทุกมิติ 
ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพใหประเทศ สามารถรับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (1) สถาบันหลักของชาติใหดำรงอยูอยางม่ันคง
เปนจุดยึดเหนี่ยวของสังคม (2) ความสามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลี่ยมล้ำในทุกมิติ และสรางความเชื่อม่ัน
ในกระบวนการยุติธรรม (3) ความสงบสุขและการอยูรวมกันอยางสันติสุขในทุกพ้ืนท่ี (4) การบริหารจัดการ
ความม่ันคงชายแดนชายฝงทะเล เสริมสรางและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานในการแกไขปญหา
ดานความม่ันคง (5) สรางความเชื่อม่ันและพัฒนาความรวมมือในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลก เพ่ือ
รักษาผลประโยชนของชาติ ใหสามารถปองกันแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติภัยกอการราย (6) เสริมสราง
ความม่ันคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร (7) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม และปกปอง รักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล (8) เสริมสรางความม่ันคงทางอาหารพลังงาน 
และน้ำ โดยการกำหนดแนวทางบริหารจัดการ (9) เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพการปองกันประเทศ การ
รักษาความสงบภายในและความม่ันคงระหวางประเทศ รวมท้ังพัฒนาระบบขาวกรองใหมีประสิทธิภาพ (10) 
พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ (11) การบริหารจัดการยุทธศาสตร
ดานความม่ันคง ใหเกิดในทางปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ีไดอยางเปนรูปธรรม พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล
อยางเปนระบบและตอเนื่อง รวมท้ังสนับสนุนงานศึกษา วิจัย พัฒนาดานความม่ันคง 

6. ยุทธศาสตรดานการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพ่ือใหบริการจัดการภาครัฐให
มีความโปรงใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบไดอยางเปนธรรม รวมท้ังประชาชนมีสวนรวม 
มีการกระจายอำนาจ และแบงภารกิจรับผิดชอบท่ีเหมาะสมระหวางสวนกลาง ภูมิภาค และทองถ่ิน โดยมี
ประเด็นการพัฒนาสำคัญ ประกอบดวย การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงการ
ใหบริการภาครัฐผานเครือขายอิเล็กทรอนิกส (E-Government) การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และ
การมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การกระจายอำนาจสูทองถ่ินโดย
การปรับโครงสรางการบริหารงานทองถ่ินใหเอ้ือตอการกระจายอำนาจท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน และการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น เพ่ือใหประเทศไทยปราศจากคอรรัปชั่น ซ่ึงจะเปนปจจัยสนับสนุน
สำคัญท่ีจะชวยสงเสริมการพัฒนาประเทศในดานตางๆ ใหประสบผลสำเร็จและบรรลุเปาหมายท่ีวางไวตาม
กรอบในอนาคตประเทศไทย 2577 
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7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
และระบบโลจิสติกสในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จะมุงเนนการพัฒนากายภาพโครงสรางพ้ืนฐานดานการ
คมนาคมขนสง การเชื่อมโยงเครือขายโทรคมนาคม และการบริการจัดการโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนท่ีเมือง การเชื่อมโยงการเดินทางและขนสงสินคาระหวางประเทศท่ีได
มาตรฐาน การพัฒนาความม่ันคงดานพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิตอล การลดความเหลื่อมล้ำในการเขาถึงโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสรางอุตสาหกรรมใหมของประเทศ ไดแก 
อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมซอมบำรุงและการผลิตชิ้นสวนอากาศยาน อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน รวมท้ังการพัฒนาระบบโลจิสติกสท้ังในดานการสงเสริมผูประกอบการไทยใน
การสรางเครือขายการขนสงระหวางประเทศ การพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกสและการปรับปรุงระบบริหาร
จัดการ กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนสงจากถนนสูรางเปนหลัก 

8. ยุทธศาสตรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ใหความสำคัญกับการขับเคลื่อน
การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ท้ังการเพ่ิมการ
ลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตรฯ ท้ังดานบุคลากรวิจัย 
โครงสรางพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการ เพ่ือมุงใหวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเปนเครื่องมือ
สำคัญท่ีชวยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติตางๆ ท้ังการสรางคุณคาและมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและบริการ
ใหสามารถตอบสนองของผูบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป นำไปสูศักยภาพท่ีแขงขันท่ีสูงข้ึน เสริมสรางสังคมท่ีมี
ตรรกะทางความคิด มีทุนทางปญญา เพ่ือเปนรากฐานการดำรงชีวิตท่ีมีความสุขของคนไทย บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสูความสมดุล อันจะนำมาซ่ึงคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของประชาชน รวมท้ัง เพ่ือ
แกไขปญหาและยกระดับความเจริญใหกับภาคสวนตางๆ ท้ังเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนับสนุนใหเกิด
กลไกบูรณาการระหวางหนวยงานและองคกรตางๆท่ีเก่ียวของ อันจะสนับสนุนใหประเทศไทยกาวสูการแขงขัย
ในศตวรรษหนา โดยหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางและกาวไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูงในอนาคต 

9. ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ กำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง 
และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจสำคัญใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและขอจำกัดของพ้ืนท่ี 
รวมท้ังความตองการของภาคีการพัฒนาท่ีเก่ียวของ เพ่ือรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมใหเขมแข็งโดยมีคุณภาพ
สิ่งแวดลอมตามมาตรฐานสากล สรางฐานเศรษฐกิจใหมรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือ
กระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเจริญสูภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนยกลางความเจริญในภูมิภาคใหเปน
เมืองนาอยูและปลอดภัย สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของพ้ืนท่ีและ
สรางความอยูดีมีสุขใหแกประชาชนอยางท่ัวถึง โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (1) การพัฒนาภาค (2) การพัฒนา
เมืองศูนยกลางความเจริญในภูมิภาค (3) การพัฒนาพ้ืนท่ีฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก และ 
(4) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมท้ังความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมและ
บริการท่ีมีศักยภาพ และโครงการพัฒนาทาเรือน้ำลึกทวาย 

10. ยุทธศาสตรดานการตางประเทศ ประเทศเพ่ือนบาน และภูมิภาค กำหนดยุทธศาสตรการ
ตางประเทศ ประเทศเพ่ือนบาน ภูมิภาค ใหเกิดการประสานและพัฒนาความรวมมือกันระหวางประเทศในเชิง
รุกและรับอยางสรางสรรค โดยมุงเนนการดูแลการดำเนินงานตามขอผูกผันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐาน
ตางๆ ทีไทยมีความเก่ียวของในฐานะประเทศสมาชิก ท้ังเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค 
อาทิ การดำเนินงานเปาหมายการพัฒนาท่ียังยืน (SDGs) การประมง การคามนุษย และอ่ืนๆ ใหเขาสู 
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มาตรฐานสากลและเปนท่ียอมรับของประชาคมโลก เปนตน การเตรียมความพรอมในการรองรับและ
ดำเนินงานของประเทศไทยภายหลังการเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558 (Posy-ASEAN 2015) การ
พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศเพ่ือรองรับและสอดคลองกับการดำเนินงานตามพันธกรณี
ของความรวมมือระดับภูมิภาค อาทิ Regional Comprehensive Economic Partnerships (RCEP) เปนตน 
การเสริมสรางความเชื่อโยงกันระหวางประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพ่ือนบานและภูมิภาคและการสงเสริมให
ประเทศไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ การใหบริการการศึกษา การใหบริการดานการเงิน การใหบริการ
ดานสุขภาพ การใหบริการดานโลจิสติกส และการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา รวมท้ังเปนฐานความรวมมือใน
เอเชีย    

 ๑.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 1.3.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใต 
  (๑) การเสริมสรางความเขมแข็งภาคการผลิตหลักใหเจริญเติบโตไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน      
โดยพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป  พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตสินคาอาหาร  
พัฒนาการทองเท่ียว 
  (๒) ขยายฐานเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของแหลงสรางรายไดและการจางงานใหแก                
ภาคโดยพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานภายใตกรอบโครงการ JDS และกรอบโครงการ IMT-GT  
พัฒนา    รองรับการขยายการลงทุนอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพของประเทศ  และพัฒนาการคมนาคมขนสงทาง
ทะเล 
  (๓) พัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพและมีภูมิคุมกันท่ีดีเพ่ือเสริมสมรรถนะการพัฒนา โดย
การพัฒนาความรู คุณธรรม และสุขภาวะ  การสรางความม่ันคงในการดำรงชีวิตของคนจน คนดอยโอกาสให
สามารถ          พ่ึงตนเองได  การพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตและเพ่ิมโอกาสดานอาชีพและ
รายได และการอำนวยความเปนธรรมและสรางภูมิคุมกันแกคนกลุมเสี่ยงเพ่ือแกปญหาความไมสงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต 
  (๔) เสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมระดับชุมชน โดยสรางกระบวนการเรียนรู 
เพ่ือสรางความเขมแข็งของชุมชนสูการพ่ึงตนเอง  พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยการเพ่ิมโอกาสการมีรายไดจาก
ทรัพยากรในทองถ่ิน  และสงเสริมการใชกระบวนการชุมชนเขมแข็งเพ่ือสรางสันติสุขโดยเฉพาะการใช      
กระบวนการชุมชนเขมแข็งแกไขปญหายาเสพติด 
  (๕) ฟนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือรักษาสมดุลเชิงนิเวศน      
อยางยั่งยืน  โดยฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือรักษาความสมดุลเชิงนิเวศน  สรางความอุดมสมบูรณ
ทรัพยากรธรรมชาติใหเปนฐานการผลิตอยางยั่งยืน  และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอมเพ่ือลดผลกระทบดาน
คุณภาพชีวิต  

  1.3.2 ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 
  กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ไดนำนโยบายของรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผนดิน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใต ยุทธศาสตรการพัฒนารายสาขาและ
แผนพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษ 5 จังหวัดชายแดนใตและความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีมาเปนกรอบในการจัดทำ
ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ท้ังนี้ โดยมุงเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนสรางความ
รวมมือในการขับเคลื่อนเพ่ือใหเกิดความรวมมือตามศักยภาพของกลุมจังหวัด และกระจายความเจริญเติบโต 
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ระหวางจังหวัด/กลุมจังหวัด เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน และนำไปสูการกระตุนใหเกิดการลงทุน
ของภาคเอกชน และสรางรายไดใหกับกลุมจังหวัด โดยกำหนด วิสัยทัศน วา 

“ศูนยกลางการพัฒนายางพารา ฮาลาล และการทองเท่ียว สูอาเซียน” 
คำอธิบายวิสัยทัศน 
 ศูนยกลางพัฒนายางพารา หมายถึง การพัฒนากระบวนการสรางมูลคาเพ่ิมยางพารา ท้ังระบบการ
ผลิต การแปรรูป และการหาชองทางการตลาด เพ่ือใหยางพาราซ่ึงเปนพืชเศรษฐกิจหลักท่ีสำคัญของกลุม
จังหวัด มีมูลคาเพ่ิมข้ึน อันจะสงผลใหประชาชนในกลุมจังหวัดมีรายไดเพ่ิมข้ึน โดยสรางมูลคาเพ่ิมยางและ
ผลิตภัณฑยาง ท้ังตนน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ไดแก ยางแผนรมควัน ยางแทง น้ำยางขน ยางเครป ยางคอมปาวด 
ผลิตภัณฑไมยางพารา เปนตน ตนทุนลดลง น้ำยางเพ่ิมข้ึน พ้ืนท่ีท่ีเพ่ิมข้ึน ยางมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 
 ศูนยกลางการพัฒนาฮาลาล หมายถึง การพัฒนาระบบการผลิตสินคาฮาลาล ซ่ึงกลุมจังหวัดมีศักยภาพ 
และเปนวิถีชีวิตของประชาชนในกลุม ใหมีมูลคาเพ่ิมข้ึนอยางเปนระบบ ไดมาตรฐานการผลิตของสินคาฮาลาล 
สรางอัตลักษณสินคาฮาลาลใหกลุมจังหวัด และพัฒนาชองทางการตลาด ยกระดับสินคาฮาลาลของกลุมสูสากล 
ท้ังท่ีเปนอาหาร (Food) และไมเปนอาหาร (Non Food)  การใชประโยชน 82% เปนมุสลิม ผานมือคน 3 
จังหวัดภาคใตชายแดน ในชื่อของ “อัลฟาตอนี” ท้ังนี้จะใชอีก 13 จังหวัดเปนฐานสนับสนุนเรื่องฮาลาล ไมใช
เฉพาะนิคมฮาลาลปตตานี ยายมาใชเขตอุตสาหกรรมปตตานี สตูล และสงขลา เพ่ือชวยขับเคลื่อนใหเร็วข้ึน 
เพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับประชาชน โดยเฉพาะพ่ีนองท่ีเปนมุสลิมซ่ึงมีเปนจำนวนมากในกลุมจังหวัด 
 ศูนยกลางการพัฒนาการทองเท่ียว หมายถึง การสงเสริมการทองเท่ียวท่ีเชื่อมโยงในกลุมจังหวัด โดย
การพัฒนาแหลงทองเท่ียวท่ีสำคัญ จัดกิจกรรมการทองเท่ียวอยางตอเนื่อง และใหไดมาตรฐานสงเสริมผู
ใหบริการการทองเท่ียวใหมีความหลากหลายภายใตความเชื่อม่ันดานความปลอดภัย พัฒนาระบบตลาดและ
ประชาสัมพันธ สรางแรงจูงใจใหเกิดการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีของกลุมจังหวัด ท้ังนี้เพ่ือเพ่ิมจำนวนผูเยี่ยมเยือน 
และเพ่ิมรายไดจากการทองเท่ียวใหมากข้ึน 
เปาประสงครวม  ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน (รายไดประชากรเฉลี่ยตอคนตอปเพ่ิมข้ึน) 
ประเด็นยุทธศาสตร 
 การขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตชายแดนใหเปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑ วิธีการท่ี 
ก.น.จ. กำหนดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กลุมจังหวัดภาคใตชายแดนจึงไดกำหนดยุทธศาสตรการ
พัฒนาไว 4 ยุทธศาสตร  คือ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนากระบวนการสรางมูลคาเพ่ิมสินคายางพารา ท้ังระบบการผลิตการแปร
รูปและชองทางการตลาดสินคายางพารา 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาสินคาและบริการฮาลาลใหมีมูลคาเพ่ิมตามหวงโซอุปทานและ
สอดคลองกับความตองการของตลาด 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมการทองเท่ียวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาการคาการลงทุน ทรัพยากรมนุษยของกลุมจังหวัด เชื่อมโยง

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   
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1.3.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดปตตานี  

        วิสัยทัศนจังหวัดปตตานี      
                          “เมืองเกษตรอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑฮาลาลคุณภาพของประเทศ  

เปนสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีสันติสุข” 
เปาหมายรวมของการพัฒนา 
เปาประสงครวมของยุทธศาสตร ประกอบดวย ๒ เปาประสงครวมท่ีสำคัญคือ ดานเศรษฐกิจ และ

ดานความม่ันคงสันติสุข และมีตัวชี้วัด คาเปาหมาย ดังตอไปนี้ 
 

เปาหมายรวม ตัวชี้วัด ผลงาน 
ท่ีผานมา 

คาเปาหมาย พ.ศ.
๒๕๖๑-
๒๕๖๔ 

ผูรับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

เศรษฐกิจจังหวัด
ปตตานีเติบโต
อยางตอเน่ืองมี
ความมั่นคง  มั่งคั่ง
ทางเศรษฐกิจ  

รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ
ผลิตภณัฑมวลรวมจังหวัด 

-๒.๐๗ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ สนง.คลัง
จังหวัดปตตานี 

รายไดตอหัวของ
ประชากรเฉลี่ยตอหัว 
ตอป  

๒.๗๗ ๒.๘๐ ๓.๐๐ ๓.๒๐ ๓.๕๐ ๓.๑๓ สนง.คลัง
จังหวัดปตตานี 

ปตตานีมีความ
สันติสุขเพ่ิมมากข้ึน 
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตและมี
ความมั่นคงมากข้ึน
อยางตอเน่ือง 

รอยละของเหตุการณ
ความไมสงบท่ีลดลง 
 

๑๕.๒๖ ๒๕ ๓๐ ๓๕ ๔๐ ๓๒.๕ ท่ีทำการ
ปกครอง
จังหวัดปตตานี 

รอยละของประชากรท่ีอยู
ใตเสนความยากจนลดลง 

๓๙.๑๕ ๓๕ ๓๓ ๓๐ ๒๘ ๓๑.๕๐ สนง.พัฒนา
ชุมชนจังหวัด
ปตตานี 

 

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดปตตานี ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร 
1. การสรางเสริมเศรษฐกิจท่ีเขมแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การคา การบริการ และการ
ทองเท่ียว (น้ำหนักรอยละ ๔๐) 
2. การพัฒนาสังคม ชุมชนท่ีนาอยู และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน(น้ำหนักรอยละ ๓๐) 
3. การเสริมสรางความม่ันคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม(น้ำหนักรอยละ ๓๐) 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางเสริมเศรษฐกิจท่ีเขมแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การคา 
การบริการ และการทองเท่ียว (น้ำหนักรอยละ ๔๐) 

เปาหมาย 
๑) ผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิมข้ึนท้ังปริมาณและคุณภาพมีศักยภาพทางการตลาด 
๒) ผลิตภัณฑฮาลาลมีคุณภาพ มีคุณคา และมีมูลคาเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 
๓) เกษตรอุตสาหกรรม การคา การบริการ และการทองเท่ียวสรางรายได สรางงาน และสรางโอกาส แก
ชุมชน ประชากร 
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แนวทางการพัฒนา 

จากการวิเคราะหขอมูลดานการพัฒนาของประเด็นยุทธศาสตร สามารถจัดลำดับความสำคัญของ 
กลยุทธ และกำหนดกลยุทธตามหลักหวงโซคุณคา(Value Chain) ดังนี้ 

๑) สงเสริมการใชเทคโนโลยี นวัตกรรมและองคความรูในระบบการผลิตทางการเกษตรใหสอดคลองกับ
ภูมิสังคมและการแขงขันได(ตนทาง) 

๒) สงเสริมการผลิตพืชและสัตวเศรษฐกิจ และผลผลิตทางการเกษตรสมัยใหมปอนสูเกษตรอุตสาหกรรมท่ี
สอดคลองกับตลาดผูบริโภค(ตนทาง) 

๓) พัฒนาและสรางความเขมแข็งแกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดวยกลไกของสหกรณและการ
รวมกลุมภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ตนทาง) 

๔) พัฒนาคุณภาพแรงงานและระบบบริการแรงงานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด(ตนทาง) 
๕) สรางและพัฒนาผูประกอบการรายใหมและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สู เมืองเกษตร

อุตสาหกรรมและการคาบริการ(ตนทาง) 
๖) สรางกลไกในการสื่อสารและประชาสัมพันธภาพลักษณและความเชื่อม่ันแกนักลงทุน คูคาและ

นักทองเท่ียว(ตนทาง) 
๗) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และบริการรัฐแบบครบวงจรรองรับการพัฒนาเมืองเกษตรอุตสาหกรรม

การคาและบริการ(ตนทาง) 
๘) พัฒนาศักยภาพสินคาและบริการดานการทองเท่ียวเชิงนิเวศน วัฒนธรรมของจังหวัดเพ่ือรองรับและ

เชื่อมโยงการทองเท่ียว(กลางทาง) 
๙) สรางแบรนดผลิตภัณฑและผลิตภัณฑฮาลาลพรีเม่ียมปตตานีรุกตลาดท้ังในประเทศและตางประเทศ

(ปลายทาง) 
๑๐) พัฒนามาตรฐาน ผลักดันระเบียบ กฎเกณฑ ท่ีเอ้ือตอการพัฒนาระบบตลาด และเสริมสรางตลาด

ดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการตลาด การคา การลงทุน(ปลายทาง) 
๑๑) เสริมสรางความเขมแข็งของตลาดทองเท่ียวเดิมเพ่ิมตลาดทองเท่ียวใหม รองรับการขยายตัวของการทองเท่ียว

(ปลายทาง) 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาสังคม ชุมชนท่ีนาอยู และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน
เปาหมาย 

๑) ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณเพ่ิมข้ึน ปญหาทางสิ่งแวดลอมลดลง 
๒) ชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินใหนาอยู ภูมิปญญาเกิดคุณคา มูลคาเพ่ิม และเปนแหลง

สรางงาน สรางรายได  
๓) หมูบานมีความเขมแข็ง มีศักยภาพในการพ่ึงตนเองมากข้ึน 
๔) ประชาชน มีคุณภาพ มีองคความรู มีสุขภาพดี มีความม่ันคงในชีวิตเพ่ิมข้ึน  

 
แนวทางการพัฒนา 

จากการวิเคราะหขอมูลดานสังคม และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม สามารถจัดลำดับความสำคัญ
ของกลยุทธ และกำหนดกลยุทธตามหลักหวงโซคุณคา (Value Chain) ดังนี้ 

๑) ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมปาตนน้ำ และพัฒนาแหลงทรัพยากรรองรับการเกษตร 
การทองเท่ียว อุตสาหกรรมฮาลาล และอาหารฮาลาล (ตนทาง) 
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๒) เสริมสรางความเขมแข็งทางคุณธรรมศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม รักษาอัตลักษณท่ีดีงามบน

ความเปนพหุวัฒนธรรม(ตนทาง) 
๓) ปรับระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการใชประโยชนท่ียั่งยืน โดยใหชุมชนเปนฐานใน

การพัฒนาอนุรักษ และจัดการใหเกิดประโยชน (กลางทาง) 
๔) สรางมาตรการรองรับปญหาและภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกรอน 

ลดภัยคุกคามทางธรรมชาติอยางยั่งยืน(กลางทาง) 
๕) สรางเสริมสุขภาพประชาชนพัฒนาท่ัวทุกชุมชน หมูบานใหเปนพ้ืนท่ีสุขภาวะดีแบบมีสวนรวม 

พรอมยกระดับการบริการสุขภาพรองรับการพัฒนาเมือง และการเชื่อมโยงนานาชาติ(กลางทาง) 
๖) สรางชุมชนเขมแข็งโดยการมีสวนรวมของประชาชนพัฒนาระบบบริการแหงรัฐ ยึดหลักเขาใจ 

เขาถึง และพัฒนา (กลางทาง) 
๗) ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพคน พัฒนาเมือง ชุมชน สูพ้ืนท่ีแหงการเรียนรูท่ี

ประชาชน ชมุชนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง (กลางทาง) 
๘) สงเสริมการพัฒนาความม่ันคงรอบอาวปตตานี(กลางทาง) 
๙) สงเสริมการสรางงาน อาชีพ รายได จากทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปญญาอยางรูคุณคาและการ

รักษาใหยั่งยืน (ปลายทาง) 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  3  การเสริมสรางความม่ันคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
เปาหมาย  
๑) ประชาชนมีความปลอดภัย สามารถดำรงชีวิตอยางมีความสุข และมีความเชื่อม่ันตอรัฐ 
๒) ระบบการคมนาคมขนสงและการโลจิสติกสรองรับการพัฒนาจังหวัด และการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
๓) ระบบบริหาร และบริการของรัฐมีประสิทธิภาพสูง เทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย 
แนวทางการพัฒนา 

จากการวิเคราะหขอมูลดานความม่ันคงและโครงสรางพ้ืนฐาน สามารถจัดลำดับความสำคัญของ 
กลยุทธ และกำหนดกลยุทธตามหลักหวงโซคุณคา (Value Chain) ดังนี้ 
๑) เสริมสรางศักยภาพหมูบานในการจัดการตนเองใหมีความปลอดภัยและมีความสงบเรียบรอย(ตนทาง) 
๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการปองกันปราบปรามและเฝาระวังภัยคุกคามตอประชาชนและความม่ันคงของ

จังหวัดดวยการทำงานแบบบูรณการผสานความทันสมัยของเทคโนโลยีและคุณภาพบุคลากร(กลาง
ทาง) 

๓) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และพัฒนาการคมนาคมท้ังทางบกทางราง 
ทางน้ำ ทางอากาศ ใหมีความปลอดภัย มีมาตรฐานเชื่อมโยงจังหวัดกับกลุมจังหวัดประเทศอาเซียน 
และนานาชาติ(กลางทาง) 

๔) พัฒนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตรจังหวัดดวยกลไกการทำงานเชิงบูรณาการรูปแบบประชารัฐ เนน
ภารกิจรวม พ้ืนท่ีเปนฐาน ประชาชนเปนศูนยกลาง (กลางทาง) 

๕) ปรับสภาพแวดลอมเมือง สรางภูมิทัศนใหม ใหมีความเปนอารยะสถาปตย เปนเมืองสะอาดเปน
ระเบียบพรอมตอนรับแขกบานแขกเมืองดวยความประทับใจ (กลางทาง) 

๖) ยกระดับการบริการประชาชนใหมีความทันสมัยเปนสากลและรองรับการเติบโตของเมือง(ปลายทาง) 
๗) เตรียมพรอมเมืองสูสังคมดิจิทัล และพัฒนาสูเมืองแหงความทันสมัยดวยเทคโนโลยี(ปลายทาง) 
๘) เสริมสรางความเชื่อม่ันของประชาชนตอกระบวนยุติธรรม 
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 1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดปตตานี 

วิสัยทัศน (Vision)   
     “พัฒนาทองถ่ินอยางมีคุณภาพ สรางสังคมสันติสุข ภายใตเศรษฐกิจท่ีม่ังค่ังและยั่งยืน” 

พันธกิจการพัฒนา 
1. พัฒนาดานเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
2. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 
3. พัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4. พัฒนาดานสังคมและความม่ันคง 

เปาประสงค 
1. ประชาชนทุกระดับมีความเปนอยูและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
2. ประชาชนมีอาชีพและรายไดในการดำรงชีวิตอยางพอเพียง 
3. สรางเครือขายการคมนาคมเชื่อมโยงระหวางกัน 
4. ประชาชนตระหนักในการใชทรัพยากรอยางคุมคาและรักษาสิ่งแวดลอม 
5. ประชาชนมีความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ยุทธศาสตรประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร  
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 
ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาดานสังคมและความม่ันคง 

 

2.ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลสะนอ 

 2.1 วิสัยทัศน 
“เชิดชูศาสนา สืบสานวัฒนธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต สูชุมชนท่ีเขมแข็ง” 

  2.2 ยุทธศาสตร 
   1.ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแกไขปญหา
ความยากจน 
  1.1 สงเสริม สนับสนุนการสรางอาชีพใหกับประชาชนในทองถ่ิน    
   1.2 สงเสริมสนับสนุนอาชีพดานการเกษตรและปศุสัตว  
   1.3 พัฒนามาตรฐานผลิตภณัฑและสงเสริมการตลาดสินคา OTOP 
     1.4 สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน       
 2.ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 
   2.1 สงเสริมสนับสนุนการจดัการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบทุกระดับ 
   2.2 สงเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศาสนสถาน ศาสนพิธีตางๆ 
   2.3 สงเสริมบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ินและภูมิปญญาทองถ่ิน 
   2.4 สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความเขมแข็งของชุมชน 
   2.5 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   2.6 ควบคุมและปองกันการแพรระบาดของยาเสพติด 
   2.7 สงเสริมการปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
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  3.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 
    3.1 กอสราง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม 
    3.2 จัดใหมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 
     3.3 กอสราง ปรับปรุงแหลงน้ำระบบประปาและทางระบายน้ำ 
  4.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดี 
     4.1 สงเสริมสวัสดิการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองคกร 
  4.2 พัฒนา ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช และพัฒนาสถานท่ีปฏิบัติงาน 
  4.3 พัฒนา ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
  4.4 พัฒนาสงเสริมระบบประชาสัมพันธการดำเนินงานขององคกร 
 5.ยุทธศาสตรการพัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศและสงเสริมการทองเท่ียว 
     5.1 สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมดานการกีฬา การออกกำลังกาย และกิจกรรมนันทนาการ 
     5.2 สงเสริม สนับสนุนการกอสรางและปรับปรุงสนามกีฬา 
    5.3 ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเท่ียวและสงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี  
  6.ยุทธศาสตรการพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
     6.1 คุมครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
     6.2 จัดทำระบบกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสีย 
    6.3 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการและปองกันภัยพิบัติ 
  7.ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมการรักษาความม่ันคงและเสริมสรางสันติสุข 
    7.1 สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  
 
  2.3 เปาประสงค          
    ๑) ประชาชนมีศักยภาพมีรายไดเพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได 
    2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ยึดม่ันในหลักคำสอนของศาสนา 
    3) ประชาชนรวมกันพัฒนาดานการกีฬาและการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี 
   4) การบริหารจัดการองคกรและการมีสวนรวมในการพัฒนาตำบล 
    5) การไดรับบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานสาธารณูปโภคใหมีความสะดวกท่ัวถึง 
    6) ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดลอมในทองถ่ินอยางยั่งยืน 
    7) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และเสริมสรางสันติสุข 

  2.4 ตัวช้ีวัด          
    ๑) รอยละประชาชนมีศักยภาพมีรายไดเพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได 
    2) รอยละประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ยึดม่ันในหลักคำสอนของศาสนา 
    3) รอยละการพัฒนาดานการกีฬาและการไดรับการสงเสริมและพัฒนา 
   4) รอยละประชาชนมีสวนรวมการบริหารจัดการองคกรและการพัฒนาตำบล 
    5) รอยละโครงสรางพ้ืนฐานสาธารณูปโภคท่ีไดมาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
    6) รอยละทรัพยากรธรรมชาติและจัดการไดรับการสงเสริมและพัฒนา 
   7) รอยละประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และเสริมสรางสันติสุข  
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 2.5 คาเปาหมาย 

    ๑) ประชาชนมีศักยภาพมีรายไดเพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได 
    2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ยึดม่ันในหลักคำสอนของศาสนา 
    3) ประชาชนรวมกันพัฒนาดานการกีฬาและการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี 
   4) การบริหารจัดการองคกรและการมีสวนรวมในการพัฒนาตำบล 
    5) การไดรับบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานสาธารณูปโภคใหมีความสะดวกท่ัวถึง 
    6) ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดลอมในทองถ่ินอยางยั่งยืน 
    7) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และเสริมสรางสันติสุข 

 2.6 กลยุทธ 
    ๑) สงเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพของประชาชน 
    2) สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
    3) พัฒนาและสงเสริมดานการกีฬาและทองเท่ียวในพ้ืนท่ี 
   4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกร สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาตำบล 
    5) พัฒนาและบำรุงรักษาโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค 
    6) บำรุง ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดลอม 
    7) ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และการเสริมสรางสันติสุข 

 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร        
  การจัดทำแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตำบลสะนอ เปนการดำเนินการภายใต
สถานการณและความเสี่ยงซ่ึงอาจเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงในจังหวัดและภายในประเทศ โดยเฉพาะความ
เคลื่อนไหวทางการเมืองในระดับประเทศ ท่ีมีผลกระทบตอเศรษฐกิจ พลังงาน และการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ ท่ีเปนไปอยางรวดเร็วและสงผลกระทบอยางชัดเจนตอทองถ่ิน ดังนั้น ทิศทางการบริหารจัดการ
ทองถ่ิน จึงมุงเนนภายใตหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว จึงเปนการใชจุดแข็งและ
ศักยภาพท่ีมีอยูใหเปนประโยชนตอการพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือสรางความเข็มแข็งอยางยั่งยืน โดยใหความสำคัญกับ
การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค การพัฒนาดานการศึกษา เศรษฐกิจภายในทองถ่ิน 
เพ่ือเปนรากฐานในการพัฒนาเสริมสรางความเข็มแข็งของกลุมอาชีพ ภาคการเกษตร ในขณะเดียวกัน 
จำเปนตองเตรียมตัวในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจในระดับจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ การเตรียม
ความพรอมกาวสูประชาคมอาเซียนใน การเตรียมความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐานระบบคมนาคมขนสงท่ีตอง
กาวไปพรอมยกระดับคุณภาพคน การเสริมสรางองคความรู การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิด
สรางสรรค ใหเปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ิน 

  โดย คงยึดหลักการ “เปนองคการบริหารสวนตำบล ท่ีสงเสริมและพัฒนาอาชีพอยางย่ังยืน
ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยประยุกตใชแนวคิดดังกลาวและสรางความม่ันใจวาการพัฒนาจะ
เปนไปในแนวทางท่ียั่งยืนและสรางความสุขใหกับคนในทองถ่ิน ทุกภาคสวน ตองพิจารณาการเปลี่ยนแปลงท้ัง
ภายในและภายนอกทองถ่ินอยางรอบคอบ และวางจุดยืนในกรพัฒนาระยะยาว และควรคำนึงถึงยุทธศาสตร
การพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ท่ีควรมุงเนนการคุมครองความปลอดภัย การอำนวยความเปนธรรมเพ่ือ
เสริมสรางความเชื่อม่ันในอำนาจรัฐ และสรางภูมคุมกันกับกลุมเสี่ยงโดยเฉพาะการเยี่ยวยาผูท่ีไดรับผลกระทบ 
การเสริมสรางความม่ันคงดานอาชีพและรายไดแกผูท่ีมีรายไดนอย ตลอดจนใหความรวมมือสนับสนุน สงเสริม
การดำเนินการตามแผนการทำงานของศูนยอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใตและของกองอำนวยการ 



 26 แผนพัฒนาทองถิน่  (พ.ศ. 2561 - 2565)  อบต.สะนอ 

 
รักษาความม่ันคงภายในภาค 4 สวนหนา และการมีสวนรวมของประชาชนในการดำเนินการของภาครัฐ การ
สวัสดิการสังคมการพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม และอัตลักษณของทองถ่ิน 

  กรอบและแนวคิดการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลสะนอ จึงเปนการดำเนินการเพ่ือให
บรรลุวิสัยทัศนการพัฒนาของทองถ่ิน โดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำทาง และคำนึงถึงบริบทการ
เปลี่ยนแปลงท่ีจะเปนท้ังโอกาสและขอจำกัดแนวทางการพัฒนาทองถ่ินในอนาคต ดังนี้ 

• สงเสริมและพัฒนาออยางย่ังยืน  
การพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน ไมวาจะเปนเสนทางการคมนาคม ประปา ไฟฟา 

และสาธารณูปการสิ่งแวดลอม และการผังเมือง คือการเตรียมความพรอม พัฒนาพืชผลทางการเกษตร และ
การทองเท่ียวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม เนื่องจากในพ้ืนท่ีมีความเปนอัตลักษณ เปนพ้ืนท่ีเกษตร ท่ีมีศักยภาพ 
สิ่งแวดลอมท่ีอุดมสมบูรณ 

 การสงเสริมกลุมอาชีพตางๆในตำบล เนื่องจากในทองถ่ินอุดมสมบูรณไปดวยวัตถุดิบ ซ่ึงหากมี
การพัฒนา สงเสริมอยางตอเนื่องก็จะเปนการสรางรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนในทองถ่ินได 

การสงเสริมการพัฒนาคน ตั้งแตเกิดจนตาย ในทุกเพศทุกวัย การสงเสริมการดูแลสุขภาพท้ัง
สุขภาพกายและสุขภาพใจ ปญญา ประชาชนและผูดอยโอกาสทางสังคมใหไดรบัสวัสดิการจากองคการบริหาร
สวนตำบลและภาครัฐอยางทันทีและท่ัวถึงเปนธรรม สงเสริมประเพณีวัฒนธรรม และอัตลักษณของทองถ่ิน
ใหกับคนรุนใหมตอไป 

 การเตรียมความการเขาสูประชาคมอาเซียน ท้ังในดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ
คมนาคม ท่ีสะดวกตอการเดินทางและขนสงสินคาพืชผลทางการเกษตร การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชน 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเนนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยการมีสวน
รวมของประชาชน รวมท้ังตองมีการควบคุมมาตรฐานการดูแลรักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต เตรียมรับมือผลกระทบจากปญหาสังคมและสาธารณสุขท่ีอาจะเกิดข้ึนจากการ
เคลื่อนยาย แรงงานและนักทองเท่ียวโดยเสรี อาทิ โรคระบาด ความขัดแยงทางสังคมและเชื้อชาติ การเฝาระวัง
ปญหาอาชญากรรม ยาเสพติด การคามนุษย จะตองการสวัสดิการทางสังคมสำหรับเด็กกลุมเสี่ยง และกลุม
ผูดอยโอกาสอยางมีคุณภาพและท่ัวถึง การจัดการศึกษาเนนการพัฒนามาตรฐานดานการศึกษา สงเสริมการ
เรียนรูภาษาอังกฤษและภาษาเพ่ือนบานในภูมิภาคอาเซียน พัฒนาและสนับสนุนครูผูสอนและนำเทคโนโลยีมา
ใชประกอบการเรียนการสอน 

• นอมรับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเทศไทยนอมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในภาคีการพัฒนากระจายไปทุก

ภาคสวน การใชหลักปรัชญานำทางในการขับเคลื่อนนโยบายของผูบริหารและกระแสการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล เนนการนำเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดำริไปประยุกตใชเพ่ือเพ่ิมรายไดและลดรายจาย
ของครัวเรือน เนนการมีสวนรวมของชุมชน การพ่ึงตนเอง พัฒนานวัตกรรมและคุณภาพชีวิตผานกระบวนการ
จัดทำแผนชุมชน สรางแผนชุมชนท่ีมีคุณภาพ เปนชุมชนท่ีเขมแข็ง สงเสริมใหประชาชนรูจักแลเขาใจหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สรางกระแสการประชาสัมพันธในสื่อรูปแบบตางๆ เพ่ือสรางความเขาใจหลักความ
พอประมาณ การมีภูมคุมกัน และเง่ือนไขมีความรู การมีคุณธรรม และความมีเหตุผลในการดำเนินชีวิต 

  จากเหตุผลดังกลาวขางตน และศักยภาพขององคการบริหารสวนตำบลสะนอ ตลอดจน ความ
ตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ท่ีเก่ียวของ ในดานการทองเท่ียวสูประชาคมอาเซียน ภาค
ประชาชน สวนราชการ/องคกรภาครัฐ หนวยงานเอกชน กลุมองคกรตางๆ จึงกำหนด จุดยืนทางยุทธศาสตร  
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(Positioning) ขององคการบริหารสวนตำบลสะนอ คือ “เปนองคการบริหารสวนตำบลท่ีสงเสริมและพัฒนา
อยางยั่งยืน” 
 2.8 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลสะนอในภาพรวม นั้น มีความวา
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดปตตานี ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในเขตจังหวัดปตตานี และยุทธศาสตรไดตอบสนองวิสัยทัศนท่ีวา “เชิดชูศาสนา สืบสานวัฒนธรรม พัฒนา
คุณภาพชีวิต สูชุมชนท่ีเขมแข็ง”  

 
3.การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 
 3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตำบลสะนอ ไดใชการ
วิ เคราะห  SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ป จจัยและ
สถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

จุดแข็ง (Strength = S) จุดออน (Weakness = W) 
1.มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเพณี และความ
เปนอัตลักษณของทองถ่ิน 
2.มีนโยบายรัฐบาล นโยบายกลุมจังหวัดชายแดนภาคใต 
ศูนยอำนวยการบริหารจังหวัดชาย แดนภาคใต (ศอ.บต) 
วิสัยทัศนจังหวัดปตตานี  และกรอบยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดครอบคลุมการพัฒนาในดาน
ตาง ๆ 
3.ผูนำชุมชนท่ีเขมแข็งมคีวามสามคัคี ไดรบัความรวมมือ
ในการบริหารองคกรและพัฒนาพ้ืนท่ี 
4.เปนประตสููประเทศมาเลเซีย 
5.พ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบ เหมาะแกทำการเกษตรเชน 
ปลูกขาว ยางพารา ผลไมอ่ืนๆ 
6.ประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาทองถ่ิน 
7.มีเสนทางสญัจรไปมาสะดวกอยูหางจากตัวอำเภอไม
มาก 
8.องคการบรหิารสวนตำบลมีศักยภาพเพียงพอท่ีรองรับ
การบริการสาธารณะและแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชน 
9.มีการประสานความรวมมือระหวางองคการบริหารสวน
ตำบลและสวนราชการในพ้ืนท่ี 
10.มีโรงเรียนประถมศึกษา ๒ แหง  สามารถรองรับการ
เรียนของเด็กนักเรียนไดอยางเพียงพอ 
 

1.ปญหาความไมสงบในพ้ืนท่ี ทำใหประชาชนไมความ
ไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
2.อาชีพหลักคือเกษตรกรรม ราคาผลผลติไมแนนอน 
3.ผูประกอบการในตำบลมีความสามารถแตขาดความรู 
ทางวิชาการ ทำใหออนแอเมื่อมีการแขงขัน 
4.เกษตรกรขาดการพัฒนาระบบการผลิต การแปรรูป  
การตลาด และการเพ่ิมมลูคาการผลิต 
5.ประชาชนมีอาชีพเกษตรเชิงเดี่ยว ถูกกดราคาจากพอ 
คาคนกลาง ขาดการรวมกลุมทางการเกษตร ไมมีตลาด 
กลางรับซื้อสินคาในราคาท่ีเปนธรรม 
6.มีน้ำเพ่ือการเกษตรไมเพียงพอตอการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมในพ้ืนท่ี  
7.เครื่องมือเครื่องใช อุปกรณตางๆยังไมเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงาน 
8.สถานท่ีและอาคารท่ีทำการคับแคบไมเพียงพอ 
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  ๓.๒  การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

โอกาส (Opportunity = O) อุปสรรค (Threat = T) 
1.นโยบายรัฐบาล นโยบายกลุมจังหวัดชายแดนภาคใต 
ศูนยอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต) 
วิสัยทัศนจังหวัดปตตานี  และกรอบยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด ท่ีมีอยูทำใหเอ้ือตอการพัฒนา
ทองถ่ินในระดับหน่ึง 
2.ความพิเศษเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมแบบ
พหุนิยม สามารถเปนจดุเรียกนักทองเท่ียวใหเขามา
ทองเท่ียวไดถาสามารถแกไขเรื่องความไมสงบเรยีบรอยใน
พ้ืนท่ีได 
3.การเปนประตูสูประเทศมาเลเซยี  ทำใหสามารถพัฒนา
เปนพ้ืนท่ีเศรษฐกิจได   
4.สามารถพัฒนาใหกลายเปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสำคัญใน
ระดับจังหวัดได  เพราะมแีหลงทองเท่ียวและโบราณ
สถานท่ีสำคญัหลายแหงท่ีควรคาแกการอนุรักษไว 
5.มีทุนทางสังคมท่ีสำคัญ คือ ทรพัยากรมนุษย ท่ีสวน
ใหญนับถือศาสนาอิสลาม ทำใหเปนศูนยกลางอิสลาม
ศึกษา 
6.การพัฒนาของเทคโนโลยโีทรคมนาคมในดานตางๆ  
7.การกระจายอำนาจสูองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปน
โอกาสในการพัฒนาตำบลโดยรวม 

1.จากเหตุการณความไมสงบในพ้ืนท่ี สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต  สงผลกระทบสภาพความเปนอยู การประกอบ
อาชีพของประชาชนในพ้ืนท่ี รวมท้ังขวัญและกำลังใจใน
การปฏิบัตหินาท่ีของหนวยงานตาง ๆ 
2.นโยบายรัฐบาล นโยบายกลุมจังหวัดชายแดนภาคใต 
ศูนยอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต) 
และวิสยัทัศนจังหวัดปตตานี  ถึงแมจะสอดคลองกัน  แต
ยังมีเหตุการณความไมสงบเรียบรอยในพ้ืนท่ีสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต ทำใหแนวทางท่ีตัง้เปาหมายไวไมประสบ
ผลสำเร็จเทาท่ีควร 
3.กระแสโลกาภิวัฒน การใชเทคโนโลยสีมัยใหม วัฒนธรรม 
ตางชาติ การบรโิภคนิยม มีผลกระทบตอสังคมและ 
วัฒนธรรมทองถ่ิน 
4.ราคาผลผลิตทางการเกษตรไมคงท่ีเพราะข้ึนอยูกับกลไก
ราคาของตลาด 
5.การเกิดภยัธรรมชาติสงผลกระทบตอการประกอบอาชีพ  
โดยเฉพาะอยางยิ่งอาชีพภาคเกษตรกรรม 
6.คาครองชีพท่ีสูงข้ึน ในขณะท่ีรายไดลดลง ทำให
ประชาชนตองรับภาระ 
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การนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติ 

4.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หนวยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตรการพัฒนาและ
เสรมิสรางความเขมแข็งของ
ระบบเศรษฐกิจชุมชนและการ
แกไขปญหาความยากจน 

- บริการชุมชนและสังคม 
- การเศรษฐกิจ 

- แผนงานสรางความเข็ม
แข็งของชุมชน 
- แผนงานการเกษตร 

- สำนักปลัด - สนง.เกษตร 
- สนง.พัฒนาชุมชน 

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและ
สังคมใหมีคณุภาพ 

- บริหารท่ัวไป 
- บริการชุมชนและสังคม 
- การดำเนินงานอ่ืน 

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานสังคมสงเคราะห 
- แผนงานสรางความเข็ม
แข็งของชุมชน 
- แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
- แผนงานงบกลาง 

- สำนักงานปลัด 
- กองการศึกษา ฯ 
- กองชาง 
 

- สนง.พัฒนาสังคมฯ 
- รพ.สต.สะนอ 
- รร.สพฐ.ในตำบล 
- อำเภอยะรัง 
- จังหวัดปตตานี 

3 ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานใหได
มาตรฐาน 

- บริการชุมชนและ
สังคม 

- แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

- กองชาง - กองคลัง 
- สำนักงานปลัด 
- อบจ. 
- ศอบต. 
- กรมทางหลวง ฯ 
- กรมทรัพยากรน้ำฯ 

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
บริหารจดัการท่ีด ี

- บริหารท่ัวไป 
- บริการชุมชนและสังคม 
 

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
- แผนงานสรางความเข็ม
แข็งของชุมชน 
 

- สำนักงานปลัด 
- กองคลัง 
- กองชาง 
 

- อำเภอยะรัง 
- จังหวัดปตตานี 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
กีฬาสูความเปนเลศิและ
สงเสริมการทองเท่ียว 

- บริการชุมชนและสังคม 
- การวางแผนและ
สงเสริมการทองเท่ียว 

- แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

- สำนักงานปลัด 
- กองคลัง 
- กองชาง 
 

- สนง.วัฒนธรรม 
- อำเภอยะรัง 
- จังหวัดปตตานี 

6 ยุทธศาสตรการพัฒนาจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

- บริหารท่ัวไป 
- การเศรษฐกิจ 
- กำจัดขยะมลูฝอยและ
สิ่งปฏิกูล 

- แผนงานการเกษตร 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานการักษาความ
สงบภายใน 

สำนักงานปลัด 
 

- ปภ.จังหวัด 

7 ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริม
การรักษาความมั่นคงและ
เสรมิสรางสันตสิุข 

- บริหารท่ัวไป 
 

- แผนงานการักษาความ
สงบภายใน 
 

สำนักงานปลัด 
 

- อำเภอยะรัง 
- จังหวัดปตตานี 

 

สวนที ่ 3 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนตำบลสะนอ อำเภอยะรัง จังหวัดปตตาน ี
 

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

จ ำ น ว น
โค ร ง ก า ร  

ง บ ป ร ะ ม า ณ  
(บ า ท )  

จ ำ น ว น
โค ร ง ก า ร  

ง บ ป ร ะ ม า ณ  
(บ า ท )  

จ ำ น ว น
โค ร ง ก า ร  

ง บ ป ร ะ ม า ณ  
(บ า ท ) 

จ ำ น ว น
โค ร ง ก า ร  

ง บ ป ร ะ ม า ณ  
(บ า ท ) 

จ ำ น ว น
โค ร ง ก า ร  

ง บ ป ร ะ ม า ณ  
(บ า ท ) 

จ ำ น ว น
โค ร ง ก า ร  

ง บ ป ร ะ ม า ณ  
(บ า ท ) 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสราง
ความเขมแขง็ของระบบเศรษฐกิจชุมชน
และการแกไขปญหาความยากจน 
1.1 แผนสรางความเขมแข็งของชุมชน 
1.1 แผนงานการเกษตร 

 
 
 

1 
- 

 
 
 

50,000 
- 

 
 
 

1 
1 

 
 
 
50,000 
80,000 

 
 
 

2 
3 

 
 
 

100,000 
410,000 

 

 
 
 

4 
8 

 
 
 

10,130,000 
615,000 

 
 
 

4 
8 
 

 
 
 

2,130,000 
615,000 

 
 
 

12 
20 

 
 
 

12,460,000 
1,720,000 

รวม 1 50,000 2 130,000.00 5 510,000.00 12 10,745,000 12 2,745,000 32 14,180,000 
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมให
มีคุณภาพ 
2.1 แผนงานการศึกษา 
2.2 แผนงานสาธารณสุข 
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห 
2.4 แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน 
2.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมฯ 
2.6 แผนงานงบกลาง 

 
 
- 
2 
1 
2 
3 
1 

 
 

- 
200,000 
350,000 
150,000 
280,000 

6,000,000 

 
 

5 
5 
3 
7 
6 
2 

 
 

3,470,000 
310,000 
530,000 
440,000 
595,000 

6,130,000 

 
 

5 
5 
4 

11 
7 
2 

 
 

3,470,000 
310,000 
580,000 

1,090,000 
695,000 

6,130,000 

 
 

6 
5 
5 

13 
10 
2 

 
 

3,770,000 
310,000 
610,000 

1,200,000 
1,525,000 
6,130,000 

 
 

7 
5 
5 

13 
10 
2 

 
 

4,270,000 
310,000 
610,000 

1,200,000 
1,778,800 
6,130,000 

 

 
 

23 
22 
18 
46 
36 
9 

 
 

14,980,000 
1,440,000 
2,680,000 
4,080,000 
4,873,800 

30,520,000 
 

รวม 9 6,980,000 28 11,475,000 34 12,275,000 41 13,545,000 42 14,298,800 154 58,573,800 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 
3.1 แผนงานเหพะและชุมชน 
  

 
 
- 
 

 
 
- 

 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

34 

 
 

150,453,000 

 
 

98 
 

 
 

253,987,720 
 

 
 

117 
 

 
 

313,237,360 
 

 
 

249 

 
 

717,678,080 

รวม - - - - 34 150,453,000 98 253,987,720 117 313,237,360 249 717,678,080 
             

แบบ ผ.01 
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ยุทธศาสตร 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป 

จ ำ น ว น
โค ร ง ก า ร  

ง บ ป ร ะ ม า ณ  
(บ า ท )  

จ ำ น ว น
โค ร ง ก า ร  

ง บ ป ร ะ ม า ณ  
(บ า ท )  

จ ำ น ว น
โค ร ง ก า ร  

ง บ ป ร ะ ม า ณ  
(บ า ท ) 

จ ำ น ว น
โค ร ง ก า ร  

ง บ ป ร ะ ม า ณ  
(บ า ท ) 

จ ำ น ว น
โค ร ง ก า ร  

ง บ ป ร ะ ม า ณ  
(บ า ท ) 

จ ำ น ว น
โค ร ง ก า ร  

ง บ ป ร ะ ม า ณ  
(บ า ท ) 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาการกีฬาสูความ
เปนเลิศและสงเสริมการทองเที่ยว   
4.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 

 
 
 
- 

 
 
 

- 

 
 
 

2 

 
 
 

130,000 

 
 
 

7 

 
 
 

12,210,000 

 
 
 

9 

 
 
 

18,410,000 

 
 
 

9 

 
 
 

23,120,000 

 
 
 

27 

 
 
 

53,870,000 

รวม - - 2 130,000 7 12,210,000 9 18,410,000 9 23,120,000 27 53,870,000 
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหาร
จัดการทีด่ ี
5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
5.2 แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน 
 

 
 

1 
1 

 
 

250,000 
50,000 

 
 

7 
2 

 
 

1,345,000 
60,000 

 
 

10 
3 

 
 

1,700,000 
70,000 

 

 
 

12 
3 

 
 
13,500,000 

70,000 
 

 
 

12 
3 

 
 
13,500,000 

70,000 
 

 
 

42 
12 

 
 

30,295,000 
320,000 

รวม 2 300,000 9 1,405,000 13 1,770,000 15 13,570,000 15 13,570,000 54 30,615,000 

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
6.1 แผนงานการเกษตร 
6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
6.3 แผนงานการักษาความสงบภายใน 

 
 

1 
1 
5 

 
 

100,000 
20,000 

650,000 

 
 

1 
2 
6 

 
 

100,000 
220,000 
700,000 

 
 

3 
2 
6 

 
 

19,520,000 
220,000 
700,000 

 
 

5 
2 
6 

 
 

23,520,000 
220,000 
700,000 

 
 

5 
2 
6 

 
 

23,520,000 
220,000. 
700,000 

 
 

15 
9 

29 
 

 
 

66,760,000 
900,000 

3,450,000 

รวม 7 770,000 9 1,020,000 11 20,440,000 13 24,440,000 13 24,440,000 53 71,110,000 

7.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสงเสริมการ
รักษาความมั่นคง
และเสริมสรางสันติ
สุข 

7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 240,000 

 
 

1 

 
 

240,000 

2 1,740,000 2 1,740,000 2 1,740,000 

 
 

8 

 
 

5,700,000 

รวม 1 240,000 1 240,000 2 1,740,000 2 1,740,000 2 1,740,000 8 5,700,000 
รวมทั้งส้ิน 20 8,340,000 51 14,400,000 106 199,398,000 190 332,437,720 210 393,151,160 577 951,726,880 



 4 แผนพัฒนาทองถิน่  (พ.ศ. 2561 - 2565)  อบต.สะนอ 

 

  4.2 บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
สำหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการ 

องคการบริหารสวนตำบลสะนอ อำเภอยะรัง จังหวัดปตตาน ี
 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1. การเสริมสรางเศรษฐกิจท่ีเขมแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การคา การบริการ และการทองเท่ียว 
 ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1. การพัฒนาดานเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 

 

1.   ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแกไขปญหาความยากจน 
1.1  แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผ ล ผ ล ิต ข อ ง

โ ค ร ง ก า ร ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1   โครงการสงเสริมกลุมอาชีพใน
ตำบล 

เพ่ือสงเสริมพัฒนาอาชีพ
และเสรมิรายไดใหแกกลุม
อาชีพในตำบล 

กลุมอาชีพใน
ตำบล  

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

รอยละกลุม
อาชีพมีรายได
เพ่ิมข้ึน 

กลุมอาชีพได
พัฒนาตอยอด
อาชีพ 

สำนักปลดั 

2  โครงการฝกทักษะอาชีพใหกับ
ประชาชน 

เพ่ือสงเสริมพัฒนาอาชีพ
และเสรมิรายไดใหแก
ประชาชน 

ประชาชนในตำบล - 
 

- 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

รอยละของครัว 
เรือนมีคณุภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน 

สามารถแกปญหา
ความยากจนและมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

สำนักปลดั 

3 โครงการกอสรางศูนยฝกอาชีพ
ในตำบล 

เพ่ือสงเสริมและพัฒนา
อาชีพใหกลุมอาชีพใน
ตำบล 

ประชาชน/กลุม
อาชีพในตำบล 

- - - - 2,000,000 รอยละศูนยฝก
อาชีพเพ่ิมข้ึน 

ประชาชน/กลุม
อาชีพไดพัฒนา
อาชีพ  

กองชาง 

4 โครงการสงเสริมสนับสนุน
สินคา OTOP ของชุมชน 

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน
สินคา OTOP ในตำบล 

สินคา OTOP ของ
ชุมชน 

- - - 30,000 30,000 รอยละสินคา
OTOP ไดรับ

สินคา OTOP ใน
ตำบลไดรบัการ     

สำนักปลดั 

แบบ ผ.02 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผ ล ผ ล ิต ข อ ง

โ ค ร ง ก า ร ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

การสงเสริมและ
พัฒนา 

สงเสริม และ
พัฒนา 

5 โครงการถมดินเพ่ือจัดทำตลาด
นัดประจำตำบล 

เพ่ือสงเสริมระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนใหมีความเขมแข็ง 

หมูท่ี 1 
จำนวน 1 แหง 

- - - 10,000,000 - รอยละของ
จำนวนตลาดท่ี
เพ่ิมข้ึน 

เศรษฐกิจในชุมชน
ไดการรับการ
สงเสริมและพัฒนา 

กองชาง 
 
 

 
1.2  แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผ ล ผ ล ิต ข อ ง

โ ค ร ง ก า ร ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสงเสริมการเกษตร
เพ่ือเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือสงเสริมพัฒนาอาชีพ
และเสรมิรายไดใหแกผู
ประกอบอาชีพในตำบล 

กลุมเกษตรกรใน
ตำบล 
 

- 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

รอยละเกษตรกรมี
รายจายลดลง 

ประชาชน
สามารถพึง
ตนเองและมี
รายจายลดลง 

สำนักปลดั 

2 โครงการสงเสริมปลูกสมโอ
เสรมิรายได 

เพ่ือสงเสริมพัฒนาอาชีพ
และเสรมิรายไดใหแกผู
ประกอบอาชีพในตำบล 

กลุมเกษตรกร 
หมูท่ี 1 – 4 

 

- 
 

- 
 

- 
 

100,000 
 

100,000 
 

รอยละเกษตรกรมี
รายไดเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนได
พัฒนาอาชีพ 
และมรีายได
เพ่ิมข้ึน 

สำนักปลดั 

3 โครงการอบรมการกรดี
ยางพาราท่ีถูกตองและ
เหมาะสม 

เพ่ือสงเสริมพัฒนาอาชีพ
และเสรมิรายไดใหแกผู
ประกอบอาชีพในตำบล 

กลุมเกษตรกร 
หมูท่ี 1 – 4 

 

- 
 

- 
 

- 
 

30,000 
 

30,000 
 

รอยละเกษตรกรมี
รายไดเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนได
พัฒนาอาชีพ 
และมรีายได
เพ่ิมข้ึน 

สำนักปลดั 

4 โครงการสงเสริมการผลิตปุยน้ำ
หมักชีวภาพ 

เพ่ือสงเสริมใหเกษตรกรใช
ปุยหมักชีวภาพ 

กลุมเกษตรกร 
หมูท่ี 1 - 4 

- 
 

- 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

รอยละเกษตรกร
ใชปุยหมักชีวภาพ

ประชาชนได
พัฒนาอาชีพ 

สำนักปลดั 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผ ล ผ ล ิต ข อ ง

โ ค ร ง ก า ร ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 เพ่ิมข้ึน และมรีายได
เพ่ิมข้ึน 

5 โครงการสงเสริมปลูกขาวโพด
หวานเสริมรายได 

เพ่ือสงเสริมพัฒนาอาชีพ
และเสรมิรายไดใหแกผู
ประกอบอาชีพในตำบล 

กลุมเกษตรกร 
หมูท่ี 1 - 4 

 

- 
 

- 
 

- 
 

25,000 
 

25,000 
 

รอยละเกษตรกรมี
รายไดเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนได
พัฒนาอาชีพ 
และมรีายได
เพ่ิมข้ึน 

สำนักปลดั 

6 โครงการสงเสริมปลูกพืชไรหลัง
การเก็บเก่ียว (มันเทศ) 

เพ่ือสงเสริมพัฒนาอาชีพ
และเสรมิรายไดใหแกผู
ประกอบอาชีพในตำบล 

กลุมเกษตรกร 
หมูท่ี 1 - 4 

 

- 
 

- 
 

- 
 

30,000 
 

30,000 
 

รอยละเกษตรกรมี
รายไดเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนได
พัฒนาอาชีพ 
และมรีายได
เพ่ิมข้ึน 

สำนักปลดั 

7 โครงการสงเสริมการเพาะเห็ด เพ่ือสงเสริมพัฒนาอาชีพ
และเสรมิรายไดใหแกผู
ประกอบอาชีพในตำบล 

กลุมเกษตรกร 
หมูท่ี 1 - 4 

 

- 
 

- 
 

- 
 

20,000 
 

20,000 
 

รอยละเกษตรกรมี
รายไดเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนได
พัฒนาอาชีพ 
และมรีายได
เพ่ิมข้ึน 

สำนักปลดั 

8 โครงการฟนฟูนาราง เพ่ือสงเสริมอาชีพและสราง
รายไดเสริม จำนวนนาราง
ลดลง 

นารางในตำบล - 
 

- 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

รอยละประชาชน
มีรายไดท่ีเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
รายไดเสริมและ
จำนวนนารางใน
พ้ืนท่ีลดลง 

สำนักปลดั 

รวม  - - - 50,000 130,000 510,000 10,745,000 2,745,000 - - - 

 
 
 
 



 7 แผนพัฒนาทองถิน่  (พ.ศ. 2561 - 2565)  อบต.สะนอ 

 
 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคม ชุมชนท่ีนาอยู และทรัพยากรธรรมชาตอุิดมสมบูรณอยางย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1. การพัฒนาดานเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
        4. การพัฒนาดานสังคมและความม่ันคง 
 

2.   ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 
2.1 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนอาหารเสรมิ
(นม)ใหกับโรงเรียนและศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในตำบล 

เพ่ือเปนการสงเสรมิและ
พัฒนาโภชนาการของเด็กๆ
ในตำบล 

โรงเรียน/ศพด.ใน
ตำบล 
 

- 870,000 870,000 870,000 870,000 รอยละของเด็ก
ไดรับอาหาร
เสรมิท่ีเพียงพอ 

เด็กนักเรยีนไดรับ
อาหารเสริมอยาง
เพียงพอ 

กองการศึกษาฯ 

2 โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา 

เพ่ือสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษาของ
ศพด.ในตำบล 

ศพด. ในตำบล 
จำนวน 1 ศูนย 
 

- 680,000 700,000 700,000 750,000 รอยละของเด็ก
นักเรียนศพด.
ในตำบล 

เด็กนักเรยีนไดรับ
การสนับสนุน
และพัฒนาอยาง
เพียงพอ 

กองการศึกษาฯ 

3  โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน 

เพ่ือสนับสนุนคาใชจาย
คาอาหารกลางวันใหกับ
เด็กนักเรยีนสังกัดสพฐ.ใน
ตำบล 

เด็กนักเรยีนสังกัด 
สพฐ.ในตำบล 
 

- 1,800,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รอยละของเด็ก
นักเรียนไดรับ
สารอาหาร
อยางเพียงพอ 

เด็กนักเรยีนไดรับ
ไดรับประทาน 
อาหารอยาง
เพียงพอ 

กองการศึกษาฯ 

4 โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็ก
และเยาวชนตำบลสะนอ 
 

เพ่ือสงเสริมและพัฒนา
ทักษะใหกับเด็กนักเรยีนใน
ตำบล 

เด็กและเยาวชน
ตำบลสะนอ 
 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของเด็ก
นักเรียนใน
ตำบลท่ีเขารวม
โครงการ 

เด็กนักเรยีนได
พัฒนาทักษะใน
ดานตางๆ 

กองการศึกษาฯ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการจดัซื้อเครื่องเลนสนาม เพ่ือใหเด็กๆและเยาวชนได
มีสถานท่ีเพ่ือการพักผอน
และออกกำลังกาย 

ตำบลสะนอ - - - - 500,000 รอยละของ
เครื่องเลน
สนามเพ่ิมข้ึน 

เด็กและเยาวชน
ไดใชสถานท่ีเพ่ือ
การพักผอนและ
ออกกำลังกาย 

กองการศึกษาฯ 

6 โครงการปรับปรุงซอมแซมศูนย
พัฒนาเด็กเล็กพรอมปรับภูมิ
ทัศนบรเิวณรอบๆ 

เพ่ือใหไดศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กท่ีไดมาตรฐาน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในตำบล 

 
 

- - - 300,000 300,000 รอยละของ
ศพด.ท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ศพด.ไดมาตร 
ฐานมีความพรอม
ในการจัดการ
เรียนการสอน 

กองชาง 

7 โครงการสงเสริมและเฝาระวัง
ภาวะโภชนาการในเด็กกอนวัย
เรียน 

เพ่ือสงเสริมและเฝาระวัง
ภาวะโภชนาการในเด็ก
กอนวัยเรียน 

เด็กกอนวัยเรยีน 
ในตำบล 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละของเด็ก
กอนวัยเรียนท่ี
มีภาวะ
โภชนาการ
ลดลง 

ของเด็กกอนวัย
เรียนท่ีมภีาวะ
โภชนาการท่ีดีช้ึน 

กองการศึกษาฯ 

2.2 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปองกันและแกไข
ปญหาการมีเพศสัมพันธกอน
วันอันควรและตั้งครรภในวัยรุน 
 

เพ่ือสงเสริมปองกันและ
แกไขปญหาการมี
เพศสัมพันธกอนวันอันควร
และตั้งครรภในวัยรุน 
 

เยาวชน
กลุมเปาหมายใน

ตำบลสะนอ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของ
ผูเขารวม
โครงการมี
ความตระหนัก
ในการปองกัน
มากข้ึน 

เยาวชนตระหนัก
และใหความ 
สำคัญการ
ปองกันการมีเพศ 
สัมพันธกอนวัน
อันควร 

สำนักปลดั 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  2 โครงการปองกันและแกไข
ปญหาโรคไขเลือดออก 
 

เพ่ือสงเสริมปองกันและ
แกไขปญหาโรค
ไขเลือดออก 
 

พ้ืนท่ีตำบลสะนอ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของ
จำนวนโรค
ไขเลือดออก
ลดลง 

ประชาชน
ตระหนักและให
ความสำคญั
ปญหาโรค
ไขเลือดออก 

สำนักปลดั 

3 โครงการปองกันและแกไข
ปญหาโรคมือเทาปาก 
 

เพ่ือสงเสริมปองกันและ
แกไขปญหาโรคมือเทาปาก 
 

พ้ืนท่ีตำบลสะนอ - 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละของ
จำนวนโรคมือ
เทาปากลดลง 

ประชาชน
ตระหนักและให
ความสำคญั
ปญหาโรคมือเทา
ปาก 

สำนักปลดั 

4 โครงการรณรงคและปองกัน
โรคตดิตอตางๆ 
 

เพ่ือสงเสริมรณรงคและ
ปองกันโรคติดตอตางๆใน
พ้ืนท่ี 
 

พ้ืนท่ีตำบลสะนอ - 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละของ
จำนวน
โรคตดิตอลดลง 

ประชาชน
ตระหนักและให
ความสำคญั
ปญหาโรคตดิตอ
ตางๆ 

สำนักปลดั 

5 โครงการปองกันและแกไขโรค
พิษสุนัขบา 
 

เพ่ือสงเสริมรณรงคและ
ปองกันปองกันและแกไข
โรคพิษสุนัขบา 
 

พ้ืนท่ีตำบลสะนอ - 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละของ
จำนวนโรคพิษ
สุนัขบา 
ลดลง 

ประชาชนและ
สัตวเลี้ยงปลอด 
ภัยปราศจาก โรค
พิษสุนัขบา 

สำนักปลดั 

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  1 โครงการพัฒนาคณุภาพ ผู
พิการ ผูสูงอายุ  

เพ่ือเสรมิสรางกำลังใจและ
พัฒนาคุณภาพ ผูพิการ 
ผูสูงอายุ  
 

 ผูพิการ ผูสูงอายุ 
ในตำบล 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 รอยละของ ผู
พิการ ผูสูงอายุ 
ในตำบลมี
คุณภาพชีวิตท่ี
ดี 
 

 ผูพิการ ผูสูงอายุ  
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน  

สำนักปลดั 

2 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต 
ผูดอยโอกาสและเด็กกำพราใน
ตำบล 
 

เพ่ือเสรมิสรางกำลังใจและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผูดอยโอกาสและเด็ก
กำพราในตำบล 

ผูดอยโอกาสและ
เด็กกำพราในตำบล 

- - 50,000 50,000 50,000 รอยละของผู
ดอย โอกาส
และเด็กกำพรา
คุณภาพชีวิตท่ี
ดี 

ผูดอยโอกาสและ
เด็กกำพรามี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน  

สำนักปลดั 

3 โครงการพบปะเยี่ยมเยียน
ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ ผูพิการ  
 

เพ่ือสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูดอยโอกาส 
ผูสูงอายุ ผูพิการ  

ผูดอยโอกาส 
ผูสูงอายุ ผูพิการ 
ในตำบล 

- - - 30,000 30,000 รอยละของผู 
ดอยโอกาส ผู 
สูง อายุ ผู
พิการมีคณุ 
ภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

ผูดอยโอกาส 
ผูสูงอายุ ผูพิการ
มีคุณภาพชีวิตท่ีด ี

สำนักปลดั 

4 โครงการสงเสริมวันผูสูงอายุ  
 

เพ่ือสงเสริมและเสริมสราง
ขวัญกำลังใจใหกับผูสูงอายุ
ในตำบล  

ผูสูงอายุในตำบล - 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของผู ผู 
สูงอายุ มีขวัญ
และกำลังใจท่ีดี
ข้ึน 

ผูสูงอายุ มี
คุณภาพชีวิตท่ีด ี

สำนักปลดั 

5 โครงการหวงใยสาใจสุขอนามยั
สูงอายุ ผูพิการ  
 

เพ่ือสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต ผูสูงอายุ ผู
พิการ 

ผูสูงอายุ ผูพิการ 
ในตำบล 

- 80,000 80,000 80,000 80,000 รอยละของผู 
สูงอายุ ผูพิการ
มีคุณ ภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน 

ผูสูงอายุ ผูพิการ
มีคุณภาพชีวิตท่ีด ี

สำนักปลดั 
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2.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสงเสริมสนับสนุนการ
จัดทำแผนชุมชนและเวที
ประชาคมหมูบาน/ตำบล 

เพ่ือใหประชาชนได
นำเสนอ ปญหา ความ
ตองการในการพัฒนา
ทองถ่ิน 

หมูท่ี 1 – 4/ตำบล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละของ
หมูบาน 

ประชาชนไดมี
สวนรวมในการ
พัฒนาทองถ่ิน  

สำนักปลดั 

2 โครงการเสรมิสรางสัมพันธภาพ
ท่ีดีระหวางสมาชิกในครอบครัว 
 

เพ่ือเสรมิสรางความ
เขมแข็งใหกับสถาบัน
ครอบครัว 

ครัวเรือนใน 
ตำบลสะนอ 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละของ
สถาบันครอบ 
ครัวมีความ
เขมแข็งข้ึน 

สถาบันครอบครัว
มคีวามเขมแข็ง
ลดปญหาการ
ขัดแยง  

สำนักปลดั 

3 โครงการปองกันและแกไข
ปญหาการตั้งครรภกอนวัยอัน
ควร 
 

เพ่ือเปนการปองกันและ
แกไขปญหาการตั้งครรภ
กอนวัยอันควร 
 

เยาวชนในตำบล - 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละของ
เยาวชนท่ี
ตั้งครรภกอน
วัยอันควรลดลง 

เยาวชนมีความ
พรอมละมีชีวิต
ครอบครัวท่ีดีข้ึน 

สำนักปลดั 

4 โครงการกอสรางอาคาร 
อเนกประสงคขางมัสยดิตือปปา
ยอ หมูท่ี 3 

เพ่ือใหประชาชนมีสถานท่ี
ในการทำกิจกรรมตางๆ 

จำนวน 1 หลัง 
ตามแบบ อบต.
กำหนด หมูท่ี 3 

- - - - 500,000 รอยละของ
สถานท่ีในการ
จัดกิจกรรม
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
สถานท่ีในการทำ
กิจกรรมตางๆ ใน
หมูบาน 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการกอสรางอาคาร 
อเนกประสงคหลังบานยมีะ 
หมูท่ี 3 

เพ่ือใหประชาชนมีสถานท่ี
ในการทำกิจกรรมตางๆ 

จำนวน 1 หลัง 
ตามแบบ อบต.
กำหนด หมูท่ี 3 

- - - 500,000 - รอยละของ
สถานท่ีในการ
จัดกิจกรรม
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
สถานท่ีในการทำ
กิจกรรมตางๆ ใน
หมูบาน 
 
 
 

กองชาง 

6 โครงการสงเสริมวันสตรสีากล 
 

เพ่ือสงเสริมและพัฒนา
บทบาทสตรีในตำบล 
 

กลุมสตรีในตำบล - 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละของ
กลุมสตรมีีขวัญ
และกำลังใจท่ีดี
ดีข้ีน 

กลุมสตรมีี
บทบาทในชุมชน
มากข้ึน 

สำนักปลดั 

7 โครงการปองกันและแกไข
ปญหาความรุนแรงตอเด็ก สตรี 
และบุคคลในครอบครัว 

เพ่ือสงเสริมและปองกัน
การเกิดปญหาความรุนแรง
และความขัดแยงใน
ครอบครัว 

ครอบครัวในตำบล - 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของ
ความรุนแรง
และความ
ขัดแยงลดลง 

สถาบันครอบครัว
มีความเขมแข็งมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี  

สำนักปลดั 

 8 โครงการพัฒนาสตรีและ
เสรมิสรางความเขมแข็งของ
ครอบครัว 

เพ่ือพัฒนาบทบาทของสตรี
และเพ่ิมศักยภาพกลุมสตรี
และสถาบันครอบครัว 

กลุมสตรีในตำบล - 
 

- 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

รอยละของ
กลุมสตรีใน
ตำบล 

ทำใหมีความ
สะดวกและมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิต 

สำนักปลดั 

9 โครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพตดิ 
 

เพ่ือเปนการรณรงคและ
ปองกันการระบาดของยา
เสพติด 

กลุมเสี่ยงในตำบล - 40,000 40,000 40,000 40,000 รอยละของ
ปญหายาเสพ
ติดลดลง 

ประชาชนให
ความ สำคญัและ
หางไกลจากยา
เสพติด  

สำนักปลดั 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการพัฒนาครอบครัว
หางไกลยาเสพติด 

เพ่ือสงเสริมและปองกันให
ครอบครัวหางไกลยาเสพ
ติด 

ครัวเรือนเปาหมาย - 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละของ
ปญหายาเสพ
ติดลดลง 

สมาชิกใน
ครัวเรือนใหความ 
สำคัญและ
หางไกลจากยา
เสพติด  

สำนักปลดั 

11 โครงการเยาวชนตานภยัยา   
เสพติดและโรคเอดส 
 

เพ่ือเปนการปองกันการ
แพรระบาดของยาเสพติด
และโรคเอดส 
 

ตำบลสะนอ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของ
ปญหายาเสพ
ติดและโรค
เอดสลดลง 

เยาวชนใหความ 
สำคัญและ
หางไกลจากยา
เสพติด โรคเอดส 

สำนักปลดั 

12 โครงการอบรมคายเยาวชนภาค
ฤดูรอน 

เพ่ือใหเยาวชนในตำบลมี
ความรูและมีจติสำนึกท่ีดีใน
การใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน 

เด็กและเยาวชนใน
ตำบล 

- - 100,000 100,000 100,000 รอยละเด็กและ
เยาวชนท่ีเขา
รวมโครงการ 

เด็กและเยาวชน
ไดใชเวลาวางให
เกิดประโยชน
หางไกลจาก
อบายมุข 

กองการศึกษาฯ 

13 โครงการฝกทักษะและ
วิชาชีพสรางสรรคชีวิตของ
เด็กและเยาวชนตำบลสะ
นอ  

 

เพ่ือเปนการฝกทักษะและ
วิชาชีพการสรางสรรคชีวิต
ของเด็กและเยาวชนตำบล
สะนอ 

เด็กและเยาวชน
ตำบลสะนอ 

- - 20,000 20,000 20,000 รอยละของเด็ก
และเยาวชน
ไดรับการฝก

ทักษะ 

เด็กและเยาวชน
ไดเรียนรูและมี
ทักษะวิชาชีพ 

สำนักปลดั 

14 โครงการพัฒนาศักยภาพ
สภาเด็กและเยาวชนตำบล
สะนอ   

เพ่ือเปนพัฒนาและเพ่ิม
ศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชนตำบลสะนอ   

สภาเด็กและ
เยาวชนตำบลสะ

นอ 

- - 50,000 50,000 50,000 รอยละของเด็ก
และเยาวชนมี

ศักยภาพ
เพ่ิมข้ึน 

สภาเด็กและ
เยาวชนสามารถ
พัฒนาศักยภาพ

ในตนเอง 

สำนักปลดั 
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2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอบรมคณุธรรม
จริยธรรม 

เพ่ือสงเสรมิใหประชาชนมี
คุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักศาสนาอิสลาม 

ประชาชนในตำบล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของ
ประชาชนใน
ตำบล 

ประชาชนมี
คุณธรรม
จริยธรรมปฏบัิติ
ตนตามหลัก
ศาสนา 
 

กองการศึกษาฯ 

2 โครงการกอสรางศาลาประจำ   
กูโบรในหมูบาน 

เพ่ือเปนสถานท่ีในการจดั
พิธีกรรมทางศาสนา 

กูโบรหมูท่ี 1 - 4 - - - 480,000  รอยละของ
ศาลาประจำกู
โบรเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
สถานท่ีในการจัด
กิจกรรมทาง
ศาสนา 

กองชาง 

3 โครงการกอสรางรั้วกูโบรบาน 
ปายอแมะตอ  

เพ่ือความเปนระเบียบ
เรียบรอยของศาสนสถาน 

ขนาด 2x140 
เมตร 

จำนวน 1 แหง 
หมูท่ี 4 

- - - - 450,800 รอยละของกู
โบรมรีั้วเพ่ิมข้ึน 

มีความเปน
ระเบียบ
เรียบรอยของ   
ศาสนสถาน 

กองชาง 

4 โครงการกอสรางรั้วกูโบรตือป
ปายอ – ทางเขาบานการิม  

เพ่ือความเปนระเบียบ
เรียบรอยของศาสนสถาน 

ขนาด 2x150 
เมตร 

จำนวน 1 แหง 
หมูท่ี 4 

- - - - 483,000 รอยละของกู
โบรมรีั้วเพ่ิมข้ึน 

มีความเปน
ระเบียบ
เรียบรอยของ   
ศาสนสถาน 
 

กองชาง 

5 โครงการกอสรางท่ีอาบน้ำ
ละหมาดประจำมสัยดิ 

เพ่ือเปนการสงเสรมิการจดั 
กิจกรรมทางศาสนา 

มัสยดิในตำบล - - - 200,000 - รอยละของ
มัสยดิในตำบล 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การจัดกิจกรรม
ทางศาสนา 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 

6 โครงการสงเสริมประเพณ ี
อาซูรอสัมพันธสรางความ
สามัคค ี
 

เพ่ือสงเสริมกิจกรรมศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน 

มัสยดิในตำบล - - 100,000 100,000 100,000 รอยละของ
มัสยดิในตำบล 

ประชาชนสืบ
ทอดประเพณีอัน
ดีงานยึดมั่นใน
หลักศาสนา และ
มีจริยธรรมท่ีด ี
 

กองการศึกษาฯ 

7 โครงการสงเสริมกิจกรรมงาน
เมาลดิสมัพันธสายใยชุมชน 
 

เพ่ือสงเสริมกิจกรรมศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน 

ตำบลสะนอ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของ
ประชาชนท่ีเขา
รวมโครงการ 

ประชาชนสืบ
ทอดประเพณีอัน
ดีงานยึดมั่นใน
หลักศาสนา และ
มีจริยธรรมท่ีด ี

กองการศึกษาฯ 

8 โครงการสงเสริมรอมฎอน
สัมพันธ 
 

เพ่ือสงเสริมกิจกรรมศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน 

มัสยดิในตำบล - 150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละของ
มัสยดิในตำบล 

ประชาชนสืบ
ทอดประเพณีอัน
ดีงานยึดมั่นใน
หลักศาสนา และ
มีจริยธรรมท่ีด ี

กองการศึกษาฯ 

9 โครงการสงเสริมวัฒนธรรมฮารี
รายอ 
 

เพ่ือสงเสริมกิจกรรมศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน 

มัสยดิในตำบล 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 รอยละของ
มัสยดิในตำบล 

ประชาชนสืบ
ทอดประเพณีอัน
ดีงานยึดมั่นใน
หลักศาสนา และ
มีจริยธรรมท่ีด ี

กองการศึกษาฯ 

10 โครงการสงเสริมการสราง เพ่ือเปนการสงเสรมิและ ประชาชนในตำบล - 120,000 120,000 120,000 120,000 รอยละ ประชาชนมี กองการศึกษาฯ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

จิตสำนึกท่ีดตีอนรับรอมฎอน พัฒนาทักษะกิจกรรมการ
เรียนการสอนของศูนย
อบรมจรยิธรรมอิสลาม 

สะนอ ผูเขารวม
โครงการ 

จิตสำนึกในการ
ทำความดีใน
เดือนรอมฏอน 

11 โครงการพัฒนาทักษะการเรยีน
การสอน อัล-กุรอาน.ในตำบล 

เพ่ือเปนการสงเสรมิให
เด็กๆและเยาวชนฝกทักษะ
การเรยีนการสอนอัลกุ
รอาน 

ตำบลสะนอ - - - 150,000 150,000 รอยละเด็กและ
เยาวชนมี
ทักษะดาน
อานอัลกุรอาน
ท่ีดีข้ึน 

เด็กๆและ
เยาวชนไดฝก
ทักษะการ
อานอัลกุรอานได
ดี 

กองการศึกษาฯ 

12 อุดหนุนโครงการของดีเมืองยะ
รัง 
 

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน
การทองเท่ียวและเศรษฐกิจ
ในชุมชน 

ท่ีทำการอำเภอ 
ยะรัง 

 

- 45,000 45,000 45,000 45,000 รอยละของ
ประชาชนเขา
รวมโครงการ 

การทองเท่ียว
และเศรษฐกิจใน
ชุมชนไดรับการ
กระตุน  

กองการศึกษาฯ 

 
2.6 แผนงานงบกลาง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 1 สงเคราะหเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 
ผูพิการ ผูปวยเอดส 
 

เพ่ือเสรมิสรางกำลังใจและ
ชวยเหลือดานการเงินแก
ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวย
เอดส 

ผูสูงอายุ ผูพิการ 
ผูปวยเอดสใน

ตำบล 

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 รอยละของ
ผูสูงอายุ ผู
พิการ ผูปวย
เอดสมคีุณภาพ
ชีวิตท่ีด ี

ผูสูงอายุ ผูพิการ 
ผูปวยเอดสมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน  

สำนักปลดั 

 2 สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

เพ่ือสงเสริมระบบ
หลักประกันสุขภาพ

อุดหนุน สปสช.ไม
นอยกวารอยละ 

- 130,000 130,000 130,000 130,000 รอยละของ
ประชาชนใน

ชุมชนไดรับการ
บริการดาน

สำนักปลดั 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 แหงชาติ 40 ขอคารายหัว พ้ืนท่ี หลักประกัน
สุขภาพอยาง
ท่ัวถึง 

รวม - - - 6,980,000 11,475,000 12,005,000 13,765,000 8,393,800 - - - 

 
 
 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 พัฒนาคน สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตสูการพ่ึงตนเองได 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

          เขตพ้ืนท่ี หมูท่ี 1 บานสะนอ 

 1 โครงการบุกเบิกถนนสายปตู
ตันหยัง ถนนใหญ – จาแบ
ปะ 
หมูท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 6 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร
คันทาง 1.30 เมตร 

หมูท่ี 1 

- - 7,400,000 7,400,000 7,400,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

 2 โครงการบุกเบิกถนนสาย บอ
ปลาแบซะ – กูแบบาเดาะ 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 6 เมตร 
ยาว 800 เมตร 

- - 3,380,000 3,380,000 3,380,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี

ประชาชน
สามารถสัญจรไป

กองชาง 
 



 18 แผนพัฒนาทองถิน่  (พ.ศ. 2561 - 2565)  อบต.สะนอ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

พรอมถมดินคันสูง 2 เมตร 
หมูท่ี 1 

หมูท่ี 1 เพ่ิมข้ึน มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

 3 โครงการบุกเบิกถนนสายโตะ
กูวะ – ทุงนาตะโละ 
หมูท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 6 เมตร 
ยาว 800 เมตร 

พรอมถมคันทางสูง 
2 เมตร หมูท่ี 1 

 

- - 3,380,000 3,380,000 3,380,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

 4 โครงการบุกเบิกถนนสาย 
บานปานาวา – ทุงนารามง 
หมูท่ี 1 
 
 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 300 เมตร 

หมูท่ี 1 
 
 

- - - 350,000 350,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 
 
 

 5 โครงการบุกเบิกถนนดินเดมิ 
สายตะโละ ทุงนา กูแบบา
เดาะ - ศาลาซีเมนต หมูท่ี 1        

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 950 เมตร 

พรอมวางทอ 3 จุด 
หมูท่ี 1 

- 990,000 990,000 990,000 990,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

 6 โครงการบุกเบิกถนนสาย  
ปากทางบานเปาะซูมะ – 
ปอเนาะบาบอซิ หมูท่ี 1 
 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 6 เมตร 
ยาว 1,200 เมตร 
พรอมถมดินลูกรัง 
 2 เมตร หมูท่ี 1 

- - - 3,000,000 3,000,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

 7 โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง
สาย หัวสะพาน - เขาทุงนา
ติดคลอง 
หมูท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 700 เมตร  

หมูท่ี 1 

- - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 8 โครงการบุกเบิกถนนขางบาน
เจะมะ – สวนยางครตูา 
หมูท่ี 1 
 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

กวาง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
พรอมถมดินลูกรัง 

 1.50 เมตร  

- - - 950,000 950,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

 9 โครงการบุกเบิกถนนหนา
บานกามาล – บอปลายาม ู
หมูท่ี 1 
 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

กวาง 5 เมตร 
ยาว 800 เมตร 
พรอมถมดินลูกรัง 

 1.70 เมตร  

- - - 2,300,000 2,300,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

 10 โครงการบุกเบิกถนนหนา
บาน มะดารี – ถนนตนตาล 
หมูท่ี 1 
 
 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

กวาง 5 เมตร 
ยาว 800 เมตร 
พรอมถมดินลูกรัง 

 1.50 เมตร หมูท่ี 1 

- - - - 2,100,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

11 โครงการบุกเบิกถนนสายบาน
แบวา – ทุงนาลาฆอบาตอ 
หมูท่ี 1 
 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

กวาง 4 เมตร 
ยาว 600 เมตร 
พรอมถมดินลูกรัง 

 1.50 เมตร หมูท่ี 1 

- - - 1,200,000 1,200,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

12 โครงการกอสรางทางเทา 
คสล. สายบานแบนิง - แบ
โอะ 
หมูท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 100 เมตร  

หมูท่ี 1 

- - - - 189,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสญัจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

13 โครงการยกระดับถนน 
สายถนนใหญ – ศาลา
ตันหยงบุด ี

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

พรอมวางทอ 

- - - 3,100,000 3,100,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

หมูท่ี 1 ขนาด 0.80 ม. 
จำนวน12ทอน  

สะดวกปลอดภยั 

14 โครงการยกระดับถนน 
สายถนนใหญ – ลาฆอรายอ 
หมูท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 1,200 เมตร 

พรอมวางทอ 
ขนาด 0.80 ม. 
จำนวน12ทอน 

- - - 4,500,000 4,500,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

15 โครงการกอสรางถนนลูกรัง
สายบานปะจูแฮ – ทุงนาบือ
แนกลูแป  
หมูท่ี 1 
 
 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
พรอมบดอัดแนน 

- - - 1,120,000 1,120,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

16 โครงการกอสรางถนนลูกรัง 
สายประปา – ศาลาตนพิกุล
ทุงนา 
 หมูท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 1,500  เมตร 

 

- - - 2,600,000 - รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

17 โครงการบุกเบิกถนน ยก 
ระดับ ลงหินคลุก          
สายตะโละทุงนากูแบบาเดาะ 
– ศาลาซีเมนต หมูท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 6 เมตร 
ยาว 1,800  เมตร 

 

- - 7,200,000 7,200,000 7,200,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

18 โครงการบุกเบิกถนน ยก 
ระดับ ลงหินคลุก  สายปตู
ตันหยง – ปอเนาะบาบอซ ิ

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 6 เมตร 
ยาว 2,000  เมตร 

 

- - 9,300,000 9,300,000 9,300,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง

กองชาง 
 



 21 แผนพัฒนาทองถิน่  (พ.ศ. 2561 - 2565)  อบต.สะนอ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

หมูท่ี 1 สะดวกปลอดภยั 

19 โครงการกอสรางถนนลูกรัง 
สายบานมะนาเสผูใหญ- ทุง
นา 
หมูท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 2 เมตร 
ยาว 500  เมตร 

 

- - - 560,000 - รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

20 โครงการกอสรางถนนลูกรัง 
สายเขาปอเนาะบาบอซ ิ
หมูท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 500  เมตร 

 

- - - - 1,200,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

21 โครงการกอสรางถนนคสล.
สายบานเมาะจเิดาะ – กูโบร
พงกูวิง  
หมูท่ี 1 
 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

กวาง 2.5 เมตร 
ยาว 350 เมตร 

 

- - - - 612,500 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

22 โครงการกอสรางถนนคสล.
สายบานปะจูแฮ – บานแบ
เซะลเีมาะ 
หมูท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

กวาง 2 เมตร 
ยาว 600 เมตร 

 

- - - 910,000 910,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

23 โครงการกอสรางถนนคสล.
สายบานเจะมะ – ทุงนา 
หมูท่ี 1 
 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

กวาง 2.5 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

 

- - - 875,000 875,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

24 โครงการกอสรางถนนคสล. เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป กวาง 2 เมตร - - - - 420,000 รอยละของ ประชาชน กองชาง 



 22 แผนพัฒนาทองถิน่  (พ.ศ. 2561 - 2565)  อบต.สะนอ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

สายบานบอมอดิง – บานเจะ
ปอ หมูท่ี 1 
 

มาไดอยางสะดวกปลอดภัย ยาว 300 เมตร 
 

จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

 

25 โครงการกอสรางถนนคสล.
สายบานเปาะซูเลาะ – บาน
เจะฆูแอ หมูท่ี 1 
 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

กวาง 2 เมตร 
ยาว 200 เมตร 

 

- - - - 280,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

26 โครงการกอสรางถนนคสล.
สายบานกามาล – กูโบรถนน
ใหญ หมูท่ี 1 
 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

กวาง 2 เมตร 
ยาว 300 เมตร 

 

- - - 420,000 - รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

27 โครงการกอสรางถนนคสล.
สายบานเลาะตะยซีอมะ – 
บานอุสตะแอ หมูท่ี 1 
 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

กวาง 2 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

 

- - - - 700,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 โครงการกอสรางถนน
ยกระดับลงดินลูกรัง พรอม
บดอัดแนน สายตือปบาโระ – 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 1,700 เมตร 
พรอมบดอัดแนน 

- - - - 4,100,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง

กองชาง 
 



 23 แผนพัฒนาทองถิน่  (พ.ศ. 2561 - 2565)  อบต.สะนอ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

เละฮีเล 
หมูท่ี 1 

สะดวกปลอดภยั 

            เขตพ้ืนท่ี หมูท่ี 2 บานยามูเซ็ง 

29 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง
พรอมลงหินคลุก  
สายยามูเซ็ง – กูแบบาเดาะ 
หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 1,300 เมตร 

หมูท่ี 2 

- - - - 1,900,000 รอยละของ
จำนวนถนน
ไดรับการ
ซอมแซม 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

30 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง
พรอมลงหินคลุก สายบาน
เลาะแมะฮัจยี – บานเปาะซู
มา 
หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 900 เมตร 

หมูท่ี 2 

- - - - 1,000,000 รอยละของ
จำนวนถนน
ไดรับการ
ซอมแซม 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

31 โครงการบุกเบิกถนน  
สายบานซมูิ – กูโบรโตะมา
เล็ง 
หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

หมูท่ี 2 

- - - 1,500,000 - รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

32 โครงการบุกเบิกถนน  
สายสเุหรายามเูซ็ง – คลอง
มาแจ 
หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 900 เมตร 

หมูท่ี 2 

- - - - 1,300,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

33 โครงการบุกเบิกถนนหนาบา
ลาเซาะยามเูซ็ง – บานจูเมาะ 
หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 400 เมตร 

หมูท่ี 2 

- - - - 859,200 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง

กองชาง 
 



 24 แผนพัฒนาทองถิน่  (พ.ศ. 2561 - 2565)  อบต.สะนอ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

สะดวกปลอดภยั 

34 โครงการบุกเบิกถนนสายโตะ
จู – มะอีลา 
หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 6 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

หมูท่ี 2 

- - - - 3,200,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

35 โครงการบุกเบิกถนนสายบาน
กอเซ็งปาลายา – คลองมาแจ 
หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 6 เมตร 
ยาว1,000 เมตร 

หมูท่ี 2 

- - - 3,200,000 3,200,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

36 โครงการบุกเบิกถนนสายกู
โบร – ปอเนาะยาคา  
หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 400 เมตร 

หมูท่ี 2 

- - - 1,080,000 1,080,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

37 โครงการบุกเบิกถนนสายหัว
โคงยามูเซ็ง – คลองมาแจ 
หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 6 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 

หมูท่ี 2 

- - - 5,100,000 5,100,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

38 โครงการบุกเบิกถนน  
สายบานเปาะเตะ – โตะแย 
หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 600 เมตร 

หมูท่ี 2 
 
 

- - - - 950,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 



 25 แผนพัฒนาทองถิน่  (พ.ศ. 2561 - 2565)  อบต.สะนอ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

39 โครงการบุกเบิกถนน  
สายบานจเิลาะ – กูโบร 
พงสตา 
หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 700 เมตร 

หมูท่ี 2 

- - - - 950,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

40 โครงการกอสรางถนนลูกรัง
สายหองสมุด – บาน
เมาะเตาะเปาะเตะแม 
หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 6 เมตร 
ยาว 100 เมตร 

หมูท่ี 2 

- - - 400,000 - รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

41 โครงการกอสรางถนนลูกรัง
สายบาเลาะเซาะยามูเซ็ง – 
บานซูเมาะ 
หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 2 เมตร 
ยาว 600 เมตร 

หมูท่ี 2 

- - - - 700,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

42 โครงการกอสรางถนนลูกรัง
สายทุงนารางบาลาเซาะยามู
เซ็ง – โตะกอแนะ 
หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 2 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร 

หมูท่ี 2 

- - - - 3,500,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

43 โครงการกอสรางถนนลูกรัง
สายบานปาลายา – ตือปบา
โระ 
หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 2 เมตร 
ยาว 900 เมตร 

หมูท่ี 2 

- - - 1,200,000 - รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

44 โครงการกอสรางถนนลูกรัง
สายกูโบรโซฆูดา-บานบือแน
ดาแล 
หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 2 เมตร 
ยาว 2,100 เมตร 

หมูท่ี 2-3 

- - - 2,500,000 - รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 



 26 แผนพัฒนาทองถิน่  (พ.ศ. 2561 - 2565)  อบต.สะนอ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

45 โครงการกอสรางถนนลูกรัง
สายบานแบมะระแวง – บาน
เซ็งกาลอ 
หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 2 เมตร 
ยาว 800 เมตร 

หมูท่ี 2 

- - - - 896,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

46 โครงการกอสรางถนนลูกรัง
สายบานเปาะยารอกีเยาะ – 
บานเจะฆูแอซุนะ 
หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 2 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

หมูท่ี 1-2 

- - - - 1,200,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

47 โครงการกอสรางถนนลูกรัง
สายบานโตะฮะ – บานจูแฮ  
หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 2 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

หมูท่ี 1-2 

- - - - 1,200,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

48 โครงการกอสรางถนนลูกรัง
สายบานมะผรส. – คลอง
เปาะซูมาบือแนจือปอ  
หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 2 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 

หมูท่ี 1-2 

- - - - 1,700,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

49 โครงการกอสรางถนนลูกรัง
สายประตูทางเขาปอเนาะยา
คา – กูโบรบาบอเงาะ 
หมูท่ี 2  

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 2 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

หมูท่ี 2 

- - - 1,200,000 - รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

50 โครงการกอสรางถนนลูกรัง
สายกาปงปาโฮะ – ประจัน 
หมูท่ี 2  

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 2 เมตร 
ยาว 600 เมตร 

หมูท่ี 2 

- - - - 700,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 



 27 แผนพัฒนาทองถิน่  (พ.ศ. 2561 - 2565)  อบต.สะนอ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

51 โครงการกอสรางถนนลูกรัง
สายสามแยกปายอลูโละ – กู
โบอาเยาะแอ 
หมูท่ี 2  

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 1.5 ม. 
ยาว 500 เมตร 

หมูท่ี 2 

- - - - 450,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

52 โครงการกอสรางถนน คสล.
สายหนาบานยู – หนาบานยี
เลาะ 
หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

หมูท่ี 2 

- - - - 1,800,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

53 โครงการกอสรางถนน
ยกระดับ ลงดินลูกรังพรอม
บดอัดแนนสาย  
โตะจดู – ตือปบาโระ 
หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 1,200 เมตร 

พรอมบดอัด 

- - - 2,300,000 2,300,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

54 โครงการกอสรางถนนคสล.  
สายจากถนนเขาในปอเนาะ 
หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

หมูท่ี 2 

- - - - 1,100,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

55 โครงการกอสรางถนนคสล. 
สายบานโตะอีหมามโอะ – 
แบมะระแวง 
หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

กวาง 2 เมตร  
ยาว 300 เมตร 

หมูท่ี 2 

- - - - 420,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

 
56 โครงการกอสรางลงหินคลุก 

สายบานเปาะซมูา – บานป
ซะห 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

กวาง 6 เมตร  
ยาว 2,000 เมตร 
พรอมยกระดับถนน 

- - 9,500,000 9,500,000 9,500,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง

กองชาง 
 
 



 28 แผนพัฒนาทองถิน่  (พ.ศ. 2561 - 2565)  อบต.สะนอ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

หมูท่ี 2 หมูท่ี 2 สะดวกปลอดภยั  

57 โครงการกอสรางถนนคสล. 
สายบานโตะฮะ – บานเซ็ง
ดาลอ 
หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

กวาง 2.5 เมตร  
ยาว 500 เมตร 

หมูท่ี 2 

- - - 875,000 875,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

 
58 โครงการกอสรางถนนคสล. 

สายหนาบานปะดอ 
หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

กวาง 2 เมตร  
ยาว 200 เมตร 

หมูท่ี 2 

- - - - 280,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

 
59 โครงการกอสรางถนนคสล. 

สายมสัยิดบือแนจือปอ – กู
โบร 
หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

กวาง 2 เมตร  
ยาว 600 เมตร 

หมูท่ี 2 

- - - 840,000 840,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

 
60 โครงการกอสรางถนนคสล. 

สายบานจมูิ – กูโบมัสยิด 
หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

กวาง 2 เมตร  
ยาว 500 เมตร 

หมูท่ี 2 

- - - - 700,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

 
61 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
ยีเลาะ – หนาบานแบโซะ
เปาะซู หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

กวาง 2 เมตร  
ยาว 350 เมตร 

หมูท่ี 2 

- - - - 490,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

 
62 โครงการกอสรางสะพานใน

หมูบาน 
เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ตามแบบอบต.
กำหนด 

- - - - 3,000,000 รอยละของ
จำนวน

ประชาชน
สามารถสัญจรไป

กองชาง 
 



 29 แผนพัฒนาทองถิน่  (พ.ศ. 2561 - 2565)  อบต.สะนอ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

หมูท่ี 2 หมูท่ี 2 สะพานท่ี
เพ่ิมข้ึน 

มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

 
 

         เขตพ้ืนท่ี หมูท่ี 3 บานบือแนดาแล 

63 โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง 
สายบานหามะสะแลบิง 
หมูท่ี 3 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร 

หมูท่ี 3 

- - - - 370,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
ไดมาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

64 โครงการบุกเบิกถนน 
สายมสัยิด – บานเปาะเตะ 
หมูท่ี 3 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร 

หมูท่ี 3 

- - - 370,000 - รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
ไดมาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

65 โครงการบุกเบิกถนน 
สายสามแยกปายอลูโละ –  
บาโงกือกุ หมูท่ี 3 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 600 เมตร 

หมูท่ี 3 

- - - 720,000 720,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
ไดมาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

66 โครงการบุกเบิกถนน 
สายปายอลูโละ – โตะดูแว 
หมูท่ี 3 
 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 6 เมตร 
ยาว 800 เมตร 

หมูท่ี 3 

- - - 1,300,000 1,300,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
ไดมาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

67 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง
พรอมลงหินคลุก  
สาย ปอเงาะ – คางา 
หมูท่ี 3 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 5 ม. 
ยาว 1,050 เมตร 
หนา 0.20 เมตร 

หมูท่ี 3 

- - - - 1,800,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
ไดมาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 



 30 แผนพัฒนาทองถิน่  (พ.ศ. 2561 - 2565)  อบต.สะนอ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
 

68 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง
พรอมลงหินคลุก สายสาม
แยกบือแนจือปอ – บือแนดา
แล หมูท่ี 3 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 800 เมตร 

หมูท่ี 3 

- - - 2,000,000 2,000,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

69 โครงการกอสรางทางเทา 
คสล. สายบานแบมะ – 
กะแว 
หมูท่ี 3 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 2.5 ม. 
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.12 เมตร 

หมูท่ี 3 

- - - - 230,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

70 โครงการกอสรางถนนลูกรัง
สายบานแบเซ -สวนเปาซ ี
หมูท่ี 3 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 2.5 ม. 
ยาว 300 เมตร 

หมูท่ี 3 

- - - - 420,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

71 โครงการกอสรางถนนลูกรัง
สายบานปะดอเฮาะ – ทุงนา 
หมูท่ี 3 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 2 ม. 
ยาว 500 เมตร 

หมูท่ี 3 

- - - - 560,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

72 โครงการกอสรางถนนลูกรัง
สายมะแอจิมะ – ทุงนา 
หมูท่ี 3 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 2 ม. 
ยาว 500 เมตร 

หมูท่ี 3 

- - - - 560,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

73 โครงการกอสรางถนนลูกรัง
สายบานเปาะซูเดร – บาน

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 2 ม. 
ยาว 800 เมตร 

- - 900,000 - - รอยละของ
จำนวนถนนท่ี

ประชาชน
สามารถสัญจรไป

กองชาง 
 



 31 แผนพัฒนาทองถิน่  (พ.ศ. 2561 - 2565)  อบต.สะนอ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ครูย ิ
หมูท่ี 3 

หมูท่ี 3 เพ่ิมข้ึน มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

74 โครงการกอสรางถนนลูกรัง
สายมสัยิดตือปปายอ – ทุง
นา 
หมูท่ี 3 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 2.5 ม. 
ยาว 500 เมตร 

หมูท่ี 3 

- - - - 700,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

75 โครงการกอสรางถนนลูกรัง
สายบานจเูฮง – ทุงนา 
หมูท่ี 3 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 2 ม. 
ยาว 350 เมตร 

หมูท่ี 3 

- - - 400,000 - รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

76 โครงการกอสรางถนนคสล.  
สายรอบสระตือปปายอ 
หมูท่ี 3 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

หมูท่ี 3 

- - - 2,500,000 - รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

77 โครงการกอสรางถนนคสล.  
สายปายอลูโละ – สาม
แยกบือแนจือปอ 
หมูท่ี 3 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 800 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

หมูท่ี 3 

- - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

78 โครงการกอสรางถนนคสล.  
สายบานแบเดรเดะยะ –  
ยีแอกายู หมูท่ี 3 
 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

หมูท่ี 3 

- - - 1,500,000 1,500,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

79 โครงการกอสรางถนนคสล.  
สายบานเปาะเตะ – มัสยิด 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 400 เมตร 

- - - 1,440,000 1,440,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี

ประชาชน
สามารถสัญจรไป

กองชาง 
 



 32 แผนพัฒนาทองถิน่  (พ.ศ. 2561 - 2565)  อบต.สะนอ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมูท่ี 3 
 

หนา 0.15 เมตร 
หมูท่ี 3 

เพ่ิมข้ึน มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

80 โครงการกอสรางถนนคสล.  
สายบานเปาะซู – เปาะซูเดร 
ยีแอกายู หมูท่ี 3 
 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 600 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

หมูท่ี 3 

- - - - 2,160,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

81 โครงการปรับปรุงยกระดับ
ถนน พรอมลงหินคลุก สาย 
บานแบเงาะ – ปายอลดีอ 
หมูท่ี 3 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 6 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 
พรอมบดอัดแนน 

หมูท่ี 3 

- 
 

 
 

- - - 4,485,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
ไดมาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

82 โครงการกอสรางถนนคสล.  
สายบือแนดายอ – ปายอลู
โละ หมูท่ี 3 
 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

หมูท่ี 3 

- - - 2,800,000 2,800,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

83 โครงการกอสรางถนนคสล.  
สายบานจูแมอาแย – บาน
ปะดอมะ 
หมูท่ี 3 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 2 เมตร 
ยาว 300 เมตร 

หมูท่ี 3 

- - - - 420,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

84 โครงการกอสรางถนนคสล.  
สายมสัยิดตือปปายอ – ปา
ยอลูโละ 
หมูท่ี 3 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 2 เมตร 
ยาว 350 เมตร 

หมูท่ี 3 

- - - - 490,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

85 โครงการกอสรางถนนคสล.  
สายบานปะเงาะแม หมูท่ี 3 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 5 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 980,000 980,000 980,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี

ประชาชน
สามารถสัญจรไป

กองชาง 
 



 33 แผนพัฒนาทองถิน่  (พ.ศ. 2561 - 2565)  อบต.สะนอ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 ยาว 150 เมตร 
หมูท่ี 3 

เพ่ิมข้ึน มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

86 โครงการกอสรางถนนคสล.  
สายบานแบเลาะบราแง – กู
โบร 
หมูท่ี 3 
 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 2 เมตร 
ยาว 400 เมตร 

หมูท่ี 3 

- - - - 560,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

87 โครงการกอสรางถนนคสล.  
สายบานแบเซ็งแบมา – บาน
รอเซะ 
หมูท่ี 3 
 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 2 เมตร 
ยาว 150 เมตร 

หมูท่ี 3 

- - - 210,000 210,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

          เขตพ้ืนท่ี หมูท่ี 4 บานคางา 

88 โครงการบุกเบิกถนน 
สายปอเนาะบาบอโซะ – ปา
ยอแมะตอ 
หมูท่ี 4 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 600 เมตร 

หมูท่ี 4 

- - - 780,000 780,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
ไดมาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

89 โครงการกอสรางถนนลูกรัง 
สายคางา-ปราแว 
หมูท่ี 4 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 2 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร 

หมูท่ี 4 

- - - - 3,360,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
ไดมาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

90 โครงการกอสรางถนน คสล. 
สายบานยีแอ – บาน

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 5  ม. 
ยาว 500 เมตร 

- - - 780,000 780,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี

ประชาชน
สามารถสัญจรไป

กองชาง 
 



 34 แผนพัฒนาทองถิน่  (พ.ศ. 2561 - 2565)  อบต.สะนอ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

เมาะซหูมะ 
หมูท่ี 4 

หนา 0.15 เมตร 
หมูท่ี 4 

ไดมาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

91 โครงการกอสรางถนน คสล. 
สายบานยมีะ – บานเปาะ
เยาะ 
หมูท่ี 4 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 2  ม. 
ยาว 800 เมตร 

หมูท่ี 4 

- - - - 900,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
ไดมาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

92 โครงการกอสรางถนน คสล. 
สายมสัยิดขาเราะ – บาน
เลาะเปาะนิ 
หมูท่ี 4 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 3  ม. 
ยาว 455 เมตร 

หมูท่ี 4 

- - 980,000 980,000 - รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
ไดมาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

93 โครงการกอสรางถนน คสล. 
สายมสัยิดปาโฮะ – กูโบร 
หมูท่ี 4 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 2  ม. 
ยาว 400 เมตร 

หมูท่ี 4 

- - - - 560,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
ไดมาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

94 โครงการกอสรางถนน คสล. 
สายมสัยิดปรือเงาะ – ปายอ
แมะตอ 
หมูท่ี 4 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 2.5  ม. 
ยาว 800 เมตร 

หมูท่ี 4 

- - - - 1,400,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
ไดมาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

95 โครงการกอสรางถนน คสล. 
สายโตะแดวอ – กูโบร 
หมูท่ี 4 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 3  ม. 
ยาว 800 เมตร 

หมูท่ี 4 

- - - - 1,680,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
ไดมาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

96 โครงการกอสรางถนน คสล. 
สายบานโตะอีแมเซ็ง – 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 2  ม. 
ยาว 500 เมตร 

- - - - 700,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี

ประชาชน
สามารถสัญจรไป

กองชาง 
 



 35 แผนพัฒนาทองถิน่  (พ.ศ. 2561 - 2565)  อบต.สะนอ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

อาคารฮาฟซ 
หมูท่ี 4 

หมูท่ี 4 ไดมาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

97 โครงการกอสรางถนน คสล. 
สายปอเนาะบาบอแม – ทุง
นา 
หมูท่ี 4 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 2  ม. 
ยาว 500 เมตร 

หมูท่ี 4 

- - - 700,000 700,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
ไดมาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

98 โครงการกอสรางถนน คสล. 
สายโตะอีแมมะคางา – บาน
กะแวแย 
หมูท่ี 4 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 2  ม. 
ยาว 500 เมตร 

หมูท่ี 4 

- - - 700,000 700,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
ไดมาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

99 โครงการกอสรางถนน คสล. 
สายบานกะแวนะ – บานคอ
ลีเยาะ 
หมูท่ี 4 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 2  ม. 
ยาว 300 เมตร 

หมูท่ี 4 

- - - - 420,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
ไดมาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

100 โครงการกอสรางถนน คสล. 
สายบานปเยาะอูมา – บาน
รอนิง 
หมูท่ี 4 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 2  ม. 
ยาว 500 เมตร 

หมูท่ี 4 

- - - 700,000 700,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
ไดมาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

101 โครงการกอสรางถนน คสล. 
สายเจะหนิง – ศาลาซเีมนต 
หมูท่ี 4 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 3  ม. 
ยาว 1,500 เมตร 

หมูท่ี 4 

- - - 2,700,000 2,700,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
ไดมาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

102 โครงการกอสรางถนน คสล. 
สายบานแบมะชรบ. – ศาลา

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 2  ม. 
ยาว 1,500 เมตร 

- - - - 1,700,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี

ประชาชน
สามารถสัญจรไป

กองชาง 
 



 36 แผนพัฒนาทองถิน่  (พ.ศ. 2561 - 2565)  อบต.สะนอ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ประตูขาง 
หมูท่ี 4 

หมูท่ี 4 ไดมาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

103 โครงการกอสรางถนน คสล. 
สายบานซารีปะห – บาน
กะแวแย 
หมูท่ี 4 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 2  ม. 
ยาว 700 เมตร 

หมูท่ี 4 

- - - 980,000 980,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
ไดมาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

104 โครงการกอสรางถนน คสล. 
สายปากาบูโละ – ศาลาปา
กากีแย 
หมูท่ี 4 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 2  ม. 
ยาว 1,000 เมตร 

หมูท่ี 4 

- - - - 1,400,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
ไดมาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

105 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง
พรอมลงหินคลุกพรอมบดอัด
แนนสายถนนใหญ – โตะแด
วอ 
หมูท่ี 4 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 3.5 ม. 
ยาว 280 เมตร 
หนา 0.30 เมตร 

หมูท่ี 4 

- - - - 400,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
ไดมาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

106 โครงการกอสรางถนนลูกรัง 
สายเขากูโบรบานปายอแมะ
ตอ 
หมูท่ี 4 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 2.5  ม. 
ยาว 150 เมตร 

หมูท่ี 4 

- - - 300,000 300,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
ไดมาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

107 โครงการปรับปรุงซอมสราง 
ถนนลาดยางแอสฟลทติก 
สายสามแยกบานแบเลาะ – 
สหกรณกลุมสตรี หมูท่ี 4 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 6 ม. 
ยาว 138  เมตร 

หมูท่ี 4 

- - - 800,000 800,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
ไดมาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 



 37 แผนพัฒนาทองถิน่  (พ.ศ. 2561 - 2565)  อบต.สะนอ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

108 โครงการยกระดับถนนพรอม
ลงหินคลุก สายบานแบเลาะ
เลขา – ทางไปปูลา หมูท่ี 4 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 6 ม. 
ยาว 350 เมตร 

หมูท่ี 4 

- - - 1,200,000 1,200,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
ไดมาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

109 โครงการกอสรางสะพานขาม
คลองสายคางา – ปูลา 
(บานการิม) หมูท่ี 4 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง 8 ม. 
ยาว 12 เมตร 

หมูท่ี 4 

- - - - 2,500,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
ไดมาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

           ไฟฟา 

110 โครงการปรับปรุง บำรุง 
ซอมแซมไฟฟาสาธารณะใน
หมูบาน  

เพ่ือปรับปรุง บำรุง 
ซอมแซมไฟฟาสาธารณะให
พรอมใชงาน 

หมูท่ี 1 – 4 - - 200,000 200,000 200,000 รอยละของ
ไฟฟา
สาธารณะ
พรอมใชงาน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 
 

           น้ำ/คูระบายน้ำ 

111 โครงการวางทอ คสล. สาย
หนาโรงเรียนชุมชนบานสะ
นอ – บานมะดิงชางเหล็ก 
หมูท่ี 1 

เพ่ือใชระบายน้ำอยางถูก
สุขลักษณะและปองกันน้ำ
ขัง น้ำทวม 

ขนาดทอ  
0.80 x 1 ม. 

ระยะทาง 800 ม. 
หมูท่ี 1  

- - - - 2,368,000 รอยละของ
น้ำทวมขัง
ลดลง 

สามารถระบาย
น้ำและปองกัน
การเกิดน้ำทวม
ขังได   

กองชาง 
 

112 โครงการวางทอ คสล. สาย
หนาบานจูรอนิง – บานมะซู 
– บานจินะ  
หมูท่ี 1 

เพ่ือใชระบายน้ำอยางถูก
สุขลักษณะและปองกันน้ำ
ขัง น้ำทวม 

ขนาดทอ  
 1 x 1 ม. 

ระยะทาง 800 ม. 
หมูท่ี 1  

- - - - 2,368,000 รอยละของ
น้ำทวมขัง
ลดลง 

สามารถระบาย
น้ำและปองกัน
การเกิดน้ำทวม
ขังได   

กองชาง 
 



 38 แผนพัฒนาทองถิน่  (พ.ศ. 2561 - 2565)  อบต.สะนอ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

113 โครงการกอสรางคูระบายน้ำ 
คสล.สายบานจูแฮ – ทุง
นาบือแนกลูแป  
หมูท่ี 1 
 

เพ่ือใชระบายน้ำอยางถูก
สุขลักษณะและปองกันน้ำ
ขัง น้ำทวม 

0.70 x 0.70  ม. 
ระยะทาง 800 ม. 

หมูท่ี 1  
 

- - - 1,893,000 - รอยละของ
น้ำทวมขัง
ลดลง 

สามารถระบาย
น้ำและปองกัน
การเกิดน้ำทวม
ขังได   

กองชาง 
 

114 โครงการกอสรางคูระบายน้ำ 
คสล.สายบานลาฆอบาตอ – 
บานมือลีบาลาเซาะ หมูท่ี 1 

เพ่ือใชระบายน้ำอยางถูก
สุขลักษณะและปองกันน้ำ
ขัง น้ำทวม 

0.70 x 0.70  ม. 
ระยะทาง 600 ม. 

หมูท่ี 1  

- - - 1,415,000 - รอยละของ
น้ำทวมขัง
ลดลง 

สามารถระบาย
น้ำและปองกัน
การเกิดน้ำทวม
ขังได   

กองชาง 
 

115 โครงการกอสรางคูระบายน้ำ
คสลสายมสัยดิลาฆอบาตอ – 
ทุงนา 
หมูท่ี 1 

เพ่ือใชระบายน้ำอยางถูก
สุขลักษณะและปองกันน้ำ
ขัง น้ำทวม 

0.50x0.50x300 ม. 
ตามแบบ อบต. 

หมูท่ี 1 

- - - 220,000 220,000 รอยละของ
น้ำทวมขัง
ลดลง 

สามารถระบาย
น้ำและปองกันน้ำ
ทวมขังได   

กองชาง 

116 โครงการกอสรางคูระบาย
น้ำคสล. สายบือแนกือลงบา
รา – ทุงนาโตะยานิง 
 หมูท่ี 1 

เพ่ือใชระบายน้ำอยางถูก
สุขลักษณะและปองกันน้ำ
ขัง น้ำทวม 

0.50x0.50x200 ม. 
ตามแบบ อบต. 

หมูท่ี 1 

- - - - 150,000 รอยละของ
น้ำทวมขัง
ลดลง 

สามารถระบาย
น้ำและปองกันน้ำ
ทวมขังได   

กองชาง 

117 โครงการกอสรางคูระบาย
น้ำคสล.สายแบมะเปาะวอมุ 
– ทุงนา 
หมูท่ี 1 

เพ่ือใชระบายน้ำอยางถูก
สุขลักษณะและปองกันน้ำ
ขัง น้ำทวม 

0.50x0.50x150 ม. 
ตามแบบ อบต. 

หมูท่ี 1 

- - - - 115,000 รอยละของ
น้ำทวมขัง
ลดลง 

สามารถระบาย
น้ำและปองกัน
การเกิดน้ำทวม
ขังได   

กองชาง 

118 โครงการกอสรางคูระบายน้ำ 
คสล.สายยะโกะ – จิมะ(ผรส) 
หมูท่ี 1 

เพ่ือใชระบายน้ำอยางถูก
สุขลักษณะและปองกันน้ำ
ขัง น้ำทวม 

0.50x0.50x200 ม. 
ตามแบบ อบต. 

หมูท่ี 1 

- - - 150,000 150,000 รอยละของ
น้ำทวมขัง
ลดลง 

สามารถระบาย
น้ำและปองกัน
การเกิดน้ำทวม

กองชาง 



 39 แผนพัฒนาทองถิน่  (พ.ศ. 2561 - 2565)  อบต.สะนอ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ขังได   

119 โครงการวางทอ คสล. สาย
หนาสายลีเมาะบาเยะ -–หนา
บานกะรอซือเมาะ หมูท่ี 2 

เพ่ือใชระบายน้ำอยางถูก
สุขลักษณะและปองกันน้ำ
ขัง น้ำทวม 

ขนาดทอ  
 0.80 x 1 ม. 

ระยะทาง 800 ม. 
หมูท่ี 2  

- - - 1,776,000 - รอยละของ
น้ำทวมขัง
ลดลง 

สามารถระบาย
น้ำและปองกัน
การเกิดน้ำทวม
ขังได   

กองชาง 
 

120 โครงการกอสรางคูระบายน้ำ
คสล สายบานมะรอมละ – 
ทุงนาโตะ หมูท่ี 2 

เพ่ือใชระบายน้ำอยางถูก
สุขลักษณะและปองกันน้ำ
ขัง น้ำทวม 

0.70x0.70x500 ม. 
ตามแบบ อบต. 

หมูท่ี 2 

- - - - 1,180,000 รอยละของ
น้ำทวมขัง
ลดลง 

สามารถระบาย
น้ำและปองกัน
การเกิดน้ำทวม
ขังได   

กองชาง 

121 โครงการกอสรางคูระบายน้ำ
คสล สายปะดอโซ – ท่ีนา
เมาะซูกาลอ 
หมูท่ี 2 

เพ่ือใชระบายน้ำอยางถูก
สขุลักษณะและปองกันน้ำ
ขัง น้ำทวม 

0.70x0.70x800 ม. 
ตามแบบ อบต. 

หมูท่ี 2 

- - - 1,893,000 1,893,000 รอยละของ
น้ำทวมขัง
ลดลง 

สามารถระบาย
น้ำและปองกัน
การเกิดน้ำทวม
ขังได   

กองชาง 

122 โครงการกอสรางคูระบายน้ำ 
คสล.สายบานจิเสาะกอ – 
สามแยก 
หมูท่ี 2 

เพ่ือใชระบายน้ำอยางถูก
สุขลักษณะและปองกันน้ำ
ขัง น้ำทวม 

0.50x0.50x700 ม. 
ตามแบบ อบต. 

หมูท่ี 2 

- - - 450,000 450,000 รอยละของ
น้ำทวมขัง
ลดลง 

สามารถระบาย
น้ำและปองกัน
การเกิดน้ำทวม
ขังได   

กองชาง 

123 โครงการกอสรางคูระบายน้ำ 
คสล.สายสามแยกยามเูซ็ง – 
สะพาน 
หมูท่ี 2 

เพ่ือใชระบายน้ำอยางถูก
สุขลักษณะและปองกันน้ำ
ขัง น้ำทวม 

0.50x0.50x300 ม. 
ตามแบบ อบต. 

หมูท่ี 2 

- - - 220,000 220,000 รอยละของ
น้ำทวมขัง
ลดลง 

สามารถระบาย
น้ำและปองกัน
การเกิดน้ำทวม
ขังได   

กองชาง 

124 โครงการกอสรางทอลอด
เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก

เพ่ือใชระบายน้ำอยางถูก
สุขลักษณะและปองกันน้ำ

กวาง 2.40 ม. 
ลึก 1.6 ม. 

- - 450,000 450,000 450,000 รอยละของ
น้ำทวมขัง

สามารถระบาย
น้ำและปองกัน

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ถนนสายสามแยกยามูเฉลิม-
ยามูเซ็ง หมูท่ี 2 

ขัง น้ำทวม ยาว 8 ม. 
ชนิดชองเดียว 

ลดลง การเกิดน้ำทวม
ขังได   

125 โครงการกอสรางคูระบายน้ำ
ระบบฝงทอขนาด 1 เมตร 
สายปรือเงาะ – ปายอยูโละ  
2 ขางทาง หมูท่ี 2 

เพ่ือใชระบายน้ำอยางถูก
สุขลักษณะและปองกันน้ำ
ขัง น้ำทวม 

ตามแบบ อบต. 
หมูท่ี 2 

- - - 580,000 - รอยละของ
น้ำทวมขัง
ลดลง 

สามารถระบาย
น้ำและปองกัน
การเกิดน้ำทวม
ขังได   

กองชาง 

126 โครงการวางทอ คสล. สาย
หนาบานอาเยาะแอ – ปา
ยอลูโละ หมูท่ี 3 
 
 

เพ่ือใชระบายน้ำอยางถูก
สุขลักษณะและปองกันน้ำ
ขัง น้ำทวม 

ขนาดทอ  
 1 x 1 ม. 

ระยะทาง 1,500 ม. 
หมูท่ี 3 

- - - - 4,748,000 รอยละของ
น้ำทวมขัง
ลดลง 

สามารถระบาย
น้ำและปองกัน
การเกิดน้ำทวม
ขังได   

กองชาง 
 

127 โครงการขุดคูระบายน้ำสาย
ขางบานผูใหญมะลาวี – ทุง
นา 
หมูท่ี 3 

เพ่ือใชระบายน้ำทางการ
เกษตรและปองกันน้ำขัง 
น้ำทวม 

1 x 1 ม. 
ระยะทาง 400 ม. 

หมูท่ี 3  

- - - - 10,860 รอยละของ
น้ำทวมขัง
ลดลง 

สามารถระบาย
น้ำทางการ
เกษตรและ
ปองกันการเกิด
น้ำทวมขังได   

กองชาง 
 

128 โครงการขุดคูระบายน้ำสาย
บานเลาะผรส. – ทุงนา 
หมูท่ี 3 

เพ่ือใชระบายน้ำทางการ
เกษตรและปองกันน้ำขัง 
น้ำทวม 

1 x 1 ม. 
ระยะทาง 400 ม. 

หมูท่ี 3  

- - - 10,860 10,860 รอยละของ
น้ำทวมขัง
ลดลง 

สามารถระบาย
น้ำทางการ
เกษตรและ
ปองกันการเกิด
น้ำทวมขังได   

กองชาง 
 

129 โครงการขุดคูระบายน้ำสาย
หนาตาดีกาบือแนดาแล – ทุง
นา 

เพ่ือใชระบายน้ำทางการ
เกษตรและปองกันน้ำขัง 
น้ำทวม 

1 x 1 ม. 
ระยะทาง 400 ม. 

หมูท่ี 3  

- - - 10,860 10,860 รอยละของ
น้ำทวมขัง
ลดลง 

สามารถระบาย
น้ำทางการ
เกษตรและ

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

หมูท่ี 3 ปองกันการเกิด
น้ำทวมขังได   

130 โครงการกอสรางคูระบายน้ำ
ระบบฝงทอขนาด 1 เมตร 
สายบาซาบูรง – ปายอ  
หมูท่ี 3 

เพ่ือใชระบายน้ำอยางถูก
สุขลักษณะและปองกันน้ำ
ขัง น้ำทวม 

ตามแบบ อบต. 
หมูท่ี 3 

- - - - 320,000 รอยละของ
น้ำทวมขัง
ลดลง 

สามารถระบาย
น้ำและปองกัน
การเกิดน้ำทวม
ขังได   

กองชาง 

131 โครงการกอสรางคูระบายน้ำ
คสล สายบานมะโอะขาว
หมก – ทุงนา 
หมูท่ี 3 

เพ่ือใชระบายน้ำอยางถูก
สุขลักษณะและปองกันน้ำ
ขัง น้ำทวม 

0.50x0.50x40 ม. 
ตามแบบ อบต. 

หมูท่ี 3 

- - - 60,000 60,000 รอยละของ
น้ำทวมขัง
ลดลง 

สามารถระบาย
น้ำและปองกัน
การเกิดน้ำทวม
ขังได   

กองชาง 

132 โครงการกอสรางคูระบายน้ำ
คสล สายบานซตีีมีเนาะ – 
ทุงนา หมูท่ี 3 

เพ่ือใชระบายน้ำอยางถูก
สุขลักษณะและปองกันน้ำ
ขัง น้ำทวม 

0.50x0.50x40 ม. 
ตามแบบ อบต. 

หมูท่ี 3 

- - - 60,000 60,000 รอยละของ
น้ำทวมขัง
ลดลง 

สามารถระบาย
น้ำและปองกัน
การเกิดน้ำทวม
ขังได   

กองชาง 

131 โครงการกอสรางคูระบายน้ำ
คอนกรีต สายมัสยิดฆาเราะ 
– ทุงนา หมูท่ี 4  

เพ่ือใชระบายน้ำอยางถูก
สุขลักษณะและปองกันน้ำ
ขัง น้ำทวม 

0.70x0.60x160 ม. 
ตามแบบ อบต. 

หมูท่ี 4 

- 900,000 900,000 900,000 900,000 รอยละของ
น้ำทวมขัง
ลดลง 

สามารถระบาย
น้ำและปองกัน
การเกิดน้ำทวม
ขังได   

กองชาง 

132 โครงการวางทอ คสล. สาย
สามแยกบานคางา – ผาน 
รร.บานคางา – มสัยิดจิโอะกู
โบร – ทุงนา หมูท่ี 4 

เพ่ือใชระบายน้ำอยางถูก
สุขลักษณะและปองกันน้ำ
ขัง น้ำทวม 

ขนาดทอ  
 1 x 1 ม. 

ระยะทาง 2,200 ม. 
หมูท่ี 4 

- - - - 6,594,500 รอยละของ
น้ำทวมขัง
ลดลง 

สามารถระบาย
น้ำและปองกัน
การเกิดน้ำทวม
ขังได   

กองชาง 
 

133 โครงการขุดคูระบายน้ำสาย
หนาบานวาจิเปาะเตะ – 

เพ่ือใชระบายน้ำทางการ
เกษตรและปองกันน้ำขัง 

1 x 1 ม. 
ระยะทาง 600 ม. 

- - - - 16,290 รอยละของ
น้ำทวมขัง

สามารถระบาย
น้ำทางการ

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ถนนใหญหนาบานเฮง 
หมูท่ี 4 
 
 
 
 
 

น้ำทวม หมูท่ี 4  ลดลง เกษตรและ
ปองกันการเกิด
น้ำทวมขังได   

134 โครงการขุดคูระบายน้ำสาย
ชุมชนบานคาเราะ 
(บานแบเดร) – ถนนใหญ  
หมูท่ี 4 
 

เพ่ือใชระบายน้ำทางการ
เกษตรและปองกันน้ำขัง 
น้ำทวม 

1 x 1 ม. 
ระยะทาง 600 ม. 

หมูท่ี 4 
  

- - - - 16,290 รอยละของ
น้ำทวมขัง
ลดลง 

สามารถระบาย
น้ำทางการ
เกษตรและ
ปองกันการเกิด
น้ำทวมขังได   

กองชาง 
 

รวม - - - - - 24,760,000 93,568,720 177,398,360 - - - 
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1. การเสริมสรางเศรษฐกิจท่ีเขมแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การคา การบริการ และการทองเท่ียว 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาดานสังคมและความม่ันคง 
 

4.   ยุทธศาสตรการพัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศและสงเสริมการทองเท่ียว 
4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 1 โครงการจดัการแขงขันกีฬา
ประชาชนตานยาเสพตดิ 
 

เพ่ือสงเสริมให
ประชาชนออกกำลัง
กายใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน 

ตำบลสะนอ - 80,000 80,000 80,000 80,000 รอยละของ
ประชาชนมี
สุขภาพท่ีด ี

ประชาชนไดใช
เวลาวางใหเปน
ประโยชน 

สำนักปลดั 

 2 โครงการสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณกีฬาประจำหมูบาน 
 

เพ่ือสงเสริมใหเยาวชน
ประชาชนมีอุปกรณใน
การเลนกีฬา 

หมูท่ี 1 – 4 - - 80,000 80,000 80,000 รอยละของ
หมูบานมีวัสดุ
อุปกรณเพ่ือ
การเลนกีฬา 

หมูบานมีอุปกรณ
การเลนกีฬา
อยางเพียงพอ 

สำนักปลดั 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 3 โครงการสนับสนุนจดัสง
นักกีฬาเพ่ือเขารวมแขงขันใน
ระดับตางๆ 

เพ่ือสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพนักกีฬาใน
พ้ืนท่ี 

นักกีฬาในตำบล - 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละของ
นักกีฬาท่ีเขา
รวมโครงการ 

นักกีฬาไดพัฒนา
และเพ่ิมศักยภาพ
ในดานการกีฬา 

สำนักปลดั 

 4 โครงการกอสราง
สวนสาธารณะประจำตำบล
พรอมอุปกรณเครื่องเลน 

เพ่ือใหประชาชนใน
ชุมชนมีสถานท่ีในการ
ทำกิจกรรมดาน
นันทนาการ 

ตำบลสะนอ - - - - 1,200,000 รอยละของ
ตำบลมี
สวนสาธารณะ 

ประชาชนไดมี
สถานท่ีสำหรับ
กิจกรรม
นันทนาการ 

กองชาง 

 5 โครงการบูรณะซอมแซมบอ
น้ำศักดิ์สิทธ์ิและปรับภูมิทัศน
ใหสวยงาม 

เพ่ือบูรณะซอมแซม
สถานท่ีทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมใหสวยงาม 
 

หมูท่ี 1 - - - - 100,000 รอยละของ
แหลงทองเท่ียว
ท่ีไดรับการ
ฟนฟูพัฒนา 

สามารถบูรณะ
ฟนฟูสถานท่ี
ทองเท่ียวในพ้ืนท่ี 

กองชาง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 6 โครงการจดัซื้อท่ีดินเพ่ือ
กอสรางสนามฟุตซอลแบบ
มาตรฐาน 
 

เพ่ือใหเยาวชนและ
ประชาชนมีสถานท่ีใน
การออกกำลังกาย 

ตำบลสะนอ - - - 1,200,000 1,200,000 รอยละของ
ประชาชนมี
สถานท่ีออก
กำลังกาย
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดมี
สถานท่ีออกกำลัง
กาย 

สำนักปลดั 

 7 โครงการถมดินและลูกรัง
พรอมบดอัดเพ่ือเปนสนาม
กีฬา 
 

เพ่ือใหเยาวชนและ
ประชาชนมีสถานท่ีใน
การออกกำลังกาย 

ตำบลสะนอ - - - - 2,000,000 รอยละของ
ประชาชนมี
สถานท่ีออก
กำลังกาย
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดมี
สถานท่ีออกกำลัง
กาย 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการกอสรางซุมประตู
ตำบลสะนอ 

เพ่ือเปนการ
ประชาสมัพันธแหลง
ทองเท่ียวทาง
วัฒนธรรมในตำบล 
 

หมูท่ี 1 
(ตามแบบแปลน 
อบต.กำหนด) 

 - 2,990,000 2,990,000 - รอยละของ
แหลงทองเท่ียว
ในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน 

สามารถเปนจุด
ดึงดูดให
นักทองเท่ียวมา
ในพ้ืนท่ีได 

กองชาง 

รวม - - - - 130,000 3,200,000 4,400,000 6,120,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 การเสริมสรางความม่ันคง พัมนาโครงสรางพ้ืนฐานและเช่ือมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาดานสังคมและความม่ันคง 

5.   ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดี 
4.1 แผนงานการบริหารงานท่ัวไป 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 1 โครงการฝกอบรมสัมมนาเพ่ือ
พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
ทองถ่ิน  

เพ่ือพัฒนาเพ่ิม
ศักยภาพใหแกเจาหนา
ทีและบุคลากรของ
ทองถ่ิน 

บุคลากรของอบต. 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 รอยละของ
บุคลากรท่ีเขา
รวมโครงการ 

เจาหนาท่ี
บุคลากรมี
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน
เพ่ิมข้ึน 

สำนักงานปลัด 

 2 โครงการจดัซื้อวัสดุ อุปกรณ 
ครุภณัฑเครื่องมือเครื่องใช
สำนักงาน 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหแก
เจาหนาทีและบุคลากร
ของอบต. 

จัดหาวัสดุ/ครุภณัฑ
สำนักงาน 

- - 200,000 200,000 200,000 รอยละของ
อบต.มีความ
พรอมการ
ปฏิบัติงานและ
บริการ
ประชาชน 

สามารถ
บริหารงานและ
บริการประชาชน
ท่ีมาติดตอได
อยางสะดวก
รวดเร็ว 

สำนักปลดั 
กองคลัง 

 

 3 โครงการปรับปรุงซอมแซม
บำรุงรักษา วัสดุ ครุภณัฑ 
เครื่องใชสำนักงาน ท่ีดินสิ่ง 
กอสราง ทรัพยสินอ่ืนของ
อบต. 
 
 

เพ่ือเปนการบำรุงรักษา
และซอมแซมทรัพยสิน
ของอบต.อยูในสภาพ
พรอมใชงาน 

บำรุงรักษาและ
ซอมแซมทรัพยสิน

ของอบต. 

- - 150,000 150,000 150,000 รอยละของ
ทรัพยสินอบต.
พรอมใชงาน
ประชาชน 

สามารถ
ปฏิบัติงานและ
บริการประชาชน
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลดั 
กองคลัง 

 

 4 จัดซื้อวารสาร/หนังสือพิมพ  เพ่ือใหประชาชนไดรับ
ขอมูลขาวสารท่ีทัน
เหตุการณ 

จำนวน 12 เดือน - 55,000 55,000 55,000 55,000 รอยละของ
อบต./หมูบาน
ไดรับขอมลู
ขาวสารท่ีทัน
เหตุการณ 

สามารถรับรู
ขอมูลขาวสารท่ี
ทันตอเหตุการณ 

สำนักปลดั 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 5 โครงการกอสรางอาคารท่ีทำ
การอบต.  

เพ่ือใหมีสถานท่ีการ
ปฏิบัติงานและบริการ
ประชาชน 

หมู 1  - - - 10,000,000 10,000,000 รอยละของ
สถานท่ี
ปฏิบัติงานท่ีได
มาตรฐาน 

เพ่ือใหมีสถานท่ี
การปฏิบัติงาน
และบริการ
ประชาชน 

กองชาง 
 

 6 โครงการสนับสนุนคาใชจาย
ในการเลือกตั้งองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ส.ส., 
ส.ว 

เพ่ือสงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชนใน
การพัฒนาทองถ่ิน 

จัดซื้ออุปกรณ , วัสดุ
ประชาสมัพันธ 
เลือกตั้ง  

- 350,000 350,000 350,000 350,000 รอยละของการ
เลือกตั้งอปท. 
ส.ส., ส.ว 

ดำเนินการ
เลือกตั้งในระดับ
ตางๆ เปนไปดวย
ความเรยีบรอย 
 

สำนักปลดั 

 7 โครงการจดัทำและปรับปรุง
แผนท่ีภาษี 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ
องคกร และเพ่ือใชใน
การจัดเก็บภาษี 

จัดทำแผนท่ีภาษีทุก
พ้ืนท่ีในเขตตำบล 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละของ
หมูบานใน
ตำบล 

อบต.สามารถมี
ขอมูลการจดัเก็บ
ภาษีไดอยาง
ถูกตอง 

กองคลัง 

 8 โครงการศกึษาวจิยั ประเมิน 

ผลพฒันาอบต. 

เพ่ือศึกษา วิจัย การ
พัฒนาตางๆ ของอบต. 

จางทำการศึกษาวิจัย - 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

รอยละของ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

สามารถประเมิน
การพัฒนาของ
อบต.ได 

สำนักปลดั 

 9  โครงการกิจกรรม 5 ส. เพ่ือปรับปรุง พัฒนา 
การปฏิบัติงานและ
สถานท่ีทำงาน 

ผูบริหาร/สมาชิกสภา
พนักงาน อบต.ทุกคน 

- 
 

- 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

รอยละของอบต.
มีความเรียบรอย
เพ่ิมขึ้น 

สิ่งแวดลอมใน
การมีความเปน
ระเบียบ
เรียบรอย 

สำนักปลดั 

 10 โครงการประชาสมัพันธการ 
ดำเนินงานอบต.  

เพ่ือใหประชาชนไดรับ
ทราบขอมูลขาวสารผล
การดำเนินงานของ
อบต.   

จัดทำเว็บไซต/ปาย
ประชาสมัพันธ 

- 350,000 350,000 400,000 400,000 รอยละของ
ประชาชนไดรับ
ขอมูลขาวสาร
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีสวน
รวมในการพัฒนา
ทองถ่ินและไดรับ
ขอมูลขาวสาร 

สำนักปลดั 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการจดัซื้อท่ีดินเพ่ือใช
งานในราชการ 

เพ่ือใหมีสถานท่ีการ
ปฏิบัติงานและบริการ
ประชาชนท่ีเพียงพอ 

หมู 1  - - - 1,800,000 1,800,000 รอยละของ
สถานท่ี
ปฏิบัติงานท่ีได
เพ่ิมข้ึน 

สามารถ
ปฏิบัติงานและ
บริการประชาชน
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลดั 

12 โครงการสนับสนุนศูนย
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลอืประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 

เพ่ือรวบรวมและ
เผยแพรขอมลูกับ
เก่ียวกับการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

ศูนยปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  

- 
 
 
 

20,000 
 
 
 

20,000 
 
 
 

20,000 
 
 
 

20,000 รอยละของ
ประชาชนไดรับ
ขอมูลขาวสาร
มากข้ึน 

ประชาชนได
รับทราบขอมลู
ขาวสารในดาน
ตางๆ 
 

สำนักปลดั 
 
 

 

 
 

        4.2 แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 1 โครงการจดัอบรมสราง
จิตสำนึกปองกันการทุจริต 
ยึดหลักธรรมาภิบาล สราง
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม 

เพ่ือสรางจิตสำนึกใน
การปองกันการทุจริต 
ยึดหลักธรรมาภิบาลใน
การปฏิบัติงาน 

ผูบริหาร/สมาชิกสภา
พนักงาน อบต.ทุกคน 

- 
 

- 
 

10,000 
 

10,000 10,000 รอยละของการ
ทุจริตนอยลง 

ทำใหการทุจริต
นอยลงและมีการ
นำหลักธรรมาภิ
บาลมาใชในการ
ปฏิบัติงาน 
มากข้ึน  

สำนักปลดั 

 2 โครงการประชาชนรวมใจ
ตานภัยคอรัปช่ัน  

เพ่ือสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวมใน
การตรวจสอบการ

ประชาชนในเขต
พ้ืนท่ี  

- 
 

10,000 10,000 
 

10,000 10,000 รอยละของ
ประชาชนมี
สวนรวมในการ

ประชาชนมีสวน
รวมในการ
ตรวจสอบการ

สำนักปลดั 
 



 49 แผนพัฒนาทองถิน่  (พ.ศ. 2561 - 2565)  อบต.สะนอ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ทำงานของภาครัฐ   ตรวจสอบ ทำงานของ
ภาครัฐ 

 3 โครงการอบต.พบปะ
ประชาชน  

เพ่ือพบปะประชาชนใน
ชุมชนรับทราบ ปญหา
ความตองการของพ้ืนท่ี   

หมูท่ี 1 - 4 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละของ
หมูบานท่ี
พบปะ

ประชาชน 

ประชาชนมีสวน
รวมในการพัฒนา
ทองถ่ิน 

สำนักปลดั 
 

รวม - - - 300,000 1,450,000 1,770,000 13,570,000 13,570,000 - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคม ชุมชนท่ีนาอยู และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอยางย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 

6.1 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 1 โครงการปรับภูมิทัศนสอง
ขางทางในตำบล 

เพ่ือเปนการปรับปรุง
พัฒนาสภาพแวดลอม
ในตำบลใหนาอยูและมี
ความปลอดภัย 

หมูท่ี 1 - 4 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของ
หมูบานมีภมูิ
ทัศนท่ีสวยงาม 

ชุมชนมีสภาพ 
แวดลอม ท่ีนาอยู
และมีความ
ปลอดภัย 

สำนักปลดั 
 

6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 1 โครงการจดัซื้อถังขยะ เพ่ือรักษาและพัฒนา
สภาพแวดลอมในตำบล
ใหนาอยูตลอดไป 

ถังขยะแบบฝาปด 
หมูท่ี 1 - 4 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละของ
ครัวเรือนมีถัง
ขยะใชเพ่ิมข้ึน 

ชุมชนมี
สภาพแวดลอมท่ี
สะอาดและนาอยู  

กองชาง 
 

 2 โครงการอบรมใหความรูการ
บริหารจดัการขยะใน
ครัวเรือน 

เพ่ือใหครัวเรือนใน
ชุมชนใหความสำคัญ
และรูจักการกำจดัขยะ
ในครัวเรือน 

50 ครัวเรือน 
ในตำบล 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละของ
ครัวเรือนมี
สะอาด
เรียบรอย 

ชุมชนมี
สภาพแวดลอมท่ี
สะอาดและนาอยู  

สำนักปลดั 
 

 

 

6.3 แผนงานการักษาความสงบภายใน 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 1 โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
 

เพ่ือสงเสริมและ
สนับสนุนปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัใน
ตำบล 

ตำบลสะนอ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของ
อบต.มีความ
พรอมในการ
ใหบริการ
ประชาชน 

อบต.มีความ
พรอมเมือ่เกิดภัย
พิบัติตางๆ  

สำนักปลดั 

 2 โครงการฝกอบรมสมาชิก 
อพปร. 

เพ่ือสงเสริมและ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ อพปร.
ใหมีประสิทธิภาพ 

เจาหนา อพปร.เขา
รวมอบรม 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของ
อบต.มีความ
พรอมในการ 
บริการ
ประชาชน 

อบต.มีความ
พรอมเมื่อเกิดภัย
พิบัติตางๆ  

สำนักปลดั 

 3 โครงการปฏิบัติงานกูชีพ 
กูภัย 

เพ่ือการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีกูชีพ กูภัย  

ในตำบลสะนอและ
พ้ืนท่ีใกลเคียง 

300,000. 
 

300,000. 
 

300,000. 
 

300,000. 
 

300,000 รอยละของ
จนท. 
กูชีพ กูภัย 

มีความพรอมใน
การปฏิบัติ งานกู
ชีพ กูภัยในตำบล 

สำนักปลดั 

 4 โครงการฝกอบรมเจาหนาท่ี
ศูนยปฏิบัติการกูชีพกูภัย 

เพ่ือสงเสริมและ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ อพปร.
ใหมีประสิทธิภาพ 

เจาหนา อพปร.เขา
รวมอบรม 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของ
อบต.มีความ
พรอมในการ 
บริการ
ประชาชน 

อบต.มคีวาม
พรอมเมื่อเกิดภัย
พิบัติตางๆ  

สำนักปลดั 

 5 โครงการจดัซื้อเครื่องแตงกาย 
ชุด อพปร. 

เพ่ือจัดซื้อชุดเครื่องแตง
กายใหเจาหนาท่ี 
อพปร.ประจำตำบลสะ
นอ 

เจาหนา อพปร.ใน
ตำบล 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละของ
เจาหนาท่ี 
อพปร. 
มีความพรอม
ในการบริการ
ประชาชน 

อบต.มีความ
พรอมเมื่อเกิดภัย
พิบัติตางๆ  

สำนักปลดั 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการจดัซื้อเครื่องแตงกาย 
ชุด กูชีพ กูภัย 

เพ่ือจัดซื้อชุดเครื่องแตง
กายใหเจาหนาท่ี กูชีพ 
กูภัยตำบลสะนอ 

จนท.กูชีพ กูภัย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละของ
เจาหนาท่ี กูชีพ 
กูภัยมีความ
พรอมในการ
บริการ
ประชาชน 

อบต.มีความ
พรอมเมื่อเกิดภัย
พิบัติตางๆ  

สำนักปลดั 

รวม - - - 770,000 1,790,000 1,790,000 1,790,000 1,790,000 - - - 
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 การเสริมสรางความม่ันคง พัมนาโครงสรางพ้ืนฐานและเช่ือมโยงการคมนาคม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาดานสังคมและความม่ันคง 

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมการรักษาความม่ันคงและเสริมสรางสันติสุข 

7.1 แผนการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 1 โครงการรักษาความ
ปลอดภัยสถานท่ีราชการ 

เพ่ือใหเกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของทาง
ราชการ 

สถานท่ีราชการใน
ความรับผิดชอบ 

ของอบต. 

- 240,000 240,000 240,000 240,000 รอยละของ
สถานท่ีราชการ
มีความ
ปลอดภัย 

มีความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

สำนักปลดั 
 

รวม - - - - 240,000 240,000 240,000 240,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
องคการบริหารสวนตำบลสะนอ อำเภอยะรัง จังหวัดปตตาน ี

 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 การเสริมสรางความม่ันคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเช่ือมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒราโครงสรางพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 1 โครงการบุกเบิกถนน  
ยกระดับ ลงหินคลุก สาย
บานแบดี - คลองราฆอรา
ยอ หมูท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชนสัญจร
ไปมาไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

ขนาดกวาง 6 เมตร 
ยาว 2,000  เมตร 

 

- - 7,500,000 7,500,000 7,500,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

 2 โครงการกอสรางถนนลูกรัง 
สายประปา – ศาลาตน
พิกุลทุงนา 
หมูท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชนสัญจร
ไปมาไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 1,500  เมตร 

 

- - - 4,200,000 - รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

 3 โครงการกอสรางถนน ลาด
ยางแอสฟลทติกสาย
ลาฆอบาตอ-ยามูเฉลิม 
หมูท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชนสัญจร
ไปมาไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

ขนาดกวาง 6 เมตร 
ยาว 3,000  เมตร 

 

- - - 12,000,000 12,000,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

แบบ ผ.02/1 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 

 4 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสะนอ – ยามูเซ็ง 
หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชนสัญจร
ไปมาไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

ขนาดกวาง 6 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

ยาว 1,580  เมตร 
 

- - 6,700,000 - - รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

 5 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบานเปาะซูปา – (เลียบ
คลอง) สองขางทาง – ทุง
นาลาฆอรายอ 
หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชนสัญจร
ไปมาไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

ขนาดกวาง 6 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 

 

- - 8,400,000 8,400,000 - รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

 6 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสามแยกยามูเซ็ง - กู
แบบาเดาะ 
หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชนสัญจร
ไปมาไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

ขนาดกวาง 6 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ยาว 850  เมตร 

 

- - - - 3,570,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

 7 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเปาะซูปา-ปอเนาะยา
คา 
หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชนสัญจร
ไปมาไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

ขนาดกวาง 6 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

ยาว 1,470  เมตร 
 

- - 6,174,000 6,174,000 - รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

 8 โครงการกอสรางถนน
ยกระดับ ลงดินลูกรังพรอม

เพ่ือใหประชาชนสัญจร
ไปมาไดอยางสะดวก

ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 2,400 เมตร 

- - - 4,100,000 4,100,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี

ประชาชน
สามารถสัญจรไป

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

บดอัดแนน สายบานซูมิ – 
บือแนดาแล 
หมูท่ี 2 

ปลอดภัย พรอมบดอัด เพ่ิมข้ึน มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

 9 โครงการกอสรางถนน
ยกระดับ ลงดินลูกรังพรอม
บดอัดสายบานปซะห –      
กูโบรพงสตา 
หมูท่ี 2 
 

เพ่ือใหประชาชนสัญจร
ไปมาไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 2,400 เมตร 

พรอมบดอัด 

- - - 4,100,000 4,100,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

 10 โครงการกอสรางถนนคสล. 
สายเปาะซูปา – ปอเนาะ
ยาคา 
หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชนสัญจร
ไปมาไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

หมูท่ี 2 

- - 5,300,000 5,300,000 5,300,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

11 โครงการปรับปรุงซอมสราง 
ถนนลาดยางแอสฟลทติก 
สายสามแยกยามูเซ็ง – 
ยามูเฉลิม 
หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชนสัญจร
ไปมาไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

ขนาดกวาง 6.5 ม. 
ยาว 1,600 เมตร 

หนา 5 ซม. 
หมูท่ี 2 

- - 13,000,000 13,000,000 13,000,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
ไดมาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

12 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกสายเปาะซมูา – บานป
ซะ 
หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชนสัญจร
ไปมาไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

ขนาดกวาง 5 ม. 
ยาว 800 เมตร 

หนา 5 ซม. 
หมูท่ี 2 

- - 5,500,000 5,500,000 - รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
ไดมาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 



 57 แผนพัฒนาทองถิน่  (พ.ศ. 2561 - 2565)  อบต.สะนอ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกสายมัสยดิ – เซ็งกาลอ 
หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชนสัญจร
ไปมาไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

ขนาดกวาง 5 ม. 
ยาว 800 เมตร 

หนา 5 ซม. 
หมูท่ี 2 

- - - - 5,500,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
ไดมาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

14 โครงการกอสรางถนนคสล. 
สายถนนใหญบานเลาะแมะ 
- บานเปาะซูมา 
หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชนสัญจร
ไปมาไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 2,415 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

หมูท่ี 2 

- - - 9,900,000 - รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

15 โครงการกอสราง 
ถนนลาดยางแอสฟลทติก 
สายสะนอ - ยามูเซ็ง 
หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชนสัญจร
ไปมาไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

ขนาดกวาง 6 ม. 
ยาว 1,800 เมตร 
พรอมวางทอ 3 จุด 

หมูท่ี 2 

- - - 10,000,000 10,000,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
ไดมาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

16 โครงการกอสราง 
ถนนลาดยางแอสฟลทติก 
สายยามูเซ็ง – กูแบบาเดาะ 
หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชนสัญจร
ไปมาไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

ขนาดกวาง 6 ม. 
ยาว 1,700 เมตร 
พรอมวางทอ 2 จุด 

หมูท่ี 2 

- - - 9,250,000 9,250,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
ไดมาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

17 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายอาคารอเนกประสงค – 
ปายอ หมูท่ี 3 

เพ่ือใหประชาชนสัญจร
ไปมาไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

ขนาดกวาง 6 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

ยาว 1,900  เมตร 
 

- - 9,400,000 9,400,000 - รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

18 โครงการกอสรางถนนคสล.  
สายบานเปาะซู – ยีแอ
เยาะนิ 
หมูท่ี 3 

เพ่ือใหประชาชนสัญจร
ไปมาไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 2,400 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

หมูท่ี 3 

- - - 9,800,000 9,800,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 



 58 แผนพัฒนาทองถิน่  (พ.ศ. 2561 - 2565)  อบต.สะนอ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 19 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายปรือเงาะ – บือแน 
จือปอ 
หมูท่ี 3 

เพ่ือใหประชาชนสัญจร
ไปมาไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

ขนาดกวาง 6 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

ยาว 1,710  เมตร 
 

- - 7,000,000 - - รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

20 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายมสัยิดตือปปายอ – 
บานเซ็งกูชีพ – บานเจะฆู
แอ หมูท่ี 3 

เพ่ือใหประชาชนสัญจร
ไปมาไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

ขนาดกวาง 5 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ยาว 550  เมตร 

 

- - - 3,000,000 3,000,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

21 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายปายอกุดง-ตนทุเรียน 
หมูท่ี 4 

เพ่ือใหประชาชนสัญจร
ไปมาไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

ขนาดกวาง 5 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

ยาว 1,600  เมตร 
 

- - - 5,600,000 - รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

22 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลทติก 
คอนกรีตสายบานปรือเงาะ 
– บานคางา หมูท่ี 4 

เพ่ือใหประชาชนสัญจร
ไปมาไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

ขนาดกวาง 8 เมตร 
ยาว 1,195  เมตร 

 

- - - 9,600,000 9,600,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

23 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลทติก 
คอนกรีตสายบานคางา – 
บานกาปงปาโฮะ หมูท่ี 4 

เพ่ือใหประชาชนสัญจร
ไปมาไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

ขนาดกวาง 6เมตร 
ยาว 1,290  เมตร 

 

- - - 7,800,000 7,800,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
 

24 โครงการปรับปรุงซอมสราง 
ถนนลาดยางแอสฟลทติก 

เพ่ือใหประชาชนสัญจร
ไปมาไดอยางสะดวก

ขนาดกวาง 6 ม. 
ยาว 485 เมตร 

- - 2,500,000 2,500,000 2,500,000 รอยละของ
จำนวนถนนท่ี

ประชาชน
สามารถสัญจรไป

กองชาง 
 



 59 แผนพัฒนาทองถิน่  (พ.ศ. 2561 - 2565)  อบต.สะนอ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

สายสามแยกคางา – 
สหกรณกลุมสตรี หมูท่ี 4 

ปลอดภัย หมูท่ี 4 ไดมาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

มาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

25 โครงการติดตั้งโคมไฟถนน 
LED ดวยพลังงาน
แสงอาทิตย  

เพ่ือใหประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน   
 

สูง 6 เมตร  
จำนวน 100 ตน 

- - 20,500,000 20,500,000 20,500,000 รอยละของ
พ้ืนท่ีแสง
สวางเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 
 

กองชาง 
 

26 โครงการกอสรางระบบ
ประปาหมูบานแบบบาดาล
ขนาดใหญบานสะนอ     
หมูท่ี 1 
 

เพ่ือใหประชาชนไดมีน้ำ
ใชเพ่ืออุปโภค บริโภค
และเพ่ือการเกษตรอยาง
เพียงพอ   

ระบบประปาหมูบาน
แบบบาดาลขนาดใหญ 
ความจุ 30 ลบ.ม. สูง
ไมนอยกวา 20 เมตร 

พรองถังกรอง  
หมูท่ี 1  

- - 2,800,000 2,800,000 2,800,000 รอยละของ
ครัวเรือนมีน้ำ
ใชอยาง
เพียงพอ 

ครัวเรือนมีน้ำใช
เพ่ืออุปโภค 
บริโภคและเพ่ือ
การเกษตรอยาง
เพียงพอ   

กองชาง 
 

27 โครงการกอสรางระบบ
ประปาหมูบานขนาดใหญ
บานตือปบาโระ หมูท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชนไดมีน้ำ
ใชเพ่ืออุปโภค บริโภค
และเพ่ือการเกษตรอยาง
เพียงพอ   

ระบบประปาหมูบาน
แบบบาดาลขนาดใหญ 
ความจุ 30 ลบ.ม. สูง
ไมนอยกวา 20 เมตร 

พรองถังกรอง  
หมูท่ี 1  

- - 2,800,000 2,800,000 2,800,000 รอยละของ
ครัวเรือนมีน้ำ
ใชอยาง
เพียงพอ 

ครัวเรือนมีน้ำใช
เพ่ืออุปโภค 
บริโภคและเพ่ือ
การเกษตรอยาง
เพียงพอ   

กองชาง 
 

28 โครงการกอสรางระบบ
ประปาหมูบานแบบบาดาล
ขนาดใหญบานบือแนดายอ
หมูท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชนไดมีน้ำ
ใชเพ่ืออุปโภค บริโภค
และเพ่ือการเกษตรอยาง
เพียงพอ   

ระบบประปาหมูบาน
แบบบาดาลขนาดใหญ 
ความจุ 30 ลบ.ม. สูง
ไมนอยกวา 20 เมตร 

พรองถังกรอง  
หมูท่ี 1  

- - 2,800,000 2,800,000 2,800,000 รอยละของ
ครัวเรือนมีน้ำ
ใชอยาง
เพียงพอ 

ครัวเรือนมีน้ำใช
เพ่ืออุปโภค 
บริโภคและเพ่ือ
การเกษตรอยาง
เพียงพอ   

กองชาง 
 



 60 แผนพัฒนาทองถิน่  (พ.ศ. 2561 - 2565)  อบต.สะนอ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 โครงการกอสรางระบบ
ประปาหมูบานแบบบาดาล
ขนาดใหญบานตือลาฆอบา
ตอ หมูท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชนไดมีน้ำ
ใชเพ่ืออุปโภค บริโภค
และเพ่ือการเกษตรอยาง
เพียงพอ   

ระบบประปาหมูบาน
แบบบาดาลขนาดใหญ 
ความจุ 30 ลบ.ม. สูง
ไมนอยกวา 20 เมตร 

พรองถังกรอง  
หมูท่ี 1  

 

- - 2,800,000 2,800,000 2,800,000 รอยละของ
ครัวเรือนมีน้ำ
ใชอยาง
เพียงพอ 

ครัวเรือนมีน้ำใช
เพ่ืออุปโภค 
บริโภคและเพ่ือ
การเกษตรอยาง
เพียงพอ   

กองชาง 
 

30 โครงการกอสรางระบบ
ประปาหมูบานแบบบาดาล
ขนาดใหญบานบือแนกลูแป 
หมูท่ี 2 
 

เพ่ือใหประชาชนไดมีน้ำ
ใชเพ่ืออุปโภค บริโภค
และเพ่ือการเกษตรอยาง
เพียงพอ   

ระบบประปาหมูบาน
แบบบาดาลขนาดใหญ 
ความจุ 30 ลบ.ม. สูง
ไมนอยกวา 20 เมตร 

พรองถังกรอง  
หมูท่ี 2  

- - 2,800,000 2,800,000 2,800,000 รอยละของ
ครัวเรือนมีน้ำ
ใชอยาง
เพียงพอ 

ครัวเรือนมีน้ำใช
เพ่ืออุปโภค 
บริโภคและเพ่ือ
การเกษตรอยาง
เพียงพอ   

กองชาง 
 

31 โครงการกอสรางระบบ
ประปาหมูบานแบบบาดาล
ขนาดใหญบานบือแนจือปอ 
หมูท่ี 2 
 

เพ่ือใหประชาชนไดมีน้ำ
ใชเพ่ืออุปโภค บริโภค
และเพ่ือการเกษตรอยาง
เพียงพอ   
 

ระบบประปาหมูบาน
แบบบาดาลขนาดใหญ 
ความจุ 30 ลบ.ม. สูง
ไมนอยกวา 20 เมตร 

พรองถังกรอง  
หมูท่ี 2  

- - 2,800,000 2,800,000 2,800,000 รอยละของ
ครัวเรือนมีน้ำ
ใชอยาง
เพียงพอ 

ครัวเรือนมีน้ำใช
เพ่ืออุปโภค 
บริโภคและเพ่ือ
การเกษตรอยาง
เพียงพอ   

กองชาง 
 

32 โครงการกอสรางระบบ
ประปาหมูบานแบบบาดาล
ขนาดใหญปอเนาะยาคา 
หมูท่ี 2 
 

เพ่ือใหประชาชนไดมีน้ำ
ใชเพ่ืออุปโภค บริโภค
และเพ่ือการเกษตรอยาง
เพียงพอ   

ระบบประปาหมูบาน
แบบบาดาลขนาดใหญ 
ความจุ 30 ลบ.ม. สูง
ไมนอยกวา 20 เมตร 

พรองถังกรอง  

- - 2,800,000 2,800,000 2,800,000 รอยละของ
ครัวเรือนมีน้ำ
ใชอยาง
เพียงพอ 

ครัวเรือนมีน้ำใช
เพ่ืออุปโภค 
บริโภคและเพ่ือ
การเกษตรอยาง
เพียงพอ   

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

หมูท่ี 2  
 

33 โครงการกอสรางระบบ
ประปาหมูบานแบบบาดาล
ขนาดใหญบานบือแนดาแล 
หมูท่ี 3 

เพ่ือใหประชาชนไดมีน้ำ
ใชเพ่ืออุปโภค บริโภค
และเพ่ือการเกษตรอยาง
เพียงพอ   

ระบบประปาหมูบาน
แบบบาดาลขนาดใหญ 
ความจุ 30 ลบ.ม. สูง
ไมนอยกวา 20 เมตร 

พรองถังกรอง  
หมูท่ี 3  

- - 2,800,000 2,800,000 2,800,000 รอยละของ
ครัวเรือนมีน้ำ
ใชอยาง
เพียงพอ 

ครัวเรือนมีน้ำใช
เพ่ืออุปโภค 
บริโภคและเพ่ือ
การเกษตรอยาง
เพียงพอ   

กองชาง 
 

34 โครงการกอสรางระบบ
ประปาหมูบานแบบบาดาล
ขนาดใหญบานปรือเงาะ 
หมูท่ี 3 
 

เพ่ือใหประชาชนไดมีน้ำ
ใชเพ่ืออุปโภค บริโภค
และเพ่ือการเกษตรอยาง
เพียงพอ   

ระบบประปาหมูบาน
แบบบาดาลขนาดใหญ 
ความจุ 30 ลบ.ม. สูง
ไมนอยกวา 20 เมตร 

พรองถังกรอง  
หมูท่ี 3  

- - 2,800,000 2,800,000 2,800,000 รอยละของ
ครัวเรือนมีน้ำ
ใชอยาง
เพียงพอ 

ครัวเรือนมีน้ำใช
เพ่ืออุปโภค 
บริโภคและเพ่ือ
การเกษตรอยาง
เพียงพอ   

กองชาง 
 

35 โครงการกอสรางระบบ
ประปาหมูบานขนาดใหญ
บานตือปปายอ หมูท่ี 3 

เพ่ือใหประชาชนไดมีน้ำ
ใชเพ่ืออุปโภค บริโภค
และเพ่ือการเกษตรอยาง
เพียงพอ   

ระบบประปาหมูบาน
แบบบาดาลขนาดใหญ 
ความจุ 30 ลบ.ม. สูง
ไมนอยกวา 20 เมตร 

พรองถังกรอง  
หมูท่ี 3  

- - 2,800,000 2,800,000 2,800,000 รอยละของ
ครัวเรือนมีน้ำ
ใชอยาง
เพียงพอ 

ครัวเรือนมีน้ำใช
เพ่ืออุปโภค 
บริโภคและเพ่ือ
การเกษตรอยาง
เพียงพอ   

กองชาง 
 

36 โครงการกอสรางระบบ
ประปาหมูบานแบบบาดาล
ขนาดใหญบานบราแง    
หมูท่ี 3 

เพ่ือใหประชาชนไดมีน้ำ
ใชเพ่ืออุปโภค บริโภค
และเพ่ือการเกษตรอยาง
เพียงพอ   

ระบบประปาหมูบาน
แบบบาดาลขนาดใหญ 
ความจุ 30 ลบ.ม. สูง
ไมนอยกวา 20 เมตร 

- - 2,800,000 2,800,000 2,800,000 รอยละของ
ครัวเรือนมีน้ำ
ใชอยาง
เพียงพอ 

ครัวเรือนมีน้ำใช
เพ่ืออุปโภค 
บริโภคและเพ่ือ
การเกษตรอยาง

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 พรองถังกรอง  
หมูท่ี 3  

 

เพียงพอ   

37 โครงการกอสรางระบบ
ประปาหมูบานแบบบาดาล
ขนาดใหญโตะแดวอ  
หมูท่ี 4 
 

เพ่ือใหประชาชนไดมีน้ำ
ใชเพ่ืออุปโภค บริโภค
และเพ่ือการเกษตรอยาง
เพียงพอ   

ระบบประปาหมูบาน
แบบบาดาลขนาดใหญ 
ความจุ 30 ลบ.ม. สูง
ไมนอยกวา 20 เมตร 

พรองถังกรอง 
 หมูท่ี 4  

- - 2,800,000 2,800,000 2,800,000 รอยละของ
ครัวเรือนมีน้ำ
ใชอยาง
เพียงพอ 

ครัวเรือนมีน้ำใช
เพ่ืออุปโภค 
บริโภคและเพ่ือ
การเกษตรอยาง
เพียงพอ   

กองชาง 
 

38 โครงการกอสรางระบบ
ประปาหมูบานแบบบาดาล
ขนาดใหญบานขาเราะ 
หมูท่ี 4 
 

เพ่ือใหประชาชนไดมีน้ำ
ใชเพ่ืออุปโภค บริโภค
และเพ่ือการเกษตรอยาง
เพียงพอ   

ระบบประปาหมูบาน
แบบบาดาลขนาดใหญ 
ความจุ 30 ลบ.ม. สูง
ไมนอยกวา 20 เมตร 

พรองถังกรอง  
หมูท่ี 4  

- - 2,800,000 2,800,000 2,800,000 รอยละของ
ครัวเรือนมีน้ำ
ใชอยาง
เพียงพอ 

ครัวเรือนมีน้ำใช
เพ่ืออุปโภค 
บริโภคและเพ่ือ
การเกษตรอยาง
เพียงพอ   

กองชาง 
 

39 โครงการกอสรางระบบ
ประปาหมูบานแบบบาดาล
ขนาดใหญกำปงปาวห หมู
ท่ี 4 
 

เพ่ือใหประชาชนไดมีน้ำ
ใชเพ่ืออุปโภค บริโภค
และเพ่ือการเกษตรอยาง
เพียงพอ   

ระบบประปาหมูบาน
แบบบาดาลขนาดใหญ 
ความจุ 30 ลบ.ม. สูง
ไมนอยกวา 20 เมตร 

พรองถังกรอง  
หมูท่ี 4  

- - 2,800,000 2,800,000 2,800,000 รอยละของ
ครัวเรือนมีน้ำ
ใชอยาง
เพียงพอ 

ครัวเรือนมีน้ำใช
เพ่ืออุปโภค 
บริโภคและเพ่ือ
การเกษตรอยาง
เพียงพอ   

กองชาง 
 

รวม - - - - -  125,693,000 160,419,000 135,839,000 - - - 
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1. การเสริมสรางเศรษฐกิจท่ีเขมแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การคา การบริการ และการทองเท่ียว 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาดานสังคมและความม่ันคง 
 

4.   ยุทธศาสตรการพัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศและสงเสริมการทองเท่ียว 
4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 1 โครงการกอสรางสนาม
ฟุตบอลมาตรฐานแบบปู
หญา 
 

เพ่ือใหประชาชนมีสนาม
กีฬาท่ีไดมาตรฐาน 

หมูท่ี 1  
ตำบลสะนอ 

- - - 5,000,000 5,000,000 รอยละของ
ประชาชนมี
สถานท่ีออก
กำลัง 

ประชาชนไดมี
สถานท่ีออกกำลัง
กาย 

กองชาง 

 2 โครงการกอสรางสนาม    
ฟุตซอล หมูท่ี 1  
 บานสะนอ 

เพ่ือใหเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีสถานท่ีออก
กำลังกายหางไกลจากยา

ขนาดกวาง 22 ม. 
ยาว 42 ม.  

หมูท่ี 1 

- - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 รอยละสนาม
กีฬาท่ีเพ่ิมข้ึน 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนไดมี
สถานท่ีออกกำลัง

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

เสพติด  กาย 

 3  โครงการกอสรางสนาม    
ฟุตซอล หมูท่ี 2   
บานบือแนกลูแป 

เพ่ือใหเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีสถานท่ีออก
กำลังกายหางไกลจากยา
เสพติด 

ขนาดกวาง 22 ม. 
ยาว 42 ม.  

หมูท่ี 2 
 

- - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 รอยละสนาม
กีฬาท่ีเพ่ิมข้ึน 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนไดมี
สถานท่ีออกกำลัง
กาย 

กองชาง 

 4 โครงการกอสรางสนาม    
ฟุตซอล หมูท่ี 3   
บานบือแนดาแล 

เพ่ือใหเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีสถานท่ีออก
กำลังกายหางไกลจากยา
เสพติด 
 
 

ขนาดกวาง 22 ม. 
ยาว 42 ม.  

หมูท่ี 3 
 

- - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 รอยละสนาม
กีฬาท่ีเพ่ิมข้ึน 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนมี
สถานท่ีออกกำลัง
กาย 

กองชาง 

 5 โครงการกอสรางสนาม    
ฟุตซอล หมูท่ี 4  บานคางา 

เพ่ือใหเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีสถานท่ีออก
กำลังกายหางไกลจากยา
เสพติด 

ขนาดกวาง 22 ม. 
ยาว 42 ม.  

หมูท่ี 4 
 

- - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 รอยละสนาม
กีฬาท่ีเพ่ิมข้ึน 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนมี
สถานท่ีออกกำลัง
กาย 

กองชาง 

รวม - - - - - 12,000,000 17,000,000 17,000,000 - - - 
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1. การพัฒนาสังคม ชุมชนท่ีนาอยู และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอยางย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

6.   ยุทธศาสตรการพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
4.1 แผนงานการเกษตร  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 1 โครงการขุดลอกสระน้ำบือ
แนจือปอ หมูท่ี 2 
 

1.เพ่ือเปนการปองกัน
และแกไขปญหาภัยแลง
และอุกภัย                                
2.เพือใหสามารถกักเก็บ
น้ำไดเพ่ิมข้ึน 

สระน้ำบือแนจือปอ              
ขนาดกวางเฉลี่ย 10 

ม. ลึกเฉลี่ย 6 ม.   
 ยาว 208 ม. 

 

- - 9,900,000 
 

9,900,000 
 

9,900,000 
 

รอยละ แหลง
น้ำสามารถ
กักเก็บน้ำ
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนท่ี
ประสบปญหา 
ไดรับการแกไข
และสามารถกัก
เก็บน้ำเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 2 โครงการขุดลอกสระน้ำบือ
แนดาแล หมูท่ี 3 

1.เพ่ือเปนการปองกัน
และแกไขปญหาภัยแลง
และอุกภัย                                
2.เพือใหสามารถกักเก็บ
น้ำไดเพ่ิมข้ึน 

สระน้ำบือแนดาแล 
กวางเฉลี่ย 20 ม.  

ลึกเฉลีย่ 6 ม.   
 ยาว 210 ม. 

 

- - 9,950,000 
 

9,950,000 
 

9,950,000 
 

รอยละ แหลง
น้ำสามารถ
กักเก็บน้ำ
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนท่ี
ประสบปญหา 
ไดรับการแกไข
และสามารถกัก
เก็บน้ำเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 
 

 

 3 โครงการขุดลอกคลองสาย
สะนอ-ยามเูฉลิม หมูท่ี 1 

1.เพ่ือเปนการปองกัน
และแกไขปญหาภัยแลง
และอุกภัย                                
2.เพือใหสามารถกักเก็บ
น้ำไดเพ่ิมข้ึน 

คลอง กวางเฉลี่ย 15 
ม.  ลึกเฉลีย่ 5 ม.    
ยาว 3,800 ม. 

- - 9,800,000 
 

9,800,000 
 

9,800,000 
 

รอยละ แหลง
น้ำสามารถ
กักเก็บน้ำ
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนท่ี
ประสบปญหา 
ไดรับการแกไข
และสามารถกัก
เก็บน้ำเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

 4 โครงการขุดลอกคลองสาย
คางา-ระแวง หมูท่ี 4 

1.เพ่ือเปนการปองกัน
และแกไขปญหาภัยแลง
และอุกภัย                                
2.เพือใหสามารถกักเก็บ
น้ำไดเพ่ิมข้ึน 

คลอง กวางเฉลี่ย 15 
ม.  ลึกเฉลีย่ 5 ม.    
ยาว 3,700 ม. 

- - 9,620,000 
 

9,620,000 
 

9,620,000 
 

รอยละ แหลง
น้ำสามารถ
กักเก็บน้ำ
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนท่ี
ประสบปญหา 
ไดรับการแกไข
และสามารถกัก
เก็บน้ำเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

รวม - - - - - 19,060,000 23,060,000 23,060,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 การเสริมสรางความม่ันคง พัมนาโครงสรางพ้ืนฐานและเช่ือมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาดานสังคมและความม่ันคง 

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมการรักษาความม่ันคงและเสริมสรางสันติสุข 
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7.1 แผนการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้งกลองโทรทัศน
วงจรปด (กลอง CCTV) 
ภายในตำบล 

เพ่ือใหประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

หมูท่ี 1 - 4 - - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 รอยละของ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยมากข้ึน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

สำนักปลดั 
 

รวม - - - - - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 - - - 
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บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนตำบลสะนอ อำเภอยะรัง จังหวัดปตตาน ี
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 
งบประมาณและท่ีผานมา 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3  แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

 คาครุภณัฑ 

  

 คาครุภณัฑ 
  

 ครุภัณฑสำนักงาน ตูเหล็กเก็บแฟมเอกสาร ๒ 
บานพับ   

6,000 
 

6,000 
 

6,500 13,000 - สำนักปลดั     
กองคลัง 

โตะทำงานเหล็ก - - 5,000 5,000 5,000 สำนักปลดั     
กองคลัง 

เกาอ้ีสำนักงาน - - 2,500 2,500 2,500 สำนักปลดั     
กองคลัง 

โตะพับอเนกประสงค 2,500 2,500 2,500 2,500 5,000 สำนักปลดั     
กองคลัง 

จัดซื้อเกาอ้ีพักคอย 
 

- - 30,000 30,000 - กองคลัง 

 ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร 

กลองถายภาพน่ิงระบบ
ดิจิตอล 

- 30,000 - - - สำนักปลดั      

 ครุภัณฑยานพาหนะ และ
ขนสง 

รถยนตสำนักงานแบบสี่ประต ู - - - - 900,000 สำนักปลดั      

 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

  

คอมพิวเตอรสำหรับงาน
ประมวลผล 

- - 22,000 - - สำนักปลดั      

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 สำนักปลดั 

แบบ ผ.03 
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 
งบประมาณและท่ีผานมา 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

      
 

4  แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

 คาครุภณัฑ 
  

 ครุภัณฑไฟฟาและวิทย ุ  เครื่องรับสงวิทยุ ระบบ
VHM/FM ชนิดประจำที 

ขนาด 10 วัตต 

- 
 

- 11,000 
 

- - สำนักปลดั 

เครื่องรับสงวิทย ุ
ชนิดมือถือ 5 วัตต 

- 
 

- 
 

15,000 15,000 - สำนักปลดั 

กลองโทรทัศนวงจรปดชนิด
ไอพี แบบมุมกลองคงท่ี 

- - 140,000 140,000 140,000 สำนักปลดั 

สัญญาณไฟกระพริบ - - 6๐,๐๐๐ 6๐,๐๐๐ 6๐,๐๐๐ สำนักปลดั 

 ครุภัณฑดับเพลิง  ขนาด 6 ตัน 6 ลอ จำนวน 
1 คัน 

- - - 
 

- 
 

2,190,000 
 

สำนักปลดั 

ถังดับเพลิง - - 6,000 6,000 6,000 สำนักปลดั 

3 แผนงานการศึกษา  คาครุภณัฑ 
  

 ครุภัณฑสำนักงาน ตูเหล็กเก็บแฟมเอกสาร ๒ 
บานพับ  

- 
 

12,000 
 

- 12,000 
 

12,000 
 

กองการศึกษา 

 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
  

คอมพิวเตอรสำหรับงาน
ประมวลผล 

- - - 22,000 - กองการศึกษา   

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก - 
 

8,000 
 

 - - - กองการศึกษา 

4 แผนงานสาธารณสุข  คาครุภณัฑ 
  

 ครุภัณฑการเกษตร เครื่องพนหมอกควัน - - 60,000 60,000 60,000 สำนักปลดั 

5 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

 คาครุภณัฑ  ครุภัณฑยานพาหนะ และ
ขนสง 

รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 
6 ลอ 

- - - - 2,400,000 กองชาง 
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 
งบประมาณและท่ีผานมา 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 ครุภัณฑสำรวจ ลอวัดระยะทาง   10,000 10,000 10,000 กองชาง 

รวม  16,500 66,500 368,500 386,000 4,878,000  
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การติดตามและประเมนิผล 

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร  
ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอำนาจและหนาท่ีในการจัดทำแผนพัฒนา
ทองถ่ินของตนเอง  โดยในการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น จะตองดำเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ี
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ท้ังนี้  แผนพัฒนาทองถ่ินจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล  
แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเปนการกำหนดรายละเอียดแผนงาน ดังนั้น จึงตองมีการ
กำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดข้ึน ตามกระบวนการพิจารณาจาก
ประชาคมทองถ่ินระดับจังหวัด รวมกับคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  รวมกันจัดทำ  
ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เพ่ือใหการ
จัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยนำยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดไปใชเปนแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเองได
ตอไป และเพ่ือใหสามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจำปของจังหวัดและ
ตอบสนองความตองการของประชาชนอันจะนำไปสูการจัดทำงบประมาณ ท่ีมีประสิทธิภาพในทองถ่ินไดอยาง
แทจริง  เปนเครื่องมือในการพัฒนาทองถ่ินใหเขมแข็ง เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถ่ิน   

 
ดังนั้น  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จึงตองกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใหสอดคลองยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ือนำไปสูการ  
บูรณาการรวมกัน ใหเกิดความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสูแผนพัฒนากลุมจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี ๑๒  แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  ไทยแลนด 
๔.๐  และในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) จะตองมีการติดตามและติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน จะตองดำเนินการให
คะแนนตามเกณฑท่ีกำหนดไว ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดำเนินการให
แลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด  ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  
ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ดังนี้     
 
 
 
 
 
   4.1.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถิ่น 
   ประกอบดวย 
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  1.1 ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 คะแนน 
  1.2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 คะแนน 
  1.3 ยุทธศาสตร 60 คะแนน ประกอบดวย 
   (1)  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 10 คะแนน 
   (2)  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
   (3)  ยุทธศาสตรจังหวัด 10 คะแนน 
   (4)  วิสัยทัศน  5 คะแนน 
   (5)  กลยุทธ 5 คะแนน 
   (6)  เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ  5 คะแนน 
   (7)  จุดยืนทางยุทธศาสตร 5 คะแนน 
   (8)  แผนงาน 5 คะแนน 
   (9)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 5 คะแนน 
   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการ
พัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  4.1.2 แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนท่ี

ได 
๑. ขอมูลสภาพท่ัวไป ควรประกอบดวยขอมูลดังนี ้ ๒๐  
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และขอมูลพ้ืนฐานของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

(๑) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ท่ีตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของท่ีดิน ลักษณะของแหลงน้ำ ลักษณะของ
ปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครองการเลอืกตั้ง ฯลฯ 

(๓) 

(๒) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง การเลือกตั้ง 
ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเก่ียวกับจำนวนประชากร และชวงอายุและจำนวน
ประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยา
เสพติด การสังคมสงคเคราะห 

(๒)  

(๔) ขอมูลเก่ียวกับระบบบริหารพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง การไฟฟา การ
ประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การประศสุตัว 
การบริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุมอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนาประเพณี 
และงานประจำป ภูมปิญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ำ ปาไม ภูเขา คณุภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การสำรวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินหรือการใช
ขอมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุม
ประชาคมทองถ่ินโดยใชกระบวนการรวมคดิ รวมทำ รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ 
รวมรับประโยชน รวมแกไขปญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกไข
ปญหาสำหรับการพัฒนาทองถ่ินตามอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

(๓)  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนท่ี

ได 
๒. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี ้
(๑) การวิเคราะหท่ีควบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตรจังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความ
เช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคบัใชผลของ
การบังคับใช สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนาทองถ่ิน 

(๓)  

(๓) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ  (๓)  
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ยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารตี ประเพณี วัฒนธรรม ภมูิปญญาทองถ่ิน เปนตน 
(๔) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริมอาชีพ 
กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ สภาพทางเศรษฐกิจ
และความเปนอยูท่ัวไป เปนตน 

(๓)  

(๕) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทางภมูิศาสตร 
กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐท่ีมผีลตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค SWOT Analysis ท่ีอาจ
สงผลตอการดำเนินงานไดแก S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดออน) O-
Opportunity (โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร 
๓.๑ ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 
๓.๒ ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตรจังหวัด 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้  สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม
ของทองถ่ิน ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 
๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคลองและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน และ
ยุทธศาสตรจังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน  นโยบาย/
ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ 
ป และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
๓.๔ วิสัยทัศน 
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ 
 
 
๓.๖ เปาประสงคของ
แตละประเด็นกลยุทธ 
๓.๗ จดุยืนทาง
ยุทธศาสตร
(Positioning) 

วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองการจะ
เปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพท่ีเปน
ลักษณะเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินและสัมพันธกับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงใหเห็นชองทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทำตามอำนาจหนาท่ีของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนำไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือแสดงใหเห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดำเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนน้ัน 

(๕)  

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุนตอกลยุทธ
ท่ีจะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุวิสยัทัศนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนำไปสู
ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร  

(๕)  
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๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเช่ือมโยง
ของยุทธศาสตรใน
ภาพรวม 

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุงหมายในเรื่องใด
เรื่องหน่ึงหรือแผนงานท่ีเกิดจากเปาประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย กลยุทธ 
จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความชัดเจน นำไปสู
การทำโครงการพัฒนาทองถ่ินในแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยระบุแผนงานและความ
เช่ือมโยงดังกลาว 

(๕)  

ความเช่ือมโยงองครวมท่ีนำไปสูการพัฒนาทองถ่ินท่ีเกิดผลผลติ/โครงการจาก
แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด และ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  

 
 
4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
จะตองมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
จะตองดำเนินการใหคะแนนตามเกณฑท่ีกำหนดไว  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยดำเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย  รายละเอียดแนวทาง
การพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด  ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕  พฤษภาคม  
๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  ดังนี้     
 
  

   
  4.2.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถิ่น 
 ประกอบดวย 
  2.1 การสรุปสถานการณการพัฒนา  10 คะแนน 
  2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
  2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
  2.4 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา  10 คะแนน 
  2.5 โครงการพัฒนา  60 คะแนน ประกอบดวย 
   (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5 คะแนน 
   (2)  กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ  5 คะแนน 
   (3)  เปาหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง                 
                               5 คะแนน 
   (4)  โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 5 คะแนน 
   (5)  เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
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     แหงชาติ ฉบับท่ี 12 5 คะแนน 
   (6)  โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
   (7)  โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 5 คะแนน 
   (8)  โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 
     ภายใตหลักประชารัฐ 5 คะแนน 
   (9)  งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
   (10)  มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
   (11)  มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ            
                                5 คะแนน 
   (12)  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค 5 คะแนน 
   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการ
พัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

  4.2.1 แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
โครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
1.การสรุปสถานการณ
การพัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ท อ ง ถ่ิน  (ใช ก าร วิ เคราะห  SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณ                
การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวย              
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ศั ก ย ภ า พ ด า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ,  ด า น สั ง ค ม ,                                 
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)  

10 
 
 
 
 
 

 

2. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒ นาท องถิ่ น ไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีการใชตัวเลขตางๆ เพ่ือนำมาใชวัดผลในเชิงปริมาณ 
เชน การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตน่ันเองวา
เปนไปตามท่ีตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจำนวนท่ีดำเนินการจริงตามท่ีได
กำหนดไวเทาไหร จำนวนท่ีไมสามารถดำเนินการไดมีจำนวนเทาไหร 
สามารถอธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ทองถ่ินตามอำนาจหนาท่ีท่ีไดกำหนดไว 
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดำเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

 

3. การประเมินผลการนำ 1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา 10  



 9 แผนพัฒนาทองถิน่  (พ.ศ. 2561 - 2565)  อบต.สะนอ 

แผนพัฒ นาท องถิ่ น ไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

เทคนิคตางๆ มาใชเพ่ือวัดวาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆ                  
ท่ีดำเนินการในพ้ืนท่ีน้ันๆ  ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไม
และเปนไปตามอำนาจหนาท่ีหรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ 
วัสดุ ครุภัณฑ การดำเนินการตางๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน 
ถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซึ่งเปนไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมา
ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดำเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

4 .  แ ผ น ง า น แ ล ะ
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

1) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติตางๆ จนนำไปสูการ
จัดทำโครงการพัฒนาท องถ่ิน โดยใช  SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีติดตอกัน 
2) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ ท่ีสอดคลองกับการแกไข
ปญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

10  

 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 
5.2 กำหนดวัตถุประสงค
สอดคลองกับโครงการ 
 
 
5.3 เปาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ ) มี ค วาม
ชั ด เจ น น ำ ไป สู ก า ร ตั้ ง
งบประมาณไดถูกตอง 
 
 
5 .4  โค ร งก ารมี ค วาม
ส อ ด ค ล อ ง กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร 20 ป 
 
 
 
5.5 เปาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ ) มี ค วาม

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและดำเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกำหนดไว ช่ือโครงการมีความ
ชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 
 
 
 

 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clearobjective) โครงการตองกำหนดวัตถุประสงค
สอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการดำเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจน   
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

สภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางท่ีตองไปใหถึงเปาหมายตอง
ชัดเจน  สามารถระบุจำนวนเทาไร  กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิต
อยางไร กลุมเปาหมาย  พ้ืนท่ีดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน
อธิบายใหชัดเจนวาโครงการน้ีจะทำท่ีไหน  เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร  ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลาย
กลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

(5)  

โครงการสอดคลองกับ (1) ความมั่นคง (2) การสรางความสามารถใน
การแขงขัน (3) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (4) การสราง
โอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (5) การสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง  

(5)  

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เปนศูนยกลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

(5)  
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สอดคลองกับแผนพัฒนา
เศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม
แหงชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
5 .6  โค ร งก ารมี ค วาม
สอดคลองกับ Thailand 
4.0 

(4) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสูการ
ปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธ์ิอยางจริงจังใน 5 ปท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธ์ิท่ี
เปนเปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสราง
สังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม                
(4) การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง(5) การสราง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(6) การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ 
ไป สู  Value–Based Economy ห รื อ เศ รษ ฐ กิ จ ท่ี ขับ เคลื่ อ น ด วย
นวัตกรรมทำนอย ไดมากเชน (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑ
ไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค 
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนน
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิด
สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 
แลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานเกษตร ฯลฯ 

(5)  

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

5. โครงการพัฒนา (ตอ) 
5.7 โครงการสอดคลอง
กับยุทธศาสตรจังหวัด 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดท่ีไดกำหนดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ิน
เสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวนใด
สวนหน่ึงออกจากกันได นอกจากน้ีโครงการพัฒนาทองถ่ินตองเปน
โครงการเช่ือมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดท่ีได
กำหนดข้ึนท่ีเปนปจจุบัน 

 
(5) 
 
 
 

 

5.8 โครงการแกไขปญหา
ความ ยากจน ห รื อก าร
เสริมสรางใหประเทศชาติ
มั่ น ค ง  มั่ ง คั่ ง  ยั่ ง ยื น           
ภายใตหลักประชารัฐ 

เปนโครงการท่ีดำเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ดำเนินการเองหรือรวมดำเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได 
เปนโครงการท่ีประชาชนตองการเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะท่ี
จะใหทองถ่ินมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนทองถ่ินท่ีพัฒนาแลว              
ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

(5)  

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคลองกับเปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการ
จัดทำโครงการได แก  (1) ความประหยั ด (Economy) (2) ความมี
ประสิ ท ธิภาพ  (Efficiency) (3) ความมี ประสิ ท ธิผล  (Effectiveness)                   
(4) ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาทองถ่ิน นำไปสูความยุติธรรม (Equity)   
(5) ความโปรงใส (Transparency) 

(5)  

5.10 มีการประมาณการ
ราค า ถูกต อ งต ามห ลั ก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการ
ถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถ่ิน 
มีความโปรงใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบไดในเชิงประจักษ                

(5)  

5 .1 1  มี ก า ร ก ำ ห น ด
ตั ว ช้ี วั ด  ( KPI)  แ ล ะ
สอดคลองกับวัตถุประสงค
และผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

มี การกำหนดดั ชนี ช้ี วั ดผลงาน  (Key Performance Indicator : KPI)         
ท่ี สามารถวัดได (measurable) ใชบอกประสิทธิผล (effectiveness) 
ใชบอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได เชน การกำหนดความพึงพอใจ 
การกำหนดรอยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงคท่ีเกิดข้ึน
สิ่งท่ีไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะไดรับ) 

(5)  

5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ ผลท่ีไดรบัเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดจริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา (5)  
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สอดคลองกับวัตถุประสงค 
 

ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว การไดผลหรือผลท่ีเกิดข้ึนจะตอง
เทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงคซึ่งการเขียนวัตถุประสงค
ควรคำนึงถึง (1) มีความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได 
(3) ระบุสิ่งท่ีตองการดำเนินงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด 
และสามารถปฏิบัติได (4) เปนเหตุเปนผล  สอดคลองกับความเปนจริง 
(5) สงผลตอการบงบอกเวลาได 

รวมคะแนน 100  
 

 

 

 

 

4.3 สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 
ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ก็

เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการพัฒนา  เปนแนวทางในการบริหารพัฒนาทองถ่ินใหบรรลุตามวัตถุประสงคและ
เปาหมาย  เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน  กอใหเกิดประโยชนและ
สามารถตอบสนองความตองการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจาย
ประจำป  งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะตองมีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนการสรุปผลในภารวมของทองถ่ิน  
เปนการติดตามผลการนำยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  วาเกิดผลท้ังในเชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพ  อยางไร  ซ่ึงสามารถวัดผลไดท้ังเชิงสถิติตางๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 
4.3.1  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 ๑.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  
          -  โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

ยุทธศาสตร 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

๑.ยุทธศาสตรพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของระบบ
เศรษฐกิจชุมชนและแกไขปญหา
ความยากจน 

3 155,000 10 375,000 14 11,655,000 13 11,355,000 

๒.ยุทธศาสตรพัฒนาคนและสังคม
ใหมีคุณภาพ 

33 10,690,000 35 11,223,000 40 12,953,800 37 11,800,000 

๓.ยุทธศาสตรพัฒนาการกีฬาและ
สงเสริมการทองเที่ยว 

6 4,410,000 8 3,810,000 10 10,910,000 7 3,210,000 

๔.ยุทธศาสตรพัฒนาการบริหาร
จัดการที่ดี 

15 2,070,000 15 2,070,000 16 12,070,000 16 12,070,000 

๕.ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานใหไดมาตรฐาน 

72 129,732,960 81 149,655,460 95 185,071,960 88 177,454,960 

๖.ยุทธศาสตรพัฒนาจัดกา
ทรัพยากรธรรมชาติ 

8 820,000 9 1,020,000 9 1,020,000 9 1,020,000 
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และส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 
๗.ยุทธศาสตรพัฒนาสงเสริมการ
รักษาความมั่นคงและเสริมสราง
สันติสุข 

1 168,000 1 168,000 2 1,168,000 2 1,168,000 

รวม 138 148,045,960 159 168,121,460 186 234,348,760 172 217,577,960 

 
 
 
 

องคการบริหารสวนตำบลสะนอไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 2561 เม่ือวันท่ี 
27 กันยายน 2560 โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ จำนวน 62 โครงการ งบประมาณ 
18,362,936 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

ยุทธศาสตร 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณตาม
ขอบัญญัต ิ

๑.ยุทธศาสตรพัฒนาและเสรมิสรางความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและ
แกไขปญหาความยากจน 

1 
50,000 

๒.ยุทธศาสตรพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 34 10,561,236.00 
๓.ยุทธศาสตรพัฒนาการกีฬาและสงเสริมการทองเท่ียว 4 3,170,000.00 
๔.ยุทธศาสตรพัฒนาการบริหารจดัการท่ีด ี 12 1,311,700.00 
๕.ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 4 2,450,000.00 
๖.ยุทธศาสตรพัฒนาจดักาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 6 580,000.00 
๗.ยุทธศาสตรพัฒนาสงเสริมการรกัษาความมั่นคงและเสริมสรางสันติสุข 1 240,000.00 

รวม 62 18,362,936.00 
 

 ตารางเปรียบเทียบระหวางจำนวนแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ พ.ศ.2561-2564 กับ
งบประมาณรายจายประจำป 2561  

ตารางประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการประจำปงบประมาณ 2559 

ยุทธศาสตรการพัฒนา จำนวน 
ไ ด ร ับ ก า ร จ ัด ส ร ร  

ใ น ง บ ป ร ะ ม า ณ ป  2559  
ค ิด เป น ร อ ย ล ะ  

๑.ยุทธศาสตรพัฒนาและเสรมิสรางความเขมแข็งของระบบ
เศรษฐกิจชุมชนและแกไขปญหาความยากจน 

3 
1 

 

๒.ยุทธศาสตรพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 33 34  

๓.ยุทธศาสตรพัฒนาการกีฬาและสงเสริมการทองเท่ียว 6 4  

๔.ยุทธศาสตรพัฒนาการบริหารจดัการท่ีด ี 15 12  
๕.ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 72 4  
๖.ยุทธศาสตรพัฒนาจดักาทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

8 
6 

 

๗.ยุทธศาสตรพัฒนาสงเสริมการรกัษาความมั่นคงและ
เสรมิสรางสันตสิุข 

1 
1 

 

รวม 138 62 44.93 
  หมายเหตุ      อางอิงจาก  1.แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 - 2564  
                                   2.ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 2561 
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สรุปการประเมินผลของการพัฒนาภาพรวมในปท่ีผานมา  เพ่ือใหทราบถึงผลการดำเนินงานของ
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนสะนอ ซ่ึงประกอบดวย  7  ยุทธศาสตรการพัฒนา ดังนี ้
 

1.2 เชิงคุณภาพ 
จากแผนพัฒนาทองถ่ิน ขององคการบริหารสวนตำบลสะนอ ท่ีไดดำเนินการ เพ่ือไกไขปญหา และ

สนองความตองการของประชาชน โดยสามารถสรุปผลการพัฒนาในดานตาง ๆ ดังนี้  
1) ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  

องคการบริหารสวนตำบลสะนอ ไดบุกเบิกถนน ขยายไหลทาง ปรับปรุงซอมแซมถนนสายตางๆ ใน
หมูบาน เพ่ืออำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมา ใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและสามารถลำเลียง
พืชผลทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็วข้ึน ตลอดจนจัดการระบบระบายน้ำใหถูกสุขลักษณะ เพ่ือปองกันน้ำ
ทวมขัง เชน กอสรางคูระบายน้ำ และวางทอ คสล.ริมถนนสายตางๆ เปนตน  

2) ดานเศรษฐกิจ 
องคการบริหารสวนตำบลสะนอ ไดดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน โดยมุงพัฒนาอาชีพ และ

เนนการสงเสริมหมูบานเขมแข็งตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
3) ดานสังคม  

     องคการบริหารสวนสะนอ ไดดำเนินการพัฒนาสังคม ซ่ึงสามารถแบงเปนดานตาง ๆ ดังนี้  
  3.1 ดานสาธารณสุข มุงสงเสริม สนับสนุน การบริการดานสาธารณสุข ใหครอบคลุมและ
ท่ัวถึง เชน จัดซ้ือวัคซีน, น้ำยา และสารเคมีตาง ๆ อุดหนุนงบประมาณใหกับรพ.สต.สะนอ ในการดำเนินการ
ตาง ๆ  
  3.2 ดานการศึกษา มุงสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาความรูใหกับเด็กใน
ชุมชน เชน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตำบลในตำบล โรงเรียน และศูนยอบรมจริยธรรมประจำ
มัสยิด(ตาดีกา) ในตำบล 
  3.3 ดานศิลปวัฒนธรรมประเพณี มุงสงเสริม สนับสนุน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี 
ในทองถ่ิน เชน การจัดงานประเพณีทางศาสนาอิสลาม ไดแก โครงการสงเสริมวัฒนธรรมฮารีรายอ รอมฎอน
สัมพันธ ฯลฯ และสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินในชุมชน 
  3.4 ดานกีฬาและนันทนาการ มุงสงเสริมการจัดการแขงขันกีฬาระดับตาง ๆ เชน การ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณกีฬา บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลสะนอ ในการเขารวมการแขงขันระดับตาง ๆ  
  3.5 ดานสงเสริมความเขมแข็งแกชุมชน มุงเนนสรางความมีสวนรวมของประชาชนในการ
สงเสริมความเขมแข็ง เชน โครงการเยาวชนตานภัยยาเสพติด โครงการเวทีประชาคมหมูบาน อบต.พบปะ
ประชาชน เปนตน 
  3.6 ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มุงเนนการปองกันภัยตางๆ ในชุมชน เชน 
โครงการสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนตน 
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  3.7 ดานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห มุงเนนใหผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสทาง
สังคมมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน เชน โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ, โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
ยากจน คนพิการ ผูสูงอายุและผูดอยโอกาส เปนตน  
  3.8 ดานการรับรูขอมูลขาวสาร มุงเนนการใหประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารท่ีทันสมัย เชน 
อินเตอรเน็ตตำบล ใหบริการดานขอมูลขาวสารกับประชาชน 

       4) ดานการเมืองการบริหาร   
       องคการบริหารสวนตำบลสะนอ ไดดำเนินการในดานการเมืองการบริหารท่ีมุงพัฒนาความรู
ความสามารถของบุคลากร การใหประชาชนไดมีสวนเก่ียวของในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบล 
และจัดหาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ ท่ีทันสมัยมาใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน เชน 
โครงการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมความรูใหกับบุคลากร, ประชาสัมพันธกิจกรรมของ อบต. จัดโครงการอบต.พบปะ
ประชาชน เพ่ือใหความรู พบปะเยี่ยมเยียนราษฎร รวมถึงการใหบริการนอกสถานท่ี การแตงตั้งภาคประชาชน
ใหเปนคณะกรรมการในโครงการตางๆ เปนตน  

       5) ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
       องคการบริหารสวนตำบลสะนอ ไดดำเนินการในดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดย
การปรับปรุงภูมิทัศนสองขางทางในตำบล เปนตน  
         การดำเนินงานในปท่ีผานมา ยึดกรอบแนวทางตามหลักธรรมาภิบาล คือ หลักคุณธรรม และนิติ
ธรรมหลักความรับผิดชอบ หลักความโปรงใสและตรวจสอบได หลักการมีสวนรวม และหลักประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล เชน การมีสวนรวมของประชาคมหมูบาน / ตำบล รวมในการจัดซ้ือ / จัดจาง การเผยแพรขอมูล
ขาวสารตาง ๆ เปนตน 
 

4.4 ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
 4.4.1 ผลกระทบนำไปสูอนาคต  

ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้วา องคกรตางๆไมวาจะเปนองคกรภาครัฐหรือองคกร
ภาคเอกชนจะพัฒนา เติบโตและอยูรอดไดตองมีการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม
ภายนอก 4 ประการ (PEST) ตลอดเวลา ซ่ึงประกอบไปดวย 

1) สิ่งแวดลอมดานการเมือง(Political Environment)  
2) สิ่งแวดลอมดานเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
3) สิ่งแวดลอมดานสังคม (Social Environment) และ 
4) สิ่งแวดลอมดานวิทยาการใหมๆ (Technology)  
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จากแผนภาพ องคการบริหารสวนตำบลมีฐานะเปนองคกรภาครัฐองคกรหนึ่ง จึงมีความ

จำเปนท่ีจะตองมีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมตางๆ 4 ประการดังท่ี
กลาวมาแลว เพ่ือใหองคกรพัฒนา เติบโตและอยูรอดตอไปได วิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตองวิเคราะหตามสิ่งแวดลอมท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปท้ัง 4 ประการ ดังนี้ 

1) การปรับตัวใหเขากับการเมือง (Political Environment) ท่ีเปล่ียนแปลง 
หากกลาวถึงการปกครองของไทยในปจจุบัน อาจแบงระดับการเมืองออกไดเปน 2 ระดับ 

ไดแก การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับทองถ่ิน การเมืองระดับชาติ ไดแก การเมืองระดับรัฐบาล
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในสวนของการเมืองระดับทองถ่ินนั้น ยังสามารถแบงแยกยอยออกได
เปนหลายประเภท เชน การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแมกระท่ังการเมืองในระดับหมูบานท่ี
จะตองมีการเลือกตั้งผูใหญบานโดยราษฎรในหมูบานนั้นๆ เปนตน 

ในสภาพขอเท็จจริงปจจุบันและผลงานวิจัยตางๆท่ีเก่ียวของตางชี้วาการเมืองในระดับชาติ ยัง
มีอิทธิพลตอการเมืองในระดับทองถ่ินอยูหลายประการ เชน การเลือกต้ังในระดับทองถ่ินตองอาศัยภาพลักษณ
ของพรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือชวยในการหาเสียง การใหเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสวนกลางมายังองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินโดยเลือกใหเฉพาะทองถ่ินท่ีเปนพรรคพวกเดียวกันกับราชการสวนกลาง เปนตน 

ในอนาคต อำนาจหนาท่ีและบทบาทของนักการเมืองทองถ่ินและขาราชการทองถ่ินจะเปน
อยางไรนั้น สวนหนึ่งก็ข้ึนอยูกับสิ่งแวดลอมทางการเมืองโดยเฉพาะอยางยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซ่ึง
ถายทอดออกมาเปนนโยบายของรัฐท่ีมีตอ อปท. ซ่ึงมักสลับสับเปลี่ยนกันเปน 2 กรณี กลาวคือ การรวมอำนาจ
การปกครอง(Centralization) หรือการกระจายอำนาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู ทีจะ
ปฏิบัติงานใน อบต. จึงจำเปนท่ีจะตองทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยูตลอดเวลา เพ่ือบริหารจัดการ 
อปท.ใหเขากับสภาวการณดังกลาวท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

ในสวนของปจจัยการเมืองระดับทองถ่ินดวยกันเองนั้น ทุกฝายท่ีเก่ียวของจะตองเขาใจ
บทบาทหนาท่ีของตนเอง ซ่ึงโดยหลักการแลวการตัดสินใจกำหนดนโยบายควรเปนหนาท่ีของฝายการเมือง
ทองถ่ิน ทุกฝายควรตองรูความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองทองถ่ินในทุกระดับท้ังระดับ อบจ. 
เทศบาล อบต.และระดับหมูบาน เพราะการเมืองทองถ่ินเหลานี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธกันและจะตองมี
ผลกระทบตอ อปท.ไมทางตรงก็ทางออม ขาราชการทองถ่ินควรพยายามปรับขอเท็จจริงในทองถ่ินใหเขากับ
ระเบียบกฎหมายของรัฐ ซ่ึงในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไมเหมาะสมกับสภาพปญหาและความตองการของ
คนในทองถ่ินก็ตองเปนหนาท่ีของขาราชการทองถ่ิน ท่ีจะประยุกตใชกฎหมาย ใหสามารถใชไดจริงตามสภาพ

 

องคการ 

(Organization) 

พัฒนา เติบโต อยูรอด 

การเมือง 

(Political) 

เศรษฐกิจ 

(Economic) 

สังคม 

(Social) 

วิทยาการ 

(Technology) 
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และบริบทแวดลอมของทองถ่ินนั้นๆ จึงจะไดชื่อวาเปนนักบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) อยาง
แทจริง 

2) การปรับตัวเขากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ท่ีเปล่ียนแปลง 
เม่ือสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไมดี ทำใหประชาชนยากจนเพ่ิมข้ึนเปนสาเหตุของ

ปญหาอ่ืนๆท่ีกระทบตอ อปท.ตามมา ไมวาจะเปนปญหายาเสพติด ปญหาโสเภณีเด็ก ปญหาประชาชน
เรียกรองในสิ่งท่ีสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนามากกวาสิ่งท่ีแกไขปญหาไดอยาง ซ่ึงสวนทางกับระเบียบ
กฎหมายและการตรวจสอบอยางเขมขนของสำนักงานตรวจเงินแผนดิน ท่ีพยายามจำกัดขอบเขตการตัดสินใจ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเรื่องของการแจกของใหแกราษฎร  

อีกปญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีสวนรวมทางการเมืองกับ อปท. เพราะตองเอาเวลาไป
ทำงานหาเงินเพ่ือปากทองของตนเองกอนหรือบางครั้งอาจมีสวนรวมแคการรับเงินแลวไปลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง รวมตลอดถึงปญหาความยากจนของประชาชนจะสรางความเขมแข็งใหกับนโยบายประชานิยมไปโดย
ปริยายซ่ึงอาจสงผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนการสงเสริมลักษณะนิสัยการพ่ึงพิงรัฐ
อยูตลอดเวลาของประชาชน เปนตน 

ดังนั้น การสรางกระบวนทัศน (Paradigm) ทางความคิดใหแกประชาชนตามหลัก  “ตนเปนท่ี
พ่ึงแหงตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเปนสิ่งสำคัญท่ีนักบริหารงาน อปท. ควรใหความสนใจท่ีจะ
สงเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้ 

3) การปรับตวัเขากับสังคม (Social Environment) ท่ีเปล่ียนแปลง 
ชุมชนแตละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต

ละพ้ืนท่ีก็ตองเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน เชน บางพ้ืนท่ีอาจเปนสังคมของคนอิสลาม 
บางพ้ืนท่ีอาจเปนสังคมของคนพุทธ บางพ้ืนท่ีเปนสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพ้ืนท่ีเปนสังคมทุติยภูมิ 
(ชุมชนในเมือง) บางพ้ืนท่ีประชาชนใหความรวมมือกับกิจกรรมของ อปท.เปนอยางดี บางพ้ืนท่ีประชาชนขาด
ความรวมมือ เปนตน  

สภาพของสังคมไทยมักเปนสังคมอุปถัมภ ผูบริหารทองถ่ินอาจมีแนวโนมท่ีจะตัดสินกำหนด
นโยบายไปตอบสนองตอกลุมญาติพ่ีนองของตน กลุมอ่ืนท่ีแพการเลือกต้ังเม่ือไมไดรับการตอบสนองก็หาทาง
โจมตี กอใหเกิดความขัดแยงท่ีรุนแรงข้ึนในสังคมทองถ่ินมากกวาในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน อบต. จึงจำเปนท่ี
จะตองเขาใจผลกระทบท่ีมาจากสาเหตุการกระจายอำนาจสูทองถ่ินท่ีสงผลโดยตรงตอความสามัคคีในสังคม
ทองถ่ินยุคปจจุบัน ตองมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแยงในสังคม เพราะคงไมมีสังคมใดในประเทศ
ไทยท่ีจะมีคนท่ีชอบสิ่งท่ีเหมือนๆกันไดหมด การปฏิบัติงานทุกอยางยอมมีการเห็นดวย ไมเห็นดวย ตอตาน 
และไมตอตาน อยูคูกับสังคมประชาธิปไตยเสมอสำคัญเพียงแตวาจะสามารถลดระดับหรือแกไขความขัดแยงท่ี
รุนแรงนั้นไดอยางไร  

4) การปรับตัวเขากับวิทยาการใหมๆ (Technology)ท่ีเปล่ียนแปลง 
ในปจจุบันกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินมีนโยบายสงเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการ

ฝกอบรมอยูเปนประจำ เชน การฝกอบรมการใชคอมพิวเตอรโปรแกรมตางๆ การฝกอบรมการจัดทำเว็บไซต
องคกร เปนตน ประกอบกับกรมสงเสริมฯ มีเว็บไซตเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆท่ีจำเปนและเก่ียวของกับการ
ปฏิบัติงานของ อปท.ท่ีปรับปรุงใหทันสมัยอยูทุกวัน เชน  
การเผยแพรหนังสือสั่งการตางๆผานชองทางการสารบรรณอิเลกทรอนิคส เปนตน หากพนักงานทองถ่ินให
ความสำคัญในการอานหนังสือสั่งการของกรมสงเสริมฯทางอินเตอรเน็ตอยูเปนประจำ ก็จะนำมาซ่ึงการ
บริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและไมขัดตอระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยูตลอดเวลา 
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 4.4.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  
  องคการบริหารสวนตำบลสะนอ มีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยการ
คาดการณการพัฒนาตางๆอยูภายใตสิ่งแวดลอมภายนอกตางๆ ดังตอไปนี้ 

1) การเปล่ียนแปลงในประเทศท่ีจะสงผลกระทบตอ อบต. 

- รัฐธรรมนูญฉบับใหมจะสงผลตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางไร 

- แนวโนมการยกฐานะจาก อบต. เปนเทศบาลท่ัวประเทศ 

- แนวโนมการควบรวมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให อปท. 

2) การเปล่ียนแปลงในระดับภูมิภาคท่ีจะสงผลกระทบตอ อบต. 

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดย
มี ไทยพมาลาวเวียดนามมาเลเซียสิงคโปรอินโดนีเซียฟลิปปนสกัมพูชาบรูไน เพ่ือท่ีจะใหมีผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจรวมกัน จะมีรูปแบบคลายๆ กลุม Euro Zone นั่นเอง จะทำใหมีผลประโยชนอำนาจตอรองตางๆ กับ
คูคาไดมากข้ึน และการนำเขา สงออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเวนสินคาบางชนิดท่ีแตละประเทศอาจจะ
ขอไวไมลดภาษีนำเขา (เรียกวาสินคาออนไหว) 

Asean จะรวมตัวเปน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเปนรูปธรรม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
ณ วันนั้นจะทำใหภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอยางมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพเขียว) หรือแนวทางท่ีจะให 
AEC เปนไปคือ 

1. การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเปนภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการแขงขันสูง 
3. การเปนภูมิภาคท่ีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีเทาเทียมกัน 
4. การเปนภูมิภาคท่ีมีการบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก 
จากการท่ีองคการบริหารสวนตำบลสะนอ ไดกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาไว ดังนั้น จึงวิเคราะหการ

เปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเขาสู AEC ท่ีจะสงผลกระทบตอองคการบริหารสวนตำบลสะนอ ใน
ยุทธศาสตรตางๆ ดังนี้ 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 
สังคม  

ปญหาสังคมจะรุนแรงถาไมไดรับการวางแผนท่ีดี เนื่องจากจะมีขยะจำนวนมากมากข้ึน 
ปญหาการแบงชนชั้น ถาคนไทยทำงานกับคนตางชาติท่ีดอยกวา อาจมีการแบงชนชั้นกันได และอาจมีปญหา
อาชญากรรม สถิติการกออาชญากรรมจะเพ่ิมข้ึนอยางมากจากชนนั้นท่ีมีปญหาคนจะทำผิดกฎหมายมากข้ึน
เนื่องจากไมรูกฎหมาย 

การศึกษา 
ภาษาอังกฤษยังเปนภาษาท่ีคนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารนอยกวาประเทศอ่ืนๆในอาเซียน 

ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลสะนอ จึงตองสนับสนุน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนในพ้ืนท่ี และประชาชนใน
พ้ืนท่ีมีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน 

วัฒนธรรม 
ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มีแผนปฏิบัติการ

ดานสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทรท่ีสำคัญ คือ การพัฒนามนุษยและการ
สรางอัตลักษณอาเซียน ตองสรางความตระหนักรูถึงความแตกตางในมรดกทางวัฒนธรรม เชน มุสลิมมีอาหารท่ี
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เปนขอหาม ตามธรรมเนียมของมุสลิมไมมีการจับมือกับเพศตรงขาม การใชมือซายในการสงของหรือนามบัตร
ใหแกชาวมุสลิมถือเปนสิ่งไมสุภาพ เปนตน 

 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการกีฬาและสงเสริมการทองเท่ียว 
 องคการบริหารสวนตำบลสะนอ ตองเรงบูรณาการรวมกับแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะ

แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม  
 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดี 
 ดานการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแยงดานการเมืองระหวางรัฐสมาชิกดวยกันเอง 

รวมท้ังปญหาการกอการราย ความไมสงบในพ้ืนท่ีท่ีเปนผลมาจากการเมือง ซ่ึงประเทศใดประเทศหนึ่งไม
สามารถแกไขไดโดยลำพัง 

 การบริหารภาครัฐตองเรงรัดพัฒนาใหตอบสนองการใหบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ใหบริการในดานการอนุญาต อนุมัติ ตางๆ ซ่ึงตองมีคูมือภาษาอังกฤษ เปนตน เพ่ือสื่อสารกับชาวตางชาติท่ี
ตองการทำนิติกรรมตางๆซ่ึงเก่ียวกับรัฐ เชน การเสียภาษีบำรุงทองท่ี การเสียภาษีปาย เปนตน อีกท้ังเจาหนาท่ี
ภาครัฐจำตองพัฒนาการใชภาษาอังกฤษใหอยูในระดับท่ีสื่อสารกับผูใชบริการท่ีเปนชาวตางชาติ 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 
 การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทำใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

โดยเฉพาะอยางยิ่งองคการบริหารสวนตำบลสะนอ ตองใหความสำคัญกับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือ
รองรับการหลั่งไหลเขามาของประชากรประเทศเพ่ือนบานไมวาจะเขามาในฐานะนักทองเท่ียว คนทำงาน หรือ
การอ่ืนใด การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสำคัญ เชน ถนน ปายจราจรท่ีมีภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศท่ี
จำเปน เปนตน 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมย่ังยืน 
 การเพ่ิมจำนวนประชากรทำใหการปริมาณขยะในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน ดังนั้นจะตองมีมาตรการใน

การบริการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี เพ่ือลดภาวะโลกรอน 
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมการรักษาความม่ันคงและเสริมสรางสันติสุข 
 การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทำใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

โดยเฉพาะอยางยิ่งองคการบริหารสวนตำบลสะนอ ตองใหความสำคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความ
สงบเรียบรอยมากข้ึน เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแตละชนชาติอาจมีความแตกตางกัน ดังนั้น อาจมี
การฝาฝนกฎหมายจากชาวตางประเทศในไทยมากข้ึนท้ังโดยตั้งใจและความไมรูกฎหมาย อีกท้ัง อาจเกิดปญหา
อาชญากรรม ยาเสพติด เพ่ิมมากข้ึนจากการหลั่งไหลของแรงงานตางดาวท่ีเขามาทำงานในไทยมากข้ึน 
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ประกาศองคการบริหารสวนตำบลสะนอ 

เรื่อง  ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 
------------------------------------------------------ 

  ตามท่ีองคการบริหารสวนตำบลสะนอ อำเภอยะรัง จังหวัดปตตานี ไดดำเนินการทบทวน
แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565 เพ่ือใหมีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุมจังหวัด รวมท้ังแผนปฏิบัติราชการประจำปจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปกลุมจังหวัด 
เพ่ือการบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ ขององคการ
บริหารสวนตำบลสะนอ และสภาองคการบริหารสวนตำบลสะนอ  ไดพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561-2565) ใหความเห็นชอบในการประชุมสมัย วิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจำป 2562  เม่ือวันท่ี 
13 มิถุนายน  2562  แลวนั้น 

เพ่ือใหการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตำบลสะนอ เปนไปดวยความเรียบรอยและ
ถูกตองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2548  และแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 ขอ 24 จึงขอประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 
2565) ของ        องคการบริหารสวนตำบลสะนอ ใหทราบโดยท่ัวกัน 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี 13 มิถุนายน  พ.ศ.  2562 
 
 
 

 (นายรอสาลี  อดุลยอภิมุข) 
 นายกองคการบริหารสวนตำบลสะนอ 
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