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ค ำน ำ 

 

          การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ ได้จัดท าขึ้นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งแสดงถึง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2561-2564) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่ ยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด อ าเภอ แผนพัฒนาชุมชนและนโยบายของคณะผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ ได้
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลลาโละให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น และปัญหา ความต้องการของประชาชนให้ท้องถิ่น 
สามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงเพ่ือน าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างมีระบบและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการวางแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 

                  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ.2561-2565) ที่น ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา มา
ด าเนินการตามเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลลาโละได้เป็นอย่างดี 
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ส่วนที่ 1  
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ส่วนที่ 1 

สภำพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐำน 

 

1. ด้ำนกำยภำพ 
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้ำนหรือต ำบล 

เหตุที่ได้ชื่อ “ลาโละ”  เพราะได้ชื่อมาจากต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง ชื่อว่า  ต้นลาโละ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 เป็นต้นไม้
ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งราษฎรเคารพนับถือในอภินิหาร กล่าวคือ เมื่อราษฎรมีปัญหาทุกข์ร้อนเรื่องต่าง ๆ เมื่อบนบานกับต้นไม้
ดังกล่าวแล้วความทุกข์ร้อนจะหายไป ความมีชื่อของต้นลาโละ ท าให้ราษฎรเรียกชื่อต่อกันมาแต่โบราณ เป็นชื่อของ
หมู่บ้านที่ต้นไม้นั้นขึ้นอยู่ คือ หมู่ที่ 5 บ้านลาโละ ในปัจจุบันและเป็นชื่อเรียกของต าบลลาโละด้วย 

องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล  1  ใน  9  องค์การบริหารส่วนต าบลของ เขต
อ าเภอรือเสาะ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ   ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 บ้านบริจ๊ะ ต าบลลาโละ อ าเภอรือเสาะ จังหวัด
นราธิวาส อยู่ห่างจากอ าเภอรือเสาะ ประมาณ 12 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ประมาณ 43 
กิโลเมตร ปัจจุบันมีอาณาเขตครอบคลุมพ้ืนที่ของหมู่ที่ 1 – 9 ของต าบลลาโละ มีพ้ืนที่ทั้งสิ้นประมาณ  37,208 ไร่ หรือ 
(59.53 ตารางกิโลเมตร) 

แบ่งเป็น หมู่ที่ 1 มีเนื้อที่ประมาณ 3,793.75   ไร่  หรือ  6.07      ตารางกิโลเมตร 
 หมู่ที่ 2 มีเนื้อที่ประมาณ 2,553.125 ไร่  หรือ  4.085    ตารางกิโลเมตร    
 หมู่ที่ 3 มีเนื้อที่ประมาณ 2,568.75   ไร่  หรือ  4.11      ตารางกิโลเมตร 
 หมู่ที่ 4 มีเนื้อที่ประมาณ 5,800        ไร่  หรือ  9.29      ตารางกิโลเมตร 
 หมู่ที่ 5 มีเนื้อที่ประมาณ 3,312.50   ไร่  หรือ  5.3        ตารางกิโลเมตร 
 หมู่ที่ 6 มีเนื้อท่ีประมาณ 2,537.50   ไร่  หรือ  4.06      ตารางกิโลเมตร 
 หมู่ที่ 7 มีเนื้อที่ประมาณ 4,034.357 ไร่  หรือ  6.455    ตารางกิโลเมตร 
 หมู่ที่ 8 มีเนื้อที่ประมาณ 7,056.25   ไร่  หรือ  11.29   ตารางกิโลเมตร 
 หมู่ที่ 9 มีเนื้อที่ประมาณ 3,625        ไร่  หรือ  5.8       ตารางกิโลเมตร 
ซึ่งนับว่าเป็นต าบลค่อนข้างเล็ก โดยได้รับการยกฐานะจากสภาต าบลเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ เมื่อ วันที่  19 

มกราคม พ.ศ. 2539  

 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศและอำณำเขต  

ลักษณะทั่วไปเป็นที่ราบเนินเชิงภูเขาเหมาะแก่การท าการเกษตรประเภทสวนยางพาราและสวนผลไม้ บางส่วนพื้นที่เป็นที่ราบ
ลุ่ม เหมาะแก่การท านาข้าว มีแหล่งน้ าธรรมชาติประเภทล าห้วย บึง และสายธารเล็ก ๆ กระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่ต าบล มีฝายพระราชด าริ 
บ้านกูยิ และบ้านทุ่งบาโงของกรม ชลประทาน ท าประปาภูเขาส่งน้ าให้ราษฎรใช้เป็นน้ าอุปโภคและทางการเกษตรบางส่วน 
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีต าบล มีพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอุทยานแห่งชาติน้ าตกซิโป และที่สาธารณประโยชน์บางพื้นที่เป็นต้นก าเนิด
ของสายธารเล็ก ๆ  

มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับต าบลสามัคคี   



 
 

   ทิศใต้   ติดต่อกับต าบลเชิงคีรี    อ าเภอศรีสาคร  

  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอ าเภอศรีสาคร และ อ าเภอระแงะ              

                         ทิศตะวันตก   ติดต่อกับต าบลรือเสาะออก และ ต าบลรือเสาะ  

แผนที่แสดงที่ตั้งบริเวณต ำบลลำโละ อ ำเภอรือเสำะ จังหวัดนรำธิวำส 
                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 ลักษณะภูมิอำกำศ 
ลักษณะสภาพอากาศมี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน ระหว่าง เดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน ฤดูฝนระหว่างเดือน

กรกฎาคมถึงเดือนกุมภาพันธุ์ สภาพอากาศโดยทั่วไปจะมีความแปรปรวน บางปีอาจจะมีภาวะฝนทิ้งช่วงและอาจเกิด
อุทกภัยในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม ในบางปีมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออกเฉียงใต้
พัดผ่าน ท าให้มีลักษณะอากาศร้อนชื้น และในเวลากลางคืนอากาศค่อนข้างเย็นฝนจะตกชุกมากในระหว่างเดือนตุลาคม
ถึงเดือนธันวาคม 

1.4 ลักษณะของดิน 
ลักษณะของดินในพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรายและดินเหนียว ดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การท า

การเกษตร 
1.5 ลักษณะของแหล่งน้ ำ 

 -แม่น้ า       -  แห่ง 
 -ห้วย,หนอง,คลอง,บึง   12  แห่ง 
      แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
 -อ่างเก็บน้ า      5  แห่ง 
 -ฝายกั้นน้ า      6  แห่ง 



 
 

 -บ่อน้ าตื้น        1,358  แห่ง 
 -ประปาหมู่บ้าน      8  แห่ง 
 

1.6 ลักษณะของไม้และป่ำไม้ 
สภาพป่าไม้ในพ้ืนที่จะมีสภาพเป็นป่าเขาสูง ป่าทึบ มีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอุทยานแห่งชาติ คือ ที่สาธารณะ

ประโยชน์บางพื้นท่ี    
 

2. ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง 
2.1  เขตกำรปกครอง 

ต าบลลาโละ แบ่งการปกครองออกเป็น  9  หมู่บ้าน  ดังนี้ 

 
 

2.2 กำรเลือกตั้ง 
  การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน

ต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มีจ านวน 9 หมู่บ้าน มีผู้บริหารท้องถิ่น     จ านวน 1 คน สมาชิกสภา
ท้องถิ่น หมู่บ้านละ 2 คน รวมเป็น 18 คน 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้ำน ชื่อผู้ใหญ่บ้ำน/ก ำนัน ชื่อสมำชิก อบต. หมำยเหตุ 

1 บือแรง นายมูหัมมะสุกรี  สาแมมะซา 

ผู้ใหญ่บ้าน 

นางสาวรอปีอะห์ ตอพา  

- 

2 บูเกะนากอ นายมูฮมัหมดัซาวาวี สะและ 

ผู้ใหญ่บ้าน  

นายมูฮ าหมัดซูเฟียน เจะ๊แน  

นายมูฮ าหมัดยัมรยี์  สะแม 

3 อีนอ นายอับดุลรอนิง หะมะ 

ผู้ใหญ่บ้าน  

นายอับดุลรอนิง มะเซ็ง  

นายหะมะ  สาและ 

4 กูย ิ นายรอซาลี หะยียเีต๊ะ 

ผู้ใหญ่บ้าน 

นายมะรเีป็ง หลงปลา  

- 

5 ลาโละ นายลายิ  มะมิง 

ก านัน 

นายมูฮ าหมัดอัซฮารี มะมิง  

นางสาวฟาตีเมา๊ะ สะมะแอ 

6 ไอร์บูโละ นายมะนาเซ ดาบ ู

ผู้ใหญ่บ้าน 

นายมามะนอ วาโต  

นายอับดุลรอซะ ดือราฮิง 

7 บริจ๊ะ 

 

นายอุสมาน  กอเดร ์

ผู้ใหญ่บ้าน 

นายนิแอ นิโซ๊ะ  

นายไซนูดิง บือราเฮง 

8 ไทยสุข นายมะรอพี  มะแซ 

ผู้ใหญ่บ้าน 

นายสะรีย์ ยูโซ๊ะ  

นายแวหะมะ หะ 

9 พงยือติ นายมะนาวี  ยีมะย ี

ผู้ใหญ่บ้าน 

นายอีดือเระ๊ เจ๊ะแว  

นายมัสรียา มะแซ 



 
 

 
 
 
3. ประชำกร 
 มีประชากรทั้งสิ้น  10,092  คน  แยกเป็น เพศชาย  5,044  คน  เพศหญิง  5,048  คน มีจ านวนครัวเรือน  
2,173  ครัวเรือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
*ข้อมูล  
         ณ  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2562  ที่มา : ที่ท าการปกครองอ าเภอ ฝ่ายทะเบียนและบัตร 

 
 

*************************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้ำน 
ประชำกรชำย 

(คน) 

ประชำกรหญิง 

(คน) 

จ ำนวนระชำกร 

รวม 
จ ำนวนครัวเรือน 

1 บือแรง 430 411 841 191 

2 บูเกะนากอ 437 454 891 254 

3 อีนอ 476 466 942 185 

4 กูย ิ 1,003 1,021 2,024 385 

5 ลาโละ 697 737 1,434 240 

6 ไอร์บูโละ 455 443 898 169 

7 บริจ๊ะ 748 736 1,484 401 

8 ไทยสุข 460 463 923 218 

9 พงยือติ 338 317 655 130 

รวม 5,044 5,048 10,092 2,173 



 
 

 
 
 
4. สภำพทำงสังคม 

4.1  กำรศึกษำ  
>  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก        จ านวน   1  แห่ง 
 -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบริจ๊ะ  ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านบริจ๊ะ 
 
>  ระดับประถมศึกษา   จ านวน  5 แห่ง 
 -โรงเรียนบ้านบือแรง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านบือแรง 
 -โรงเรียนบ้านอีนอ     ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านอีนอ 
 -โรงเรียนบ้านกูยิ       ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านกูย ิ
 -โรงเรียนบ้านบริจ๊ะ    ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านบริจ๊ะ 
 -โรงเรียนชุมชนสัมพันธ์ลาโละ 
 
>  ศูนย์อบรมจริยธรรม/โรงเรียนตาดีกา จ านวน 10 แห่ง 
 -โรงเรียนตาดีกาบ้านบือแรง 
 -โรงเรียนตาดีกาบ้านบูเกะนากอ 
 -โรงเรียนบ้านอีนอ 
 -โรงเรียนตาดีกาบ้านอูยิ 
 -โรงเรียนตาดีกาบ้านรีเย็ง 
 -โรงเรียนตาดีกาบ้านลาโละ 
 -โรงเรียนตาดีกาบ้านไอร์บูโละ 
 -โรงเรียนบ้านบริจ๊ะ 
 -โรงเรียนตาดีกาบ้านบาโง 
 -โรงเรียนตาดีกาบ้านพงยือติ 
 
> โรงเรียนเอกชน (สช.)   จ านวน 1 แห่ง    

 4.2  กำรสำธำรณสุข 
  ต าบลลาโละมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล จ านวน 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลลาโละ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านกูยิ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านกูยิ โดยรับผิดชอบทั้งหมด 
1- 9 หมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ มุ่งเน้นการให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกันภูมิคุ้มกันโรค การ
ระงับโรคติดต่อ และการวางแผนครอบครัว และอ่ืนๆ มีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน จ านวน 9 แห่ง โดยมี อส
ม.ประจ าหมู่บ้านรับผิดชอบ  

4.3  อำชญำกรรม           
     4.4  ยำเสพติด 
                     ปัญหายาเสพติดมีพ้ืนที่การเฝ้าระวัง ตั้งแต่หมู่ท่ี 1 บ้านบือแรง – หมู่ที่ 9 บ้านพงยือติ  

 4.5  กำรสังคมสงเครำะห์ 



 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละได้ด าเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดังนี้ 
1. ด าเนินการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ ในพ้ืนที่ 
2. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ ในพ้ืนที่ 
3. ประสานการจัดท าบัตรผู้พิการ 
4. รับลงทะเบียน และประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

 

5. ระบบบริกำรพื้นฐำน 

 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละมีระบบบริการพ้ืนฐาน ดังนี้ 

 5.1 การคมนาคมขนส่ง 

  -ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4060 ระหว่าง อ าเภอยี่งอ ถึง อ าเภอรือเสาะ  

  -ทางหลวงชนบทหมายเลข นธ 4006 ระหว่าง ต าบลลาโละ ถึง อ าเภอศรีสาคร 

  -ถนนลาดยาง     5     สาย 

  -ถนนคอนกรีต    8     สาย 

  -หินคลุก/ลูกรัง    6     สาย 

  -ทางรถไฟ          1     สาย คือ สถานีลาโละ 

 5.2 การไฟฟ้า 

  -มีไฟฟ้าเข้าถึงทั้ง 9 หมู่บ้าน 

  -มีไฟฟ้าสาธารณะ 

 5.3 การประปา 

  -มีระบบประปาหมู่บ้าน  จ านวน  8   แห่ง 

 5.4 โทรศัพท ์

  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ โดยส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์ระบบเคลื่อนที่ 

  -สถานีโทรคมนาคม AIS      จ านวน   1  แห่ง 

  -สถานีโทรคมนาคม DTAC   จ านวน   1  แห่ง 

 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ ์

6. ระบบเศรษฐกิจ 

 6.1 การเกษตร 

  -ประชากรต าบลลาโละ ส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ปลูกพืชไร่ ท าสวน ท า
นา ฯลฯ 

 6.2 การประมง 

  -ในต าบลลาโละไม่มีการท าประมง 

 6.3 การปศุสัตว์ 



 
 

  -เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด 
โค กระบือ สุกร ฯลฯ 

 6.4 การบริการ 

  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

   -มีร้านจ าหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดทุกหมู่บ้าน 

   -มีตลาดนัด  จ านวน  3  แห่ง 

 6.5 การท่องเที่ยว 

  -จากการส ารวจภายในต าบลลาโละมีสถานที่พักพอที่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในอนาคต คือ น้ าตกไอร์
ดือลง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านกูยิ ต าบลลาโละ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 

 6.6 อุตสาหกรรม 

  - 

 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

  -บริษัท   -    แห่ง 

  -ห้างหุ้นส่วนจ ากัด -    แห่ง 

  -ร้านค้า   102  แห่ง 

  -ปั้มน้ ามัน     17    แห่ง 

  -ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์      5    แห่ง 

  กลุ่มอาชีพ  จ านวน   2  กลุ่ม 

  -กลุ่มปักจักร 

  -กลุ่มท าขนม 

 6.8  แรงงำน 

  - ประชากรต าบลลาโละ ส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ได้แก่ การท าสวน ท านา ปลูกพืชไร่ 
พืชผัก เลี้ยงสัตว์ ส าหรับที่เหลือจะประกอบอาชีพรับจ้าง บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปท างาน
ต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้านใหญ่ๆ 
เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย ปัญหานี้ยังไม่สามารถ
แก้ไขได ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) 

7.1 ข้อมูลพื้นฐำนของหมู่บ้ำนหรือชุมชน 

หมู่บ้ำน 
จ ำนวนประชำกร 

ครัวเรือน พ้ืนที่ (ไร่) ชำย หญิง รวม 

หมู่ที่ 1 บ้านบือแรง 426 415 841 189 10,182 

หมู่ที่ 2 บ้านบูเกะนากอ 423 450 873 245 7,338 

หมู่ที่ 3 บ้านอีนอ 469 466 935 179 4,113 

หมู่ที่ 4 บ้านกูย ิ 984 990 1,974 363 4,688 
หมู่ที่ 5 บ้านลาโละ 673 726 1,399 232 2,081 

หมู่ที่ 6 บ้านไอร์บูโละ 450 447 897 167 3,169 
หมู่ที่ 7 บ้านบริจ๊ะ 725 709 1,434 387 3,125 
หมู่ที่ 8 บ้านไทยสุข 457 452 909 208 2,025 
หมู่ที่ 9 บ้านพงยือติ 327 308 635 126 2,346 

รวม 4,934 4,963 9,897 2,096 39,067 

   

 

7.2 ข้อมูลด้ำนกำรเกษตร 

      1.บ้ำนบือแรง หมู่ที่ 1  
ประเภทของกำรท ำกำรเกษตร จ ำนวน ผลผลิตเฉลี่ย 

(ก.ก./ไร)่ 
ต้นทุนกำรผลิต

เฉลี่ย 
รำคำขำยโดย

เฉลี่ย 
ท าสวน 1) สวนปาลม์น้ ามัน 15  ครัวเรือน 

90  ไร ่
1,760  กก/ไร ่ 1,500 บาท/ไร ่ 8,800 บาท/ไร ่

2) สวนยางพารา 109  ครัวเรือน 
4,494 ไร่ 

280 กก/ไร ่ 1,000 บาท/ไร ่ 22,400 บาท/ไร ่

3) สวนลองกอง 26  ครัวเรือน 
23  ไร ่

320 กก/ไร ่ 2,500 บาท/ไร ่ 3,200 บาท/ไร ่

4) สวนเงาะ 41  ครัวเรือน 
34  ไร ่

265 กก/ไร ่ 2,000 บาท/ไร ่ 2,650บาท/ไร ่

5) มะพร้าว 40  ครัวเรือน 
90  ไร ่

750 กก/ไร ่ 2,000 บาท/ไร ่ 11,250บาท/ไร ่

     
 

 

 

 



 
 

 

 

 

        2. บ้ำนบูเกะนำกอ  หมู่ที่ 2 
ประเภทของกำรท ำกำรเกษตร จ ำนวน ผลผลิตเฉลี่ย ต้นทุนกำรผลิต

เฉลี่ย 
รำคำขำยโดย

เฉลี่ย 
ท าสวน 1) สวนปาลม์

น้ ามัน 
7  ครัวเรือน 
90  ไร ่

1,760 กก/ไร ่ 1,000 บาท/ไร ่ 1,140 บาท/ไร ่

2) สวนยางพารา 112 ครัวเรือน 
582 ไร ่

280กก/ไร ่ 1,000 บาท/ไร ่ 8,120 บาท/ไร ่

3)สวนลองกอง 80 ครัวเรือน 
58   ไร ่

350 กก/ไร ่ 2,750 บาท/ไร ่ 3,750 บาท/ไร ่

4)สวนเงาะ 72 ครัวเรือน 
71  ไร ่

265 กก/ไร ่  1,560 บาท/ไร ่ 2,650 บาท/ไร ่

5.)มะพร้าว 32 ครัวเรือน 
90  ไร ่

750 กก/ไร ่  2,500 บาท/ไร ่ 11,250 บาท/ไร ่

  

       3. บ้ำนอีนอ  หมู่ที่ 3 

ประเภทของกำรท ำกำรเกษตร จ ำนวน ผลผลิตเฉลี่ย 
ต้นทุนกำรผลิต

เฉลี่ย 
รำคำขำยโดยเฉลี่ย 

ท าสวน 1) สวนปาลม์
น้ ามัน 

10  ครัวเรือน 
15   ไร ่

260 กก/ไร ่ 1,000 บาท/ไร ่ 1,040 บาท/ไร ่

2) สวนยางพารา 76  ครัวเรือน 
1,650 ไร่ 

230 กก/ไร ่ 2,600 บาท/ไร ่ 8,050 บาท/ไร ่

3) สวนลองกอง 30  ครัวเรือน 
20  ไร ่

300 กก/ไร ่ 2,500 บาท/ไร ่ 3,000 บาท/ไร ่

4) สวนเงาะ 51  ครัวเรือน 
41  ไร ่

265 กก/ไร ่  1,000 บาท/ไร ่ 2,650บาท/ไร ่

5) มะพร้าว 30  ครัวเรือน 
90  ไร ่

750 กก/ไร ่  2,200 บาท/ไร ่ 11,250บาท/ไร ่

 

 

       4. บ้ำนกูย ิ หมู่ที่ 4 

ประเภทของกำรท ำกำรเกษตร จ ำนวน ผลผลิตเฉลี่ย 
ต้นทุนกำรผลิต

เฉลี่ย 
รำคำขำยโดยเฉลี่ย 

ท าสวน 1) สวนปาลม์น้ ามัน 30  ครัวเรือน 
509  ไร่ 

260  กก/ไร ่ 1,000 บาท/ไร ่ 1,040 บาท/ไร ่

2) สวนยางพารา 83  ครัวเรือน 
1,737 ไร่ 

230 กก/ไร ่ 2,600 บาท/ไร ่ 8,050 บาท/ไร ่

3) สวนลองกอง 10  ครัวเรือน 
5  ไร ่

300 กก/ไร ่ 1,560 บาท/ไร ่ 3,000  บาท/ไร ่

4) สวนเงาะ 21  ครัวเรือน 265 กก/ไร ่ 1,000 บาท/ไร ่ 2,650 บาท/ไร ่



 
 

15 ไร ่
5) มะพร้าว 25  ครัวเรือน 

45  ไร ่
720 กก/ไร ่  2,000 บาท/ไร ่ 10,800บาท/ไร ่

5. บ้ำนลำโละ  หมู่ที่ 5 
ประเภทของกำรท ำกำรเกษตร จ ำนวน ผลผลิตเฉลี่ย ต้นทุนกำรผลิต

เฉลี่ย 
รำคำขำยโดยเฉลี่ย 

ท าสวน 1) สวนปาลม์น้ ามัน 12  ครัวเรือน 
77  ไร ่

285 กก/ไร ่ 1,000 บาท/ไร ่ 1,140 บาท/ไร ่

2) สวนยางพารา 70  ครัวเรือน 
2,290 ไร่ 

230 กก/ไร ่ 1,000 บาท/ไร ่ 8,120 บาท/ไร ่

3) สวนลองกอง 80  ครัวเรือน 
58  ไร ่

350 กก/ไร ่ 2,750 บาท/ไร ่ 3,750 บาท/ไร ่

4) สวนเงาะ 72  ครัวเรือน 
71  ไร ่

265 กก/ไร ่  1,560 บาท/ไร ่ 2,650 บาท/ไร ่

5) มะพร้าว 32  ครัวเรือน 
90  ไร ่

750 กก/ไร ่  2,500 บาท/ไร ่ 11,250 บาท/ไร ่

 

         6. บ้ำนไอร์บูโละ  หมู่ที่ 6 
ประเภทของกำรท ำกำรเกษตร จ ำนวน ผลผลิตเฉลี่ย ต้นทุนกำรผลิต

เฉลี่ย 
รำคำขำยโดยเฉลี่ย 

ท าสวน 1) สวนปาลม์น้ ามัน 15  ครัวเรือน 
139  ไร่ 

260 กก/ไร ่ 1,000 บาท/ไร ่ 1,040 บาท/ไร ่

2) สวนยางพารา 92  ครัวเรือน 
1,835  ไร่ 

230 กก/ไร ่ 2,600 บาท/ไร ่ 8,050 บาท/ไร ่

3) สวนลองกอง 30  ครัวเรือน 
20  ไร ่

300 กก/ไร ่ 2,500 บาท/ไร ่ 3,000 บาท/ไร ่

4) สวนเงาะ 51  ครัวเรือน 
41  ไร ่

265 กก/ไร ่  1,000 บาท/ไร ่ 2,650บาท/ไร ่

5) มะพร้าว 30  รัวเรือน 
90  ไร ่

750 กก/ไร ่  2,200 บาท/ไร ่ 11,250บาท/ไร ่

 

  7. บ้ำนบริจ๊ะ  หมู่ที่ 7 
ประเภทของกำรท ำกำรเกษตร จ ำนวน ผลผลิตเฉลี่ย ต้นทุนกำรผลิต

เฉลี่ย 
รำคำขำยโดยเฉลี่ย 

ท าสวน 1) สวนปาลม์น้ ามัน 30 ครัวเรือน 
230  ไร ่

260  กก/ไร ่ 1,000 บาท/ไร ่ 1,040 บาท/ไร ่

2) สวนยางพารา 96 ครัวเรือน 
1,786 ไร่ 

230 กก/ไร ่ 2,600 บาท/ไร ่ 8,050 บาท/ไร ่

3) สวนลองกอง 10 ครัวเรือน 
5   ไร ่

300 กก/ไร ่ 1,560 บาท/ไร ่ 3,000  บาท/ไร ่

4) สวนเงาะ 21 ครัวเรือน 
15  ไร ่

265 กก/ไร ่ 1,000 บาท/ไร ่ 2,650 บาท/ไร ่



 
 

5) มะพร้าว 25 ครัวเรือน 
45  ไร ่

720 กก/ไร ่  2,000 บาท/ไร ่ 10,800บาท/ไร ่

 

      8. บ้ำนไทยสุข  หมู่ที่ 8 
ประเภทของกำรท ำกำรเกษตร จ ำนวน ผลผลิตเฉลี่ย ต้นทุนกำรผลิตเฉลี่ย รำคำขำยโดย

เฉลี่ย 
ท าสวน 1) สวนปาลม์น้ ามัน 42  ครัวเรือน 

350  ไร ่
285 กก/ไร ่ 1,000 บาท/ไร ่ 1,140 บาท/ไร ่

2) สวนยางพารา 96  ครัวเรือน 
1,786 ไร่ 

230 กก/ไร ่ 1,000 บาท/ไร ่ 8,120 บาท/ไร ่

3) สวนลองกอง 80  ครัวเรือน 
58  ไร ่

350 กก/ไร ่ 2,750 บาท/ไร ่ 3,750 บาท/ไร ่

4) สวนเงาะ 72  ครัวเรือน 
71  ไร ่

265 กก/ไร ่ 1,560 บาท/ไร ่ 2,650 บาท/ไร ่

5) มะพร้าว 32  ครัวเรือน 
90  ไร ่

750 กก/ไร ่ 2,500 บาท/ไร ่ 11,250 บาท/ไร ่

  

 

       9. บ้ำนพงยือติ  หมู่ที่ 9 
ประเภทของกำรท ำกำรเกษตร จ ำนวน ผลผลิตเฉลี่ย ต้นทุนกำรผลิต

เฉลี่ย 
รำคำขำยโดยเฉลี่ย 

ท าสวน 1) สวนปาลม์น้ ามัน 20 ครัวเรือน 
245 ไร ่

  260 กก/ไร ่ 1,000 บาท/ไร ่ 1,040 บาท/ไร ่

2) สวนยางพารา 86 ครัวเรือน 
1,786 ไร่ 

230 กก/ไร ่ 2,600 บาท/ไร ่ 8,050 บาท/ไร ่

3) สวนลองกอง 30 ครัวเรือน 
20 ไร ่

300 กก/ไร ่ 2,500 บาท/ไร ่ 3,000 บาท/ไร ่

4) สวนเงาะ 51 ครัวเรือน 
41 ไร ่

265 กก/ไร ่  1,000 บาท/ไร ่ 2,650บาท/ไร ่

5.)มะพร้าว 30 ครัวเรือน 
90 ไร ่

750 กก/ไร ่  2,200 บาท/ไร ่ 11,250บาท/ไร ่

 

 

 

   7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

 -ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 66.30 มิลลิเมตร/ปี 

 -แหล่งน้ าธรรมชาติ 12 แห่ง 

 -แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างข้ึน จ านวน 1,358 แห่ง คือ บ่อน้ าตื้น อ่างเก็บน้ า ฝาย 

   7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค) 

 -ระบบประปาหมู่บ้าน 



 
 

 -สระน้ าสาธารณะ 

 

8. ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม 

 8.1 การนับถือศาสนา 

  - ประชากรในต าบลลาโละนับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 87 % นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 13% โดยมี
มัสยิด และสุเหร่าเป็นศาสนสถานส าหรับประกอบงานบุญและพิธีกรรมทางศาสนาภายในต าบลดังนี้ 

  - วัด/ส านักสงฆ์   1  แห่ง ได้แก่ วัดชนาราม หมู่ที่ 8 บ้านไทยสุข 

  - มัสยิด            11 แห่ง ได้แก่ มัสยิดบือแรง, มัสยิดหมู่ที่ 2, มัสยิดหมู่ที่ 3, มัสยิดรีเย็ง, มัสยิดอูยิ, 
มัสยิดหมู่ที่ 5, มัสยิดดารุลมุนตาฮา, มัสยิดไอร์บูโละ, มัสยิดหมู่ที่ 7, มัสยิดนัสรียะห์, มัสยิดหมู่ที่ 9 

  -บาลาเซาะ       10 แห่ง ได้แก่ บาลาเซาะมาดีเนาะ,บาลาเซาะบาบอ,บาลาเซาะรีเย็ง,บาลาเซาะจา
เราะอูยิ,บาลาเซาะหมู่ที่ 5,บาลาเซาะหมู่ที่ 6,บาลาเซาะกาจอปอรี,บาลาเซาะก าปงบารู,บาลเซาะปะจูบาลาเซาะกีเยาะ
           

รำยงำนรำยได้เฉลี่ยครัวเรือน ข้อมูลควำมจ ำเป็นพื้นฐำน ระดับต ำบล ปี 2559 
 

พื้นที่ จ ำนวนครัวเรือน รวม (คน) รำยได้เฉลี่ย (บำท/คน) 

หมู่ที่ 9 บ้านพงยือติ 125 631 70,902 

หมู่ที่ 6 บ้านไอร์บูโละ 163 892 49,990 

หมู่ที่ 4 บ้านกูยิ 359 1,950 49,490 

หมู่ที่ 8 บ้านไทยสุข 204 895 44,900 

หมู่ที่ 2 บ้านบูเกะนากอ 239 867 43,456 

หมู่ที่ 7 บ้านบริจ๊ะ 378 1,450 40,243 

หมู่ที่ 1 บ้านบือแรง 187 835 39,507 

หมู่ที่ 3 บ้านอีนอ 175 927 38,693 

หมู่ที่ 5 บ้านลาโละ 228 1,382 37,898 

รวม 2,058 9,829 415,079 

 
9. สถำนที่ท่องเที่ยวในต ำบล 

จากการส ารวจภายในต าบลลาโละ มีสถานที่พักที่พอจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในอนาคต คือ น้ าตกไอร์ดือลง 
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านกูยิ ต าบลลาโละ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
ยุทธศำสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

ส่วนท่ี 2 
 ยุทธศำสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

******************************* 

 

1. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแผนพัฒนำระดับมหภำค 
 1.1 แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี   

  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี  โดยมุ่งเน้นเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ของประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท าร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  สรุปย่อได้  ดัง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบ
ต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตออ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง 
ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างม่ันคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันใน
ชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลง
ของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

2.3 ยุทธศำสตร์ชำติ 

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น  จ าเป็นจะต้องมีการ
วางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติ
ในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการ
รวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง
เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป จะ
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ  (6) 
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ 
ดังนี้ 

2.3.1 ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและ
ป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย  
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลย
ภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

2.3.2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การ
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการ



 
 

แข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้าน
อาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้
ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน  อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น 
การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่
ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค  

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ  โดยมุ่งสู่
ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา  และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบ
การด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภำคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่ม
เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และ
ปลอดภัย 

- ภำคอุตสำหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและ
ยกระดับห่วงโซ่ให้สูงขึ้น 

- ภำคบริกำร โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ
ให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 

(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล  

(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ  
ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ 
รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

2.3.3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่
แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มี
ระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ต้องให้
ความส าคัญ อาท ิ



 
 

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

(2) การยกระดับคุณภาพการศกึษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง 

(3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 

(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 

(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่ม
เพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 

2.3.4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม  เพ่ือเร่งกระจาย
โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางที่
ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 

(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 

(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและของชุมชน 

(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

2.3.5 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่งอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูและสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกัน
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 

(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

 

2.3.6 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 

(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 

(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล 

(6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 



 
 

(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

2.4 กลไกกำรขับเคลื่อนกระบวนกำรพัฒนำ 

ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ใช้เป็น
แนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผน
เฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ  

2.5 ปัจจัยควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์ชำติ 

2.5.1 สำระของยุทธศำสตร์ชำติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนดเป้าหมายและภาพใน
อนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการก าหนดตัวชี้วัดที่
สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได ้

2.5.2 ระบบและกฎหมำย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการจัดสรรงบประมาณ 
ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ และกรอบกฎหมาย
ที่จะก าหนดให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็น
ระบบในทุกระดับ 

2.5.3 กลไกสู่กำรปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ การน าไปสู่การ
ปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถก าหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 

1.2 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 

การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบล มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แต่ทั้งนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ         ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ได้สิ้นสุดลงและการ
จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 อยู่ระหว่างการเสนอร่างแผนซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์เอาไว้แล้ว   

ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  มีความ
สอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12    อบต.จึงได้จัดท าแผนที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ซึ่งมีท้ังหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  

ยุทธศำสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

ยุทธศำสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ยุทธศำสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 

ยุทธศำสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและ  ธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

ยุทธศำสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 



 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ยุทธศำสตร์ที่ 9  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

ยุทธศำสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

1.3 แผนพัฒนำภำค/แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนำจังหวัด  

1.3.1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคใต้ชำยแดน พ.ศ.2558-2561 (สงขลำ สตูล ปัตตำนี ยะลำ 
นรำธิวำส) 

วิสัยทัศน์     “ประตูกำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว สู่อำเซียนตอนใต้” 

 

เป้ำประสงค์รวม 

1. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในกลุ่มประเทศอาเซียน 

2.สร้างมูลค่าเพ่ิมภาคบริการสินค้าเกษตร ฮาลาล และพัฒนาบุคลากร  เพ่ือสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ ยกระดับฝีมือให้ได้มาตรฐานระหว่างประเทศ รองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี 

ประเด็นยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ 

การขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนให้เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์การพัฒนาไว้ 4 
ยุทธศาสตร์ โดยเรียงล าดับความส าคัญดังนี้ 

1. พัฒนากระบวนการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้ายางพารา ทั้งระบบการผลิต การแปรรูป และช่องทางการตลาด 

1.1 ส่งเสริมผลิตต้นตอพ้ืนเมือง แปลงจ าหน่ายพันธุ์มาตรฐาน การบริหารจัดการ และเพ่ิมความรู้
เกษตรกรหรือผู้ประกอบการ เพ่ือเพ่ิมผลผลิต 

1.2 เพ่ิมประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร กลุ่มเครือข่าย ผู้ประกอบการทุกระดับของ
ยางและผลิตภัณฑ์ยางให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 

1.3 ส่งเสริมและพัฒนาการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต การแปรรูป /ไม้ยางพารา และผลิตภัณฑ์ยางให้
ได้มาตรฐาน 

1.4 ส่งเสริมช่องทางการตลาดยางและผลิตภัณฑ์ยาง /ไม้ยางพารา สู่นานาชาติ 

1.5 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีและเผยแพร่องค์ความรู้ในการเพ่ิมมูลค่ายางและ
ผลิตภัณฑ์ยาง 

1.6 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งทรัพยากร เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมมูลค่ายางและ
ผลิตภัณฑ์ยาง และจัดตั้ง Rubber City 

2. พัฒนาสินค้าและบริการฮาลาลให้มีมูลค่าเพ่ิมตามห่วงโซ่อุปทานและสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด 

2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับและสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจฮาลาล อย่างเป็นระบบ 

2.2 ส่งเสริม พัฒนา เชื่อมโยงเพ่ือยกระดับและปรับปรุงทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพของวัตถุดิบเพ่ือ
รองรับการขยายตัวด้านฮาลาล 

2.3 สนับสนุนการพัฒนาสินค้าและบริการให้ได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาลและสากล 



 
 

2.4 ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรและผู้ประกอบการในการขับเคลื่อน 

2.5 เพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายและการกระจายสินค้าฮาลาลสู่สากล 

3. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 

3.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย 

3.2 พัฒนาระบบตลาดและประชาสัมพันธ์สร้างแรงจูงใจให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่ 

3.3 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการให้ได้มาตรฐาน และเป็นภูนิวัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัด 

3.4 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดนเชิงวัฒนธรรม 

4. ส่งเสริมและพัฒนา การค้า การลงทุน และทรัพยากรมนุษย์ เชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

4.1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโรจิสิกข์ และระบบป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ให้มี
ประสิทธิภาพ 

4.2 พัฒนาด่านชายแดน/เมืองชายแดน/เขตเศรษฐกิจให้สามารถรองรับการค้าชายแดน 

4.3 พัฒนาและเพ่ิมศักย์ภาพทรัพยากรมนุษย์  เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน                     

4.4 ส่งเสริมอุตสาหกรรมสนับสนุน และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ให้มีความเข้มแข็ง 

4.5 สนับสนุนสถาบันการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

1.3.2 แผนพัฒนำจังหวัดนรำธิวำส พ.ศ. 2561-2564 

วิสัยทัศน์จังหวัดนรำธิวำส  “เศรษฐกิจมั่นคง กำรค้ำเฟื่องฟู นรำน่ำอยู่ มุ่งสู่สันติสุขอย่ำงย่ังยืน”  

ค ำอธิบำยวิสัยทัศน์  

เศรษฐกิจมั่นคง หมายถึง การที่ระบบเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาส มีองค์ประกอบ ดังนี้  

1) สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของฐานการผลิตจากฐานรายได้เดิม  

1.1) ภำคกำรเกษตร เพ่ิมผลผลิตภาคการเกษตร เช่น ยางพารา ปาล์ม น้ ามัน ไม้ผล ปศุสัตว์ ประมง ให้มี
คุณภาพ และได้มาตรฐาน พร้อมทั้งสนับสนุนกระบวนการของตลาดกลางการเกษตรชายแดนใต้ ณ อ าเภอ ยี่งอ ที่จะเป็น
แหล่งรับซื้อและกระจายผลผลิตภาคการเกษตรไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนา
ผลผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานในระดับ การส่งออก  

1.2) ภำคกำรท่องเที่ยว : เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และแหล่ง 
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  

2) สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของฐานการผลิตจากฐานรายได้ใหม่ 

2.1) เพ่ิมศักยภาพสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น กรือโป๊ะ ใบไม้สีทอง ผ้าบาติก   รังนก ผลิตภัณฑ์ส้ม
แขก เป็นต้น ให้เป็นสินค้าพรีเมี่ยมและได้มาตรฐานการส่งออก  

2.2) เป็นเมืองเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรอุตสาหกรรมเพ่ิมค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น อุตสาหกรรม
แปรรูปยางพารา, เวชส าอางจากข้าวหอมกระดังงา เป็นต้น และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และ อุตสาหกรรมฮาลาล (อาหาร
และไม่ใช่อาหาร)  



 
 

2.3) การเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร  และส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ 
เพ่ิมเติม ประกอบด้วย การท่องเที่ยวเชิงสันทนาการและกีฬา และอีเวนท์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่  

 

3) พัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจใหม่  

3.1) เขตเศรษฐกิจพิเศษ  

3.2) เมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”  

4) รายได้ต่อหัวของประชากรเพ่ิมสูงขึ้น การกระจายรายได้เป็นไปอย่างทั่วถึง เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น  

5) คุณภาพของแรงงาน ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการใหม่มีความพร้อมใน การสร้างสรรค์
เศรษฐกิจจังหวัดให้มีศักยภาพท่ีแข่งขันได้  

กำรค้ำเฟื่องฟู หมายถึง การที่การค้าของจังหวัดนราธิวาส มีองค์ประกอบ ดังนี้  

1) เมืองสุไหง โก-ลก เป็นต้นแบบการค้าขายระหว่างประเทศ  

2) การค้าชายแดนทั้ง 3 ด่าน (ด่านตากใบ ด่านบูเก๊ะตา ด่านสุไหง โก-ลก) มีมาตรฐานการจัดการด่าน เพ่ือ
การค้าระดับสากล และมีปริมาณรวมของการค้าชายแดนเติบโตอย่างต่อเนื่อง  

3) การบริการ ธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก เติบโตอย่างมีคุณภาพ มีระบบบริการที่มีมาตรฐานการค้าชายแดน ในระดับ
ต้นแบบที่ดีของประเทศ  

4) การคมนาคม การขนส่ง และโลจิสติกส์เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบครบวงจร โครงสร้างพ้ืนฐานเอ้ือต่อ การค้า 
และการพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองที่น่าลงทุนในระดับประเทศและนานาชาติ  

5) เกิดธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจท้องถิ่น ธุรกิจรุ่นใหม่ และวิสาหกิจชุมชนในทั่วทุกพ้ืนที่ของจังหวัด  

นรำน่ำอยู่ หมายถึง การที่สังคมเมืองนราธิวาส มีองค์ประกอบดังนี้  

1) เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความเข้มแข็ง มีอัตลักษณ์ของจังหวัดที่ชัดเจนเป็นที่รับรู้และเชื่อมั่นของ 
ประชาชน สังคม ประเทศชาติและระดับนานาชาติ  

2) ประชาชนมีคุณภาพ มีความตื่นรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงอย่างเท่าทัน และคงไว้
ซึ่งอัตลักษณ์ที่ดีงามของนราธิวาส  

3) เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ เมืองแห่งการศึกษาท่ีได้มาตรฐาน และเท่าเทียมกันทุกพ้ืนที่ และมีศักยภาพ ทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาชนมีทักษะสากล (ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ) และพร้อมสู่สังคมดิจิทัล  

4) ระบบบริการของรัฐทุกระดับมีคุณภาพ ธรรมาภิบาลโดดเด่นในการมีส่วนร่วมของประชาชน และ การพัฒนา
โดยใช้พื้นที่เป็นฐานอย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนด้วยกลไกประชารัฐ  

5) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และยึดวิถีการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีงาน มีอาชีพ มี
รายได้ที่ม่ันคง  

6) ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ ไม่มีภัยพิบัติ และเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี อากาศ บริสุทธิ์ 
บ้านเมืองสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 

มุ่งสู่สันติสุขที่ย่ังยืน หมายถึง ความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและสันติสุขท่ียั่งยืน มีองค์ประกอบดังนี้  



 
 

1) กองก าลังประจ าถิ่น กองก าลังภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง และมีขีดความสามารถในการรักษา ความสงบ
เรียบร้อย โดยการวางระบบป้องกันภัยคุกคามในพ้ืนที่ด้วยการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ใน การท างานแบบเชิงรุกเข้าถึง
ทุกพ้ืนที่ตลอด 24 ชั่วโมง  

2) เครือข่ายชุมชนมีความเข้มแข็งและมีบทบาทความเป็นผู้น าในการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ  ในพ้ืนที่ (ผู้น า 
ท้องถิ่น/ศาสนา/สตรี) สร้างความเข้าใจกับทุกฝ่าย ทุกภาคส่วน และมีเวทีให้ทุกฝ่ายได้แสดงความคิด ทัศนคติ พร้อมทั้ง
การบูรณาการความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน ในการแก้ไขปัญหาร่วมกันในทุกมิติ  

3) ประชาชนมีความปลอดภัย สงบสุข อยู่อย่างเข้าใจซึ่งกันและกัน มีความภาคภูมิใจในพ้ืนที่ และมีความ 
เข้มแข็ง  

4) ปัญหาสังคมทางอาชญากรรม ยาเสพติด การก่อการร้ายลดลง โดยมีฐานจากการจัดการแบบมีส่วนร่วม จาก
ทุกภาคส่วนที่เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา  

5) ภัยคุกคามต่อจังหวัดในทุกประเภทได้รับการจัดการให้ลดลงในทั่วทุกพ้ืนที่อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ  
และยั่งยืน  

6) ประชาชนมีหลักยึดและมีวิถีชีวิตบนฐานของหลักธรรมทางศาสนา และอยู่ร่วมกันบนความหลากหลาย ของ
ประเพณ ีและวัฒนธรรม  

7) ความมีประสิทธิภาพในการบูรณาการภารกิจความมั่นคงในทุกระดับด้วยคุณภาพของบุคลากร และ 
ระบบงานที่ทันสมัย ได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นไว้วางใจจากประชาชน 

 
พันธกิจ (Mission)  

(1) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร การค้า การลงทุน การบริการ การท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมให้เข้มแข็งและยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้กระแส โลกาภิวัฒน์  

(2) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้มาตรฐานและเท่าเทียมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม  
(3) เสริมสร้างความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(4) สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
(5) พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามหลักธรรมภิบาล  

 
เป้ำประสงค์ (Goal)  

เป้ำประสงค์รวม : เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมีความม่ันคงในชีวิตและเชื่อม่ันในอ านาจรัฐ  

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 

1. เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง 
2. เสริมสร้างศักยภาพการค้าระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง 
3. พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ 
 



 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: เสรมิสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง ประกอบด้วย 8 
กลยุทธ์ 

1. ยกระดับคุณภาพของแรงงาน รองรับ การท่องเที่ยว การค้า และการพัฒนาทางเศรษฐกิจของจังหวัด 
2. พัฒนาผู้ประกอบการ ขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการใหม่มีความพร้อมในการ

สร้างสรรค์เศรษฐกิจจังหวัดให้มีศักยภาพท่ีแข่งขันได้ 
3. พัฒนาและสร้างสรรค์รูปแบบการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรที่มีปริมาณ คุณภาพ รองรับการ

พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรของจังหวัดเพ่ือการค้า และการส่งออก 
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ

จังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. ยกระดับศักยภาพและเสริมสร้างความเติบโตขออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม การท่องเที่ยงเชิงสันทนาการและกีฬา 
6. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการเป็นเมืองเศรษฐกิจฐานการเกษตร อุตสาหกรรมเพ่ิมมูลค่า ที่มีคุณภาพ

มาตรฐานในระดับส่งออกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
7. สร้างงาน อาชีพ แก่ประชาชนจากฐานเกษตร ท่องเที่ยว และการบริการ เน้นการกระจายรายได้เป็นไปอย่าง

ทั่วถึง เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น 
8. ยกระดับคุณภาพการสร้างสรรค์เศรษฐกิจเพ่ิมค่าจากฐานของการกีฬา นันทนาการ และการบริการ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: เสริมสร้างศักยภาพการค้าระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง  ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์ 
1. พัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจท้องถิ่น ธุรกิจรุ่นใหม่ และวิสาหกิจชุมชน เชื่อมโยงการค้า

ชายแดนให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
2. จัดระเบียบ และพัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก เป็นต้นแบบการค้าชายแดนระหว่างประเทศ ที่มีความพร้อม 

มาตรฐาน และการจัดการเมืองชายแดนที่เป็นสากล 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ การดูแลความปลอดภัย พัฒนาระบบบริการ พัฒนาสภาพแวดล้อมด่าน

ชายแดน รองรับการค้าชายแดน 
4. พัฒนาระบบการคมนาคม การขนส่ง และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงการค้าชายแดนอย่างเป็นระบบครบวงจร 
5. สร้างพ้ืนที่การค้าเชื่อมโยงการค้าชายแดนและสร้างรายได้และเงินหมุนเวียนในพ้ืนที่และจังหวัด 
6. เชื่อมโยงระบบการธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก เติบโตอย่างมีคุณภาพ มีระบบบริการที่มีมาตรฐานการค้าชายแดน 

ในระดับต้นแบบที่ดีของประเทศ 
7. พัฒนาการค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เปิดตลาดสู่สังคมดิจิทัล เชื่อมโยงการค้ากับประเทศ อาเซียนและ

นานาชาติบนโลกออนไลน์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
ประกอบด้วย 9 กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมการขยายผลและประยุกต์ใช้แนวทางตามโครงการพระราชด าริและเสริมสร้างศักยภาพการพ่ึงตนเอง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. พัฒนาขีดความสามารถประชาชนในการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ มีความตื่นรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงอย่างเท่าทัน และคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ที่ดีงาม 



 
 

 
3. พัฒนาศักยภาพชุมชน ประชาชนสู่ความเปลี่ยนแปลด้วยการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพการศึกษา มุ่งสร้าง

ผู้เรียนที่มีคุณภาพด้วยมาตรฐานการศึกษา 
4. เสริมสร้างความพร้อมของเมืองให้มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะด้านภาษาพร้อมสู่สังคม

ดิจิทัล 
5. เสริมสร้างศักยภาพในการพึ่งตนเองทางด้านพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน 
6. พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐให้มีคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และใช้พ้ืนที่เป็นฐานอย่าง

เข้าใจ เข้าถึง 
7. เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ การจัดการปัญหาทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

และภัยพิบัติ และพัฒนาให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมท่ีดี อากาศบริสุทธิ์ บ้านเมืองสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 
8. ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการมีสุขภาพดีพ่ึงตนเองได้ และยึดวิถีแห่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
9. เสริมสร้างการพ่ึงตนเองของประชาชน ชุมชน ด้วยงาน มีอาชีพ มีรายได้ที่ม่ันคง 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่  ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ 

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านในการจัดการตนเองให้มีความปลอดภัย สงบเรียบร้อยและมีความมั่นคง
ในพ้ืนที ่

2. เสริมสร้างวิธีการคิดประชาชน สร้างหลักยึดและวิธีชีวิตบนฐานของหลักธรรมทางศาสนา และอยู่ร่วมกันบน
ความหลากหลายของประเพณีและวัฒนธรรม 

3. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ 
4. ปฏิรูประบบการจัดการภัยคุกคามต่อจังหวัดในทุกประเภทได้รับการจัดการให้ลดลง ในทั่วทุกพ้ืนที่อย่างเป็น

ระบบ มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
5. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบูรณาการภารกิจความมั่นคงในทุกระดับด้วยคุณภาพของบุคลากร และการพัฒนา

ระบบงานความม่ันคงท่ีทันสมัย ได้รับการยอมรับ เชื่อมั่นไว้วางใจจากประชาชน 
6. สร้างพ้ืนที่ให้ประชาชนมีความปลอดภัย สงบสุข อยู่อย่างเข้าใจซึ่งกันและกัน และภาคภูมิใจในพ้ืนที่ให้

กระจายทั่วทั้งจังหวัด 

1.4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนรำธิวำส 
1. วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนรำธิวำส 

 “บริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาล  สืบสานวัฒนธรรม เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ด้วยเศรษฐกิจก้าวหน้า น าพา
สังคมสันติสุข สู่ประชาคมอาเซียน” 

2. พันธกิจ 

2.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร ผังต าบล และผังเมืองรวมจังหวัด 

2.2 ส่งเสริมอาชีพ งานสวัสดิการสังคม การจัดการศึกษา การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพ่ือ
เอาชนะยาเสพติด กีฬา นันทนาการ และการสาธารณสุข ตลอดทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

2.3 ส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน การป้องกันและบรรเทา  สาธารณภัย และการ
รักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 



 
 

2.4 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน เมืองชายแดน การท่องเที่ยว เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียนตลอด
ทั้งสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน  โครงการตามแนวพระราชด าริ และหลักเศรษฐกิจพอเพียง        

2.5 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ การก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูล บ าบัดน้ าเสีย และการใช้พลังงานทดแทน  

2.6 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม โบราณวัตถุ โบราณสถาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ท านุบ ารุง
ศาสนา และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

2.7 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

3. จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ 

3.1 ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ระบบจราจร ผังเมือง ผังต าบล และผังจังหวัดได้
มาตรฐาน  

3.2 ประชาชนมีอาชีพ รายได้ ที่ม่ันคงและยั่งยืน บริการด้านสวัสดิการสังคม กีฬา นันทนาการ  การศึกษา และ
การสาธารณสุขอย่างทั่วถึง การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด มีประสิทธิภาพ ตลอดทั้ง
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

3.3 ประชาชนมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปฏิบัติงานด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ   

3.4 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน เมืองชายแดน  การท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชน ในท้องถิ่นอย่างมั่นคง
และยั่งยืน สู่ประชาคมอาเซียน 

3.5 มีระบบการจัดการขยะ น้ าเสีย สิ่งปฏิกูล ตลอดทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้พลัง งานอย่าง
ยั่งยืน   

3.6 ท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ให้คงอยู่สืบไป 

3.7 การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนรำธิวำส 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

1.1 บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ า 

1.2 สร้างและปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภค  บริโภค 

1.3 จัดท าผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังต าบล 

1.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 

1.5 จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น 



 
 

2.2 ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม   

2.3 ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

2.4 ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด 

2.5 ส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย การกีฬา และนันทนาการ   

2.6 ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข 

2.7 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

3.1 ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย 

3.2 พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความ สงบ
เรียบร้อยในท้องถิ่น 

3.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 

3.4 ส่งเสริมให้ผู้น าศาสนาเข้ามามีบทบาทเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแก้ปัญหาความมั่นคง 

 

ยุทธศำสตร์ที ่4 ด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทุนพำณิชยกรรม และกำรท่องเที่ยว 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

4.1 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น และเมืองชายแดน เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 

4.2 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น  

4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

4.4 พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 

4.5 ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ 

 

ยุทธศำสตร์ที ่5 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

5.1 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตส านึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

5.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 

5.4 จัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย 

5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 



 
 

 

ยุทธศำสตร์ที ่6 ด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

6.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  

6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น และปูชนียบุคคล 

6.3 เสริมสร้างและท านุบ ารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น 

6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน   

 

ยุทธศำสตร์ที ่7 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

7.1 พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร 

7.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน 

7.3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

7.4 ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

7.5 ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพ่ือการบริการประชาชน 

7.6 พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด าเนินงานขององค์กร  เพ่ือรองรับประชาคม
อาเซียน 

2. ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.1 วิสัยทัศน์กำรพัฒนำ (Vision) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ 

“องค์กรแห่งการบริหารจัดการที่ดี ทุกชีวีมีคุณภาพด้วยการศึกษา พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

สืบสานวัฒนธรรมน ามาซึ่งสันติสุข สู่ประชาคมอาเซียน” 

2.2 ยุทธศำสตร์ 

1. ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

1.1  บุกเบิก  สร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน  ระบบระบายน้ า 

1.2  ก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 

1.3  จัดท าผังเมืองรวมจังหวัด  ผังเมืองและผังต าบล 

1.4  พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 

1.5  จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง 

 

 



 
 

 

2. ยุทธศำสตร์ด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

2.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น 

2.2  ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

2.3  ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา 

2.4  ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการเพ่ือต่อสู้เอาชนะยาเสพติด 

2.5  ส่งเสริมด้านออกก าลังกาย  การกีฬา และนันทนาการ 

2.6  ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนกาดรพัฒนาด้านการสาธารณสุข 

2.7  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/ สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

3.1 ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย 

3.2  พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในท้องถิ่น 

3.3  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 

3.4  ส่งเสริมให้ผู้น าศาสนาเข้ามีบทบาทเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแก้ปัญหาความมั่นคง 

 

4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริมด้ำนกำรลงทุนพำณิชยกรรม และกำรท่องเที่ยว  

แนวทำงกำรพัฒนำ 

4.1  ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น และเมืองชายแดน เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 

4.2  ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 

4.3  ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

4.4  พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน  

4.5  ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ 

 

5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 แนวทำงกำรพัฒนำ 

  5.1 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



 
 

          5.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตส านึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล้อม 
  5.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 
  5.4 จัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย 
  5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 

       6. ยุทธศำสตร์ด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 

 แนวทำงกำรพัฒนำ 

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

      7. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 

 แนวทำงกำรพัฒนำ 

  7.1 พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร 
  7.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
  7.3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
  7.4 ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
  7.5 ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพ่ือการบริการประชาชน 
           7.6 พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด าเนินงานขององค์กร เพ่ือรองรับ 
ประชาคมอาเซียน 

เป้ำประสงค์ 

1.  ระบบการคมนาคม การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ได้คุณภาพมาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน 

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต การให้บริการด้านสวัสดิการสังคม กีฬา นันทนาการ การศึกษา และสาธารณสุข
อย่างทั่วถึง ตลอดทั้งการแก้ไขปัญหายาเสพติด มีประสิทธิภาพ         

3. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมี
ประสิทธิภาพ  

4. เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน  
5. พัฒนาระบบการก าจัดขยะ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้รับการดุแลรักษา ประชาชนในท้องถิ่น

มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู  
6. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ท านุบ ารุงศาสนา สืบสานจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ให้คงอยู่สืบไป 
7. การบริหารจัดการขององค์กรด าเนินการตามหลักธรรมภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน 



 
 

 
 
2.4 ตัวช้ีวัด 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

 

 

 

1. ร้อยละของถนนที่ บุกเบิก ปรับปรุง และก่อสร้างได้ 

2. ร้อยละของระบบระบายน้ าที่ก่อสร้างได้ 

3. ร้อยละของครัวเรือนที่มีน้ าเพ่ือการอุปโภค – บริโภค 

4. ร้อยละของสถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลง 

5. ร้อยละของครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริม 

คุณภาพชีวิต 

 

 

 

 

 

1. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ 

2. ร้อยละของประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

3. ร้อยละของโครงการด้านการศึกษา ที่ได้ด าเนินการ 

4. จ านวนโครงการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ด าเนินการ 

5. จ านวนโครงการด้านการกีฬา และนันทนาการที่ได้ด าเนินการ 

6. จ านวนโครงการด้านการสาธารณสุขที่ได้ด าเนินการ 

7. ร้อยละของประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/ 
สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

1. ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 

2. ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการช่วยเหลือเมื่อประสบสาธารณภัย 

3. ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งมากข้ึน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
วางแผน การส่งเสริมการลงทุน   
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

1. ร้อยละของประชาชนที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ร้อยละของการสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชด าริ 

3. ร้อยละของประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมขึ้น 

 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

 

1.  จ านวนครั้งของโครงการรณรงค์สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

2. ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรร 

3. จ านวนครั้งของโครงการที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  

 

 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

2. จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 

3.ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมให้กับประชาชนในท้องถิ่น 

4. จ านวนโครงการกิจกรรมที่ได้ท านุบ ารุงศาสนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 

 

 

 

1. ร้อยละของบุคลากรในองค์กรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเอง 

2. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

3. ร้อยละของความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรและการ
ให้บริการ 

4. ร้อยละของการปรับปรุงจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 

 

2.5 ค่ำเป้ำหมำย  

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ เป้ำหมำย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

 

 

 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยมุ่งสร้างและบูรณะถนน
แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพื่อให้ได้คุณภาพ
มาตรฐาน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริม 

คุณภาพชีวิต 

 

 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับ
ประชาชนในท้องถิ่น 
2. ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
3. ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัย โดย
สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
4. ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการเพ่ือต่อสู้เอาชนะ 
ยาเสพติด 
5. ส่งเสริมด้านออกก าลังกาย  การกีฬา และนันทนาการ  

 



 
 

 

 

 

2.5 ค่ำเป้ำหมำย (ต่อ) 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ เป้ำหมำย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริม 

คุณภาพชีวิต 

 

 

6. ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนกาดรพัฒนาด้าน
การสาธารณสุข 
7.  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/ 
สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

1. ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองระบอบ  ประชาธิปไตย 
2. พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารภัย 
ตลอดจนการรักษาความ  สงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความ
สงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมให้ผู้น าศาสนาเข้ามีบทบาทเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
แก้ปัญหาความม่ันคง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและ
การท่องเที่ยว 

1. ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น   
2. ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

 

 การส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีจิตส านึกในการร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกต้นไม้  กากร
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า และการบริหารจัดการขยะ  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  

 

 

1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. เสริมสร้างและท านุบ ารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน
และประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

 

1. พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการประชาชน และการปฏิบตัิงาน 
ตลอดจนพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และสถานท่ีในการปฏิบตัิงาน เพื่อ
มุ่งสร้างประสิทธิภาพการบรหิารจดัการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

2. พัฒนาความรูค้วามสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร 

 



 
 

 

2.6  กลยุทธ์   

เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ความส าคัญกับการวาง
บทบาทการพัฒนาต าบลลาโละ ในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้ง
สอดคล้องกับศักยภาพและบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด  ดังนั้นจึง
ได้ก าหนดกลยุทธ์ดังนี้  

1. การพัฒนาระบบการคมนาคม การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน และเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 

2.  การพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดการด้านสวัสดิการสังคม การศึกษา การแก้ไขปัญหายาเสพติด ก ารกีฬา 
นันทนาการ และการสาธารณสุขของต าบลมีประสิทธิภาพ  

3. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมี
ประสิทธิภาพ  

4. เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน  

5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้ได้รับการดุแลรักษา ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู  

6. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ท านุบ ารุงศาสนา สืบสานจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ให้คงอยู่สืบไป 

7. การบริหารจัดการขององค์กรด าเนินการตามหลักธรรมภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

 

2.7 จุดยืนทำงยุทธศำสตร์  

องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ ให้ความส าคัญต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการจัดบริการสาธารณะ หรือโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งถือเป็น
ภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาด้านการศึกษา อันเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาคน 
ควบคู่ต่อการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดย
ยึดหลักการมีส่วนร่วม ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาระดับต่างๆ รวมถึงการพิจารณา วิเคราะห์
สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบล
ลาโละ จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2. ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/ สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมด้านการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 



 
 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

2.8 ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม 

ในภาพรวมรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ มุ่งพัฒนา 7 ด้านด้วยกัน ได้แก่  
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน , ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/ 
สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย, ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมด้านการลงทุนพาณิชยกรรม และการ
ท่องเที่ยว, ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น, ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.8 ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม  ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
(พ.ศ.2560-2579) 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจแห่งชำติ 
ฉบับท่ี 12  

(พ.ศ.2560-2564) 

ยุทธศำสตร์จังหวัดนรำธิวำส 
(พ.ศ.2561-2565) 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนรำธิวำส 

ยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรสว่นต ำบลลำ
โละ 

ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจสิติกส ์

1.เสริมสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและการกระจายรายได้
อย่างทั่วถึง 

2.เสริมสร้างศักยภาพการค้า
ระหว่างประเทศท่ีเข้มแข็ง 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

4.ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม 

 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

4.ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม 

 

ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 

การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 

3.พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมือง
ให้น่าอยู่บนพ้ืนฐานหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.ด้านงานส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

4.ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

5.ด้านการบริหารจดัการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6.ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

7.ด้านการบริหารจดัการตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

2.ด้านงานส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

4.ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

5.ด้านการบริหารจดัการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6.ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

7.ด้านการบริหารจดัการตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

 
 
 
 
 



 
 

ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
(พ.ศ.2560-2579) 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจแห่งชำติ 
ฉบับท่ี 12  

(พ.ศ.2560-2564) 

ยุทธศำสตร์จังหวัดนรำธิวำส  
(พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดนรำธิวำส 

ยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรสว่นต ำบลลำ
โละ  

การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์

3.พัฒนาและเสริมสร้าง
บ้านเมืองให้น่าอยู่บนพ้ืนฐาน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.ด้านงานส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

3.ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

4.ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยก
รรมและการท่องเที่ยว 

5.ด้านการบริหารจดัการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6.ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

7.ด้านการบริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล 

2.ด้านงานส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

3.ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

4.ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

5.ด้านการบริหารจดัการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6.ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

7.ด้านการบริหารจดัการตามหลักธรรมาภิ
บาล 

ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม 

การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

2.เสริมสร้างศักยภาพการค้า
ระหว่างประเทศท่ีเข้มแข็ง 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

4.ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยก
รรม 

5.ด้านการบริหารจดัการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

4.ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม 

5.ด้านการบริหารจดัการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ด้านการปรับปรุงสมดลุและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ 

การบริหารจัดการในภาครัฐ 
การป้องกันการทุจริตประพฤตมิิ
ชอบและธรรมภิบาลใน
สังคมไทยอยา่งยั่งยืน 

3.พัฒนาและเสริมสร้าง
บ้านเมืองให้น่าอยู่บนพ้ืนฐาน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4.เสริมสร้างสันตสิุขในพ้ืนท่ี 

3.ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

6.ด้านศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

7.ด้านการบริหารจดัการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

3.ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

6.ด้านศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

7.ด้านการบริหารจดัการตามหลักธรรมาภิ
บาล 

 



 
 

3. กำรวิเครำะห์เพื่อพัฒนำท้องถิ่น 

 3.1 กำรวิเครำะห์กรอบกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลลาโละได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มี
ผลต่อการพัฒนา ประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่ง
มีรายละเอียดดังนี้ 

ปัญหำ สภำพปัญหำ/สำเหตุ 
ด้านเศรษฐกิจ 

 
 
 
 
 
 

 

             1. ปัญหาความยากจน ค่าครองชีพท่ีสูงขึ้น 
2.        2.ต้นทุนการผลิตสูง แต่ผลผลติทางการเกษตรราคาตกต่ าท าให้รายได้ไมเ่พียงพอต่อรายจ่าย 

             3. เกษตรกรมีหนี้นอกระบบ 
             4. ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกรในพ้ืนท่ี 
             5. ขาดเครื่องมือที่ทันสมัยในการประกอบอาชีพ 
             6. ปัญหาภัยธรรมชาต ิอาทิ เช่น ภัยแล้ง น้ าท่วม 
7. เส้      7. เส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรช ารดุ เสยีหาย ท าให้การขนส่งผลผลิตทางการ 

เกษตรล่าช้า สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย 

ด้านด้านสังคม 
 

 
 

1. ประชาชนในพ้ืนท่ีการศึกษาอยูใ่นระดับที่ต่ ากว่าเกณฑ ์

2. มีการแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติด 

3. เหตุการณ์ความไมส่งบในพ้ืนท่ีส่งผลต่อการด ารงชีวิตและการ 

ประกอ       บ อาชีพของประชาชน 
4. สถานการณ?กากรเมืองไม่แน่นอน 

ด้านการบริการสาธารณะ 
 

1. ถนน/คอสะพานในพ้ืนท่ีช ารุด 

2. ขาดแคลนน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคในช่วงหน้าร้อน 
3. ระบบประปาไม่ทั่วถึง และไม่สามารถใช้การได้ 
4. การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะยังไม่ทั่วถึง 
5. งบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นมีจ ากัด 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
 

1. ประชาชนขาดจติส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

2. สภาพคลองตื้นเขิน 

3. ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะ 

ด้านการบริหารจดัการฯ 
 
 

1. ประชาชนไม่ให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

2. บุคลากร และเจ้าหน้าที่บางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจใน 

การปฏิบัติงาน 

 
 
 

 



 
 

องค์ประกอบและตัว
แปร 

จุดอ่อน จุดแข็ง 

กำรบริหำร 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบกฎหมำย 

 

 

 

 

 

 

 

พนักงำนและลูกจ้ำง 

 

 

 

 

 

 

 

งบประมำณ 

 

เครื่องมือเครื่องใช ้

 

 

กำรประสำนงำนกับ
ภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 

-  ขาดการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่องและจริงจัง 

-  ผู้บริหารไม่เห็นความส าคัญหรือ 

ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนา 

-  ขาดการประสานแผนในภาพรวม 

 

 

-  ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

-  ประชาชนไม่ไดเ้ข้ามามีส่วนร่วมในการ
พิจารณาระเบียบข้อกฎหมายที่จะมี
ผลกระทบต่อประชาชน 

-  แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบบางเรื่อง
ยังไม่ชัดเจนยากต่อการปฏิบัต ิ

-  พนักงานมีการโอน(ย้าย)  ท าให้ขาด
บุคลากรในบางต าแหน่ง 

-  ในบางต าแหน่งมีพนักงานบรรจใุหม่ท า
ให้ยังขาดประสบการณ์ในการท างาน 

-  เหตุการณค์วามไม่สงบในพ้ืนท่ีท าให้
พนักงานมีความเสีย่งในการปฏิบตังิานนอก
พื้นที ่

-  งบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลน้อยไม่
พอกับภารกิจของ อบต. 

-  อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้บางอย่าง
ขาดการบ ารุงรักษา 

 

-  หน่วยงานภาครัฐในเขต อบต.ไม่ให้ความ
ร่วมมือเมื่อเข้าไปประสานงาน 

-  ประชาชนยังไม่เข้าใจอ านาจหนา้ที่ของ
อบต. 

-  ผู้บริหารมีความตั้งใจในการพัฒนา 

 

-  มีงบประมาณในการบริหารจัดการเอง 

 

-  ผู้บริหารให้การยอมรับระเบียบวิธีปฏิบัติของทาง
ราชการ และแนวทางการด าเนินงานของ ข้าราชการ
ประจ า 

-  เขต อบต. มี 9 หมู่บ้าน ท าให้การบริหารงานและ
ประสานงานไดส้ะดวกรวดเร็ว 

-  การด าเนินงานภายใน อบต.ไดย้ึดถือปฏิบัตติามระเบยีบ
ข้อกฎหมายและนโยบายต่าง ๆ 

 

-  ใช้ระเบียบข้อกฎหมายเป็นหลักฐานการด าเนินงานและ
แก้ปัญหาข้อขัดแย้ง 

 

-  พนักงานส่วนใหญ่มีความสามารถในการประสานงานกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

-  พนักงานมีโอกาสได้พัฒนาความรู้ความสามารถจาก
หน่วยงานต่าง ๆ อยู่เสมอ 

 

 

 

 

-  มีความเป็นอิสระและความคล่องตัวในการใช้
งบประมาณ 

-  มีการจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้เพื่อให้เพียงพอต่อ
การด าเนินงานอย่างครบครันและทันสมัย 

-  ผู้น าชุมชน คณะกรรมการชุมชนและผู้น าศาสนาส่วน
ใหญ่ให้ความร่วมมือเมื่อมีการ ประสานงาน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
องค์ประกอบและตัวแปร จุดอ่อน จุดแข็ง 

สถำนที่ต้ัง 

 
 

 

 

 

นโยบำยรัฐบำล 

 

 

 

 

 

 

 

 

เศรษฐกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สังคม 
 

 

 

 

ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

-  ประชาชนบางส่วนไม่ค่อยสนใจหรือให้
ความส าคญัในการเข้าร่วมกิจกรรมของอบต.
เช่น  การจัดเวทีประชาคม 

-  ส านักงานพ่ึงสร้างใหม่การตกแต่งการจัด
วางเครื่องมือเครื่องใช้ยังไมส่มบูรณ์กับการ
ให้บริการประชาชน 

-  มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อย  ท าให้
นโยบายมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย  รัฐบาล
จัดเก็บรายได้ไมเ่ข้าเป้า  กระทบถึงการ
ด าเนินงานอย่างไมต่่อเนื่องและไมแ่น่นอน 

 

 

 

 

- เหตุการณ์ความไมส่งบ 3  จังหวัดชายแดน
ท าให้กระทบต่อการประกอบอาชีพในพ้ืนท่ี 

-  แรงงานส่วนใหญ่เข้าไปท างานประเทศ
มาเลเซียและนอกพ้ืนท่ี 

-  หน่วยงานราชการยังขาดการสนับสนุน
ทางด้านวิชาการและค าแนะน าในการพัฒนา
คุณภาพผลติภณัฑ์อย่างจริงจัง 

-ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ า 

-  มีความแตกแยกทางสังคมน าไปสู่ความไม่
มั่นคงของชาติ 

-  เหตุการณค์วามไม่สงบในพ้ืนท่ีจงัหวัด
ชายแดนท าให้เกิดความหวาดระแวงของคน
ต่างศาสนา 

- ปัญหายาการแพรร่ะบาดของยาเสพติด 

- ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้และ
จิตส านึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-  ที่ตั้งของส านักงานอยู่ใจกลางต าบลประชาชน
สามารถเดินทางมาติดต่อไดส้ะดวกทุกหมู่บ้าน 

 

 

 

-  นโยบายของรัฐบาลได้สนบัสนุนการกระจายอ านาจ
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ท้องถิ่นพึ่งตนเองได ้

-  นโยบายของรัฐบาลได้สนบัสนุนผลิตภณัฑ์ชุมชน
และท้องถิ่นให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 

-  นโยบายรัฐบาลมีความชัดเจนในส่งเสริมเศรษฐกิจ  
โดยยดึปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

-  พื้นที่ อบต.ลาโละ มีอาณาเขตตดิต่อกับประเทศ
มาเลเซียเหมาะกับการท าธุรกิจการค้าชายแดน 

-  มีพืชผักผลไม้ทางการเกษตรหลายชนิด 

 

 

 

 

 

 

-  ประชาชนยังยึดมั่นในหลักค าสอนของศาสนา  
ขนบธรรมเนยีมประเพณ ี

-  ผู้น าท้องถิ่น/ผู้น าศาสนามีภาวะการเป็นผู้น า 

 

 

-  สภาพแวดล้อมโดยรวมยังไม่ถูกท าลาย 

 

 
 
 
 

 



 
 

 
3.2 กำรประเมินสถำนกำรณ์สภำพแวดล้อมภำยนอกที่เกี่ยวข้อง 

   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลนั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เก่ียวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
 

ด้ำน สถำนกำรณ์ภำพแวดล้อม 

ภำยนอกที่เกี่ยวข้อง 

พ้ืนที่เป้ำหมำย/ 

กลุ่มเป้ำหมำย 

ควำมคำดหวังและ แนวโนมอนำคต 

1. โครงกำรสร้ำง
พ้ืนฐำน 
 

 

 

 

 

 

 

 

1) ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรและน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่
พอเพียงและยังไม่ไดม้าตรฐาน 

- หมู่ที่ 2,3,4 - ประชาชนมีแหล่งน้ าและมีน้ าประปาใช้อย่าง
พอเพียงมีคุณภาพตามมาตรฐานมากข้ึน 

2) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่
สาธารณะยังไมส่ามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพื้นท่ีได้
ทั้งหมด 

- ทางและที่
สาธารณะในเขต
พื้นที่ต าบล 
ลาโละ 

 

- ทางและที่สาธารณะมีแสงสว่างเพียงพอประชาชน
ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและป้องกันการ
เกิดอาชญากรรมได ้

3) ปัญหาไฟฟ้าและแสงสว่าง 

ไม่ทั่วถึง 

- บางพื้นที่ยังขยายเขตไม่ทั่วถึง 

และบางแห่งเกิดการชารุด 

- ทางและที่
สาธารณะในเขต
พื้นที่ต าบล 
ลาโละ 

- อบต.จัดสรรงบประมาณในการขยายเขตไฟฟ้า 

ซ่อมแซม และตดิตั้งระบบไฟฟ้าสอ่งสว่างสาธารณะ
ให้ท่ัวถึง 

- อบต.ประสานโครงการจากหน่วยงานภายนอก 

4)การคมนาคมไม่สะดวก 

- ถนนในหมู่บ้านชารุดเสียหาย 

- ถนนบางเส้นทางยังเป็นถนน
ดิน 

- ถนนบางเส้นทางยังเป็นถนน
ดินถนนลูกรัง 

- ในเขตพื้นท่ีต าบล
ลาโละ 

- มีเส้นทางในการคมนาคมเพียงพอและ ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา 

 

5) ปัญหาการระบายน้ าไมด่ี น้ า
ท่วมขัง 

- ท่อระบายน้ าอดุตัน 

- บางพื้นที่ไม่มีท่อ/รางระบาย
น้ า 

- น้ าทะเลหนุนโดยเฉพาะในฤดู
แล้ง 

- ในเขตพื้นท่ีต าบล
ลาโละ 

- อบต.จัดสรรงบประมาณในการขดุลอกค ู

คลอง และก่อสร้างครูะบายน้ ารวมทั้งการขุดลอกท่อ
ระบายน้ า 

-ขยายเขตประปาให้ท่ัวถึง 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ด้ำน สถำนกำรณ์ภำพแวดล้อม 

ภำยนอกที่เกี่ยวข้อง 

พ้ืนที่เป้ำหมำย/ 
กลุ่มเป้ำหมำย 

ควำมคำดหวังและแนวโนม  อนำคต 

2. ด้ำนงำน
ส่งเสริมคุณภำพ
ชีวิต 

 

 

 

 

 

1) มีการระบาดของโรคตดิต่อ 
โรคไขเ้ลือดออก  

- ในเขต ต าบลลา
โละ 

 

 

 

ในพื้นที่ไม่มีการระบาดของโรค โรคติดต่อ 

2) ประชาชนในพ้ืนท่ีป่วยเป็น
โรคเรื้อรังแนวโน้มที่เพิม่ขึ้น เช่น 
เบาหวาน  ความดัน 

 

- ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงและผู้ป่วย 

3) ปริมาณขยะและน้ าเสียเพิ่ม
มากขึ้น 

 

- ในเขต ต าบล  ลา
โละ 

- ปริมาณขยะและน้ าเสียถูกก าจัดให้หมดด้วยวิธีการ
ที่ถูกต้อง 

 

4)ปัญหาการว่างงานและ 

มีรายได้น้อย 

- ไม่มีความรู ้ทักษะในการ 

ประกอบอาชีพเสริม 

- ขาดเงินทุนในการประกอบ
อาชีพ 

 

- ประชาชนผู้
ว่างงาน และผู้มี
รายได้น้อย ในต าบล   
ลาโละ 

- ส่งเสริมการฝึกอาชีพ 

5)ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคน้ าท่ียังไมส่ะอาด
และมสีิ่งเจือปน เช่น จากน้ าฝน 
น้ าท่ีไม่ได้คณุภาพ มีตะกอน  

 

- ประชาชนในเขต 
ต าบลลาโละ 

- ประชาชนบริโภคน้ าทีส่ะอาดถูกสุขลักษณะ 

6) การศึกษาสื่อการเรียนการ
สอนยังไม่พอเพียง เด็กนักเรียน
ไม่ได้รับการศึกษาต่อในระดับท่ี
สูงกว่าขั้นพ้ืนฐาน และขาด
งบประมาณในการศึกษา 
ครอบครัวยากจน    

 

- เด็กนักเรียนในเขต
ต าบลลาโละ 

- มีสื่อการเรียนการสอนที่พอเพียง  เด็กนักเรียน
ได้รับการศึกษาที่สูงข้ึน มีงบประมาณในการศึกษา
เล่าเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ด้ำน สถำนกำรณ์ภำพแวดล้อม 

ภำยนอกที่เกี่ยวข้อง 

พ้ืนที่เป้ำหมำย/ 

กลุ่มเป้ำหมำย 

ควำมคำดหวังและแนวโนม  อนำคต 

3. ด้ำนกำรจัด
ระเบียบชมุชนและ
กำรรกัษำควำมสงบ
เรียบร้อย 

 1) ปัญหาความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยส์ิน การป้องกัน และ
บรรเทาสาธารภัย 

- มีการขโมยสิ่งของเครื่องใช้ในการ
ประกอบอาชีพ 

- ขาดความรู้ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

-พื้นที่ในเขต
รับผิดชอบของ อบต. 

- ติดตั้งกล้องวงจรปิด 

- ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ 

- ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4. ด้ำนกำรวำงแผน 
กำรส่งเสริมกำร
ลงทุน พำณิชยกรรม
และกำรท่องเท่ียว 

- ขาดแหล่งเงินลงทุนในการท า
กิจการและประกอบอาชีพ 

 

- ประชาชนในเขต 
ต าบลลาโละ 

- มีแหล่งเงินทุนในการท ากิจการและประกอบ
อาชีพ 

- ผลผลิตทางการเกษตรราคา
ตกต่ าระยะทางในการขนส่ง
ผลผลติไกลจากแหล่งรับซื้อ 

 

- เกษตรกรในพ้ืนท่ี - ผลผลิตมรีาคาสูงขึ้น 

5. ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรและกำร 

อนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

-  มีปัญหาเรื่องขยะและน้ าเสีย
เพิ่มมากข้ึนส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ 

- ผู้ประกอบการและ
ชุมชนในเขตพื้นท่ี 
อบต. 
ลาโละ 

-มีการจัดเก็บขยะอย่างเป็นระบบและถูก
สุขลักษณะ 

6. ด้ำนศิลปะ  
วัฒนธรรม จำรีต
ประเพณีและภมูิ
ปัญญำท้องถิ่น 

- ประชาชนขาดการให ้

ความส าคญัในการอนุรักษ ์

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น 

- การส่งเสรมิภมูิปัญญาท้องถิ่นไม่
ต่อเนื่อง  
ท าให้ค่อยๆ สูญหายไป 

 

- เด็ก เยาวชน
ประชาชนในเขต 
ต าบลลาโละ 

- จัด/ส่งเสริมให้มีกิจกรรม 

ในวันส าคัญ 

 

 

- จัดกิจกรรม/ส่งเสริมการสบืสานภูมิ 

ปัญญาท้องถิ่น 

7.ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรตำมหลกั 
ธรรมำภิบำล 

-บุคลากรมไีมเ่พียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน ภารกิจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

-บุคลากรที่ตรงกับ
สายงานที่มีอยู ่

มีบุคลากรกรที่มีความรู้ความสามารถ 
ปฏิบัติงานตรงกับสายงานท่ีได้ส าเร็จการศึกษา
มา 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3  
กำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปสู่กำรปฏิบัติ



 
 

ส่วนท่ี 3  
กำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปสู่กำรปฏิบัติ 

 
1.แนวทำงกำรพัฒนำและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

ที ่ ยุทธศำสตร ์ ด้ำน แผนงำน 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงำน
สนับสนุน 

1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลา
โละ บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร กองช่าง 

การเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ กองช่าง 

บริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ส านักปลดั 

2 ด้านงานส่งเสริมคณุภาพชีวิต การด าเนินงานอ่ืน แผนงานงบกลาง ส านักปลดั 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลดั 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา ส่วนการศึกษา 

บริการชุมชนและสังคม แผนสาธารณสุข ส านักปลดั 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

ส่วนการศึกษา 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห ์

 

ส านักปลดั 

3 ด้านการจดัระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลดั 

บริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ส านักปลดั 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลดั 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ที ่ ยุทธศำสตร ์ ด้ำน แผนงำน 
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลกั 

หน่วยงำน
สนับสนุน 

4 ด้านการวางแผน การส่งเสรมิ
การลงทุนพาณิชยกรรม และ
การท่องเที่ยว 
 

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักปลดั  

 

 

 

 

 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลาโละ 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักปลดั 

5 ด้านการบริหารจดัการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักปลดั 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน ส านักปลดั 

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักปลดั 

6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต
ประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ส่วนการศึกษา 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ส่วนการศึกษา 

7 ด้านการบริหารจดัการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

บริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านักปลดั 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ส านักปลดั 

รวม 7 ยุทธศำสตร ์ 4 ด้ำน 12 แผนงำน 

 

3 ส ำนัก/กอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

2. ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
      โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ พ.ศ.2561-2565 
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แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1: 
เสริมสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและการกระจายรายได้
อย่างทั่วถึง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2: เสริมสร้าง
ศักยภาพการค้าระหว่างประเทศท่ี
เข้มแข็ง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4: 
เสริมสร้างสันติสุขในพื้นท่ี 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3: พัฒนา
และเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่
บนพื้นฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทาง

สังคม 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคณุภาพ

ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดลุและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์
ด้านความ

มั่นคง 

ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา

โครงสร้าง
พื้นฐานและ

ระบบ 
โลจิสติกส ์

ยุทธศาสตร์การ
สร้างความ
เข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ด้าน
วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี การ
วิจัยและ
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์
การ

เสรมิสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพ
ทุนมนุษย ์

ยุทธศาสตร์
ด้านการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
ด้านการ

ต่างประเทศ 
ประเทศ

เพื่อนบ้าน 
และภมูิภาค 

ยุทธศาสตร์
ด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และธรรมาภิ
บาลในภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ภาคเมือง 
และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์
การสร้าง
ความเป็น
ธรรมลด
ความ

เหลื่อมล้ าใน
สังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่2 : ส่งเสริมและพัฒนา 
การค้าการลงทุน โครงข่ายคมนาคมและระบบ 
โลจิสติกส์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
 
คมนาคมและระบบโลจิสติกส์ เพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว
เชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่3: พัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและกระบวนการสร้างมูลค่า เพิ่มสินค้า
ยางพาราและการตลาดอย่างเป็นระบบครบวงจร 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: เสริมสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการ
กระจายรายได้อย่างทั่วถึง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: เสริมสร้าง
ศักยภาพการค้าระหวา่งประเทศที่
เข้มแข็ง 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่3: พัฒนาและ
เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่บนพืน้ฐาน
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: เสริมสร้าง
สันติสุขในพื้นที่ 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ 
อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยก
รรม และการ
ท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อบต.
ลาโละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม 
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยก
รรม และการ
ท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท. ๐๒ 

6. ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ 
 

6. การพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ท านุบ ารุง
ศาสนา สืบสานจารีต
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่
สืบไป 

7. พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองค์กรตาม
หลักธรรมภิบาล 
 

7. การบริหารจัดการของ
องค์กรด าเนินการตาม
หลักธรรมภิบาลอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 

เป้าประสงค ์
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร ได้คุณภาพมาตรฐานและเพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
อบต.ลาโละ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
2.แผนงานเคหะและชุมชน 
3.แผนงานการเกษตร 
4.แผนงานการพาณิชย์ 
5.แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ผลผลิต/
โครงการ 

แผนงาน 
 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)             6. โครงการจัดท า/จัดซื้อปา้ยจราจร 
2. โครงการบุกเบิก/ก่อสร้างถนนลูกรัง                             7. โครงการขยายเขตระบบไฟฟา้ 
3 .โครงการบุกเบิก/ปรับปรุง/ซอ่มแซมถนน                       8. โครงการติดตั้ง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
4. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงระบบระบายน้ า        9. โครงการติดตั้ง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบโทรคมนาคม 
5. โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
 

กลยุทธ ์
1.1  ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บ ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ า 
1.2  ก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภค  บริโภค 
1.3  จัดท าผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังต าบล 
1.4  พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
1.5  จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนงาน 
 

ผลผลิต/
โครงการ 

เป้าประสงค ์
- การพัฒนาคุณภาพชีวิต การให้บริการด้านสวัสดิการสังคม กีฬา นันทนาการ การศึกษา และสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ตลอดทั้งการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

กลยุทธ ์
2.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
2.2  ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม                                                                                
2.3  ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา                                         
2.4  ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด                                                                                                   
2.5  ส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย การกีฬา และนันทนาการ                                                                                   
2.6 ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข 

1. ส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชน 
2. ส่งเสริมด้านผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
3. ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 
4. ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยา
เสพติด 
5. ส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย ให้มีสถานที่ออก
ก าลังกาย 
6. ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมการเกิดโรคและ
พัฒนาด้านสาธารณสุข 
7. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในต าบล 

ฯลฯ 
 

1.แผนงานงบกลาง 
2.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
3.แผนงานการศึกษา 
4.แผนงานสาธารณสุข 
5.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
6.แผนงานการสังคมสงเคราะห์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
อบต.ลาโละ 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

                  เป้าประสงค ์
 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณ  
ภัยมีประสิทธิภาพ  

 
มีส่วนร่ว 

ชีวิตและทรัพย์สิน การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
มีประสิทธิภาพ 

 

กลยุทธ ์
3.1  ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย 
3.2  พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
3.3  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 

ผลผลิต/
โครงการ 

แผนงาน 
 

แบบ ยท.01 

1. ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย 
2. พัฒนาศักยภาพในต าบลในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
3. สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยในต าบล 
4. ส่งเสริมให้ผู้น าท้องถิ่นและผู้น าทางศาสนาเข้ามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

ฯลฯ 
 

1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
2.แผนงานรักษาความสงบภายใน                                                                         
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
อบต.ลาโละ 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

อปท. 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 

เป้าประสงค ์
-เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

 
กลยุทธ์ 
4.1  ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น และเมืองชายแดนเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
4.2  ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
4.3  ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
4.4  พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
4.5  ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ 

ผลผลิต/
โครงการ 

แผนงาน 
 

แบบ ยท.01 

1.ส่งเสริมการตลาด การลงทุน การลงทุนในต าบล 
2.ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ในต าบล 
3.ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในต าบล 
4.พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในต าบล 
5.ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริในต าบล 

ฯลฯ 
 

1.แผนงานการเกษตร 
2.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
อบต.ลาโละ 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค ์
พัฒนาระบบการก าจัดขยะ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้รับการดุแลรักษา ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

กลยุทธ์ 
5.1  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                                           
5.2  ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตส านึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
5.3  ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 
5.4  จัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย 
5.5  ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 
 

ผลผลิต/
โครงการ 

แผนงาน 
 

แบบ ยท.01 

1. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในต าบล 
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีจิตส านึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในต าบล 
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในต าบล 
4. จัดท าระบบก าจัดขยะ รณรงค์การคัดแยกขยะและระบบบ าบัดน้ าเสียในต าบล 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในต าบล 

ฯลฯ 
 

1.แผนงานการเกษตร 
2.แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
อบต.ลาโละ 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เป้าประสงค ์
-การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ท านุบ ารุงศาสนา สืบสานจารตีประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไปท้องถิ่น รักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
 
 

กลยุทธ ์
6.1  ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
6.2  ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น และปูชนียบุคคล 
6.3 เสริมสร้างท านุบ ารุงศาสนา  ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ผลผลิต/
โครงการ 

แผนงาน 
 

แบบ ยท.01 

1. โครงการด้านส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอดจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรม 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและปูชนียบุคคลในต าบล 
3. โครงการด้านเสริมสร้างท านุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในต าบล 
5. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนคุณธรรม จริยธรรมของเด็ก เยาวชนและประชาชน 

ฯลฯ 

1.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
2.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
อบต.ลาโละ 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ 
การบริหารจัดการขององค์กรด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ 
7.1 พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร 
7.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้  ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
7.3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
7.4 ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
7.5 ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพ่ือการบริการประชาชน 
7.6 พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด าเนินงานขององค์กร เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 

ผลผลิต/
โครงการ 

แผนงาน 

แบบ ยท.01 

1. โครงการด้านการพัฒนา ความรู้และคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร 
2. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ในการพัฒนาต าบลและปรับปรุงสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
3. พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการในองค์กรตามหลักธรรมภิบาล 
4. ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในองค์กร         
5. ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพ่ือบริการประชาชนในต าบล 
6. พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่การด าเนินงานขององค์กรให้ประชาชนทราบ             
     

ฯลฯ 
 

 
 
 

1.แผนงานบริหารทั่วไป 
2. .แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
อบต.ลาโละ 

 



 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

3.5 รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์ (ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์) 

ควำมเชื่อมโยง
กับยุทธศำสตร์

ยุทธศำสตร์ 
อปท.ในเขต

ยุทธศำสตร ์

อปท. 
เป้ำประสงค ์

ตัวชี้วัด 

ผลผลิต/โครงกำร 

ค่ำเป้ำหมำย ควำม
ก้ำว 

หน้ำของ
กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงกำร หน่วย

รับผิดชอบ
หน่วย

สนับสนุ2561 2562 2563   

มีการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

การบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดีและมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน 

 
ส่งเสริมกำร
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
จำรีตประเพณี
ท้องถิ่น ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น อนุรักษ์
โบรำณวัตถุ 
โบรำณสถำน 
ตลอดจนพัฒนำ
คุณธรรม 

พัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถ
คุณธรรม 
จริยธรรมแก่
บุคลำกรในองค์กร 
ตลอดท้ังปรับปรุง
จัดหำเครื่องมือ 
เครื่องใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน และ 

อุตสำห
กรรม
และกำร

ก
ำ
รเ

ก
ำ
ร

ง
บ
ก

๓.4 แผนผังยุทธศำสตร์ 
    (Strategy Map) 

วิสัยทัศน์ 

“องค์กรแห่งการบริหารจัดการทีดี่  ทุกชีวีมีคุณภาพด้วยการศึกษาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสืบสานวัฒนธรรมน ามาซ่ึงสันติสุข  สู่ประชาคมอาเซียน” 

1. ด้ำนโครงสร้ำง
พืนฐำน 

ยุทธศาส

เป้าประสง

ค่า

2. ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

 

3. ด้านการจัดระเบยีบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

 

4. ด้านการวางแผน  
การส่งเสริมการลงทุน  
พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

5. ด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

 

6. ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 1.ระบบการคมนาคม 
การสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ  ได้
คุณภาพมาตรฐาน และ
เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 
 

2.การพัฒนาคุณภาพชวีิต 
การให้บริการด้านสวัสดิการ
สังคม กีฬา นันทนาการ 
การศึกษา และสาธารณสุข
อย่างทั่วถึง ตลอดทั้งการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด มี
ประสิทธิภาพ 

3.ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน การ
ปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยมี
ประสิทธิภาพ  

4. เศรษฐกิจชุมชนมี
ความเข้มแข็ง 
ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น                          

5. พัฒนาระบบการ
ก าจัดขยะ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ได้รับ
การดุแลรักษา 
ประชาชนในท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมในการอนุรกัษ์
ฟื้นฟ ู

6. การพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ท านบุ ารุง
ศาสนา สืบสานจารีต
ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ให้คง
อยู่สืบไป 

 การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน โดย
มุ่งสร้างและบูรณะ
ถนนแหล่งน้ า และ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ เพื่อให้

การสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน และสร้างรายได้ให้แก่
ประชาชน 

ให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ใน
กระบวนการ
ประชาธิปไต
ย ตลอดจน
สร้างความ

 มลภาวะ
และ
สิ่งแวดล้อม
ไม่เป็นพิษ
ท าให้
ชุมชนน่า

มีการ
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธ
รรม จารีต
ประเพณี 
และภูมิ

7. พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองค์กร
ตามหลักธรรมภบิาล 

 

7. การบริหารจัดการ
ขององค์กรด าเนินการ
ตามหลักธรรมภบิาล
อย่างมีประสิทธภิาพ
และตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

เศรษฐกิจ
ใน ต าบล
คึกคักการ
ท่องเที่ยว
ครึกคร้ืน 

 

การบริหาร
จัดการ
ภาครัฐที่ดี
และมีส่วน
ร่วมจากทกุ

ก่อ
สร้
าง 
บุก
เบิ
ก 
ปรั

จั
ด
ท า
ผั
ง
เ
มื

กล
 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
สร้างงาน 
สร้างอาชีพ 
ส่งเสริมด้าน
งานสังคม
สงเคราะห์ 

ส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
ในท้องถิ่น และปลูก
จิตส านึกให้คนรุ่นใหม่ 
ดูแลรักษา อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริม
ให้ความรู้
เกี่ยวกบั
การเมือง
การ
ปกครอง
ในระบอบ

ส่งเสริม
การตลาด 
การค้า 
การลงทุน
ในท้องถิ่น 
ระบบ
เศรษฐกิจ

ส่งเสริม
การ
อนุรักษ์ 
ฟื้นฟู
จารีต
ประเพณี
ท้องถิ่น 

พัฒนา
ความรู้
ความสาม
ารถ
คุณธรรม 
จริยธรรม
แก่

บ
ริ
ห

ก
า
ร

ก
า
ร

ส
า
ธ

สั
ง
ค

เ
ค
ห

ส
ร้
า

ก
า
ร

อุ
ต
ส

ก
า
ร

ก
า
ร

ง
บ
ก

แผน 
 



 
 

 

จังหวัด จังหวัด 2564 

 

2565 

 

เป้ำหมำ
ย 

หลัก น 

2.เสริมสร้าง
ศักยภาพการค้า
ระหว่างประเทศ
ที่เข้มแข็ง 

1.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ ระบบ
จราจร ผังต าบล  ที่ได้
มาตรฐานและครอบคลุม
ทั้งต าบล เตรียมก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน 

 

ร้อยละของ
โครงการด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
เพิ่มขึ้นและได้รับ
การซ่อมแซม 

40 45 50 55  ร้อยละ 
5 
-ก่อสร้างบุ   ก่อสร้างบุกเบิก 

ปรับปรุงบ ารุงรักษา
ทางคมนาคม 
สะพาน เขื่อน
ระบบระบายน้ า 
แหล่งน้ าอุปโภค
บริโภค 
-จัดท าผังเมืองผัง
ต าบล พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
จราจร   ระบบ 
โทรคมนาคม จัดให้
มีไฟฟ้าอยา่งทั่วถึง 

ปรับปรุง/ซ  อมแซม/ก่อสร้าง 
ถนนลูกรัง ถนน 
คสล./ สะพาน/ก่อ/
รางระบายน้ า/ขยาย
เขตไฟฟ้า/ก่อสร้าง
ประปา ฯลฯ 

กอง 
กองช่าง 

อบต. 
อบต.  
ลำโละ 

1.เสริมสร้าง
ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและการ
กระจายรายได้
อย่างทั่วถึง 

3.พัฒนาและ
เสริมสร้าง
บ้านเมืองให้น่า
อยู่บนพื้นฐาน
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

-ประชาชนมีอาชีพ รายได้ที่
มั่นคงและยั่งยืน การ
ให้บริการด้านสวัสดกิาร 
สังคม กีฬา นันทนาการ 
การศึกษา และสาธารณสุข
อย่างทั่วถึง ตลอดทั้ง 
การปฏิบัติงานของศูนย์
ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด ม ี
ประสิทธิภาพตัวชีว้ัดระดับ 

ร้อยละประชาชน
มีคุณภาพชีวิต มี
สุขภาพอนามัยที่ด ี

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 60 65  ร้อยละ 
5 
-ส่งเสริมแ  ส่งเสริมและ

สนับสนุนการสร้าง
งาน สร้างอาชีพ 
ส่งเสริมด้านงาน
สังคมสงเคราะห์ 
ตลอดจนการศึกษา
ทั้งใน และนอก
ระบบ และการ
ออกก าลังกายเพื่อ
ห่างไกโรคภัยไข้
เจ็บ และหา่งไกล
ยาเสพติด 

-อบรมส่ง  เส   ริมอาชพี/พัฒนา
และส่งเสริมสินค้า
ผลิตภัณฑ์ต าบล 

-สงเคราะ   ห    เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยเอดส์/
ผู้พิการ 

-สนับสนุ   นอ  อาหารกลางวัน
โรงเรียน 

-ส่งเสริมก       าฯลฯ 

ก 
กอง
การศึกษา 

อบต. 
ลำโละอ    อบต.

ลำโละ 

ควำมเชื่อมโยง
กับยุทธศำสตร์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศำสตร ์

อปท. 
เป้ำประสงค ์

ตัวชี้วัด 

ผลผลิต/โครงกำร 

ค่ำเป้ำหมำย ควำม
ก้ำว 

หน้ำของ
เป้ำหมำ

ย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงกำร 
หน่วย

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วย
สนับสนุ

น 2561 2562 2563 

 

2564 

 

 

2565 

 



 
 

 

 

3.พัฒนาและ
เสริมสร้าง
บ้านเมืองให้น่า
อยู่บนพื้นฐาน
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

4.เสริมสร้างสันติ
สุขในพื้นที่ 

3. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม 
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

3. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม 
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

 

ประชาชน          มีส่วนร่วมตาม
กระบวนการ
ประชาธิปไตย มีความ
ปลอดภัยใน 
ชีวิตและทรัพย์สิน การ
ปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยมี
ประสิทธิภาพ 

 

ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

60 70 75 80  ร้อยละ 
5 
-ส่งเสริมให้  ส่งเสริมให้ความรู้

เกี่ยวกบัการเมือง
การปกครองใน
ระบอบ
ประชาธิปไตยโดย
ให้ท้องถิ่นมี
ศักยภาพในการ
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
และการรักษาความ
สงบเรียบร้อยใน
ชุมชนชุมชน 

ให้ความรู้เ    ให้ความรู้เกีย่วกับ
ประชาธิปไตยแก่
ประชาชน,สร้าง
ชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูน
น้ าใจ,ฝึกอบรมอปพร. 

ส านัก 
ส านักงาน
ปลัด 

อบต. 
ลาโ           อบต.         

ลาโละ 

2.เสริมสร้าง
ศักยภาพการค้า
ระหว่างประเทศ
ที่เข้มแข็ง 

3.พัฒนาและ
เสริมสร้าง
บ้านเมืองให้น่า
อยู่บนพื้นฐาน
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

4.เสริมสร้างสันติ
สุขในพื้นที่ 

4.ส่งเสริม
การค้า การ
ลงทุน 
ผลิตภัณฑ์
ชุมชน ระบบ
เศรษฐกิจ
ชุมชนใน
ท้องถิ่น เตรียม
ก้าวสู่
ประชาคม
อาเซียน 

4.ส่งเสริม
การค้า การ
ลงทุน 
ผลิตภัณฑ์
ชุมชน ระบบ
เศรษฐกิจ
ชุมชนใน
ท้องถิ่น เตรียม
ก้าวสู่
ประชาคม
อาเซียน 
 
 

4.ส่งเสริมการค้า การ
ลงทุน ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ระบบเศรษฐกิจชุมชน
ในท้องถิ่น เตรียมก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน 

 

ประชาชนมีรายได้
ต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 

50 55 60 65  ร้อยละ 
5 
-ส่งเสริมก    การลงทุน

ส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียง การ
อนุรักษ์ พัฒนา
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

 

ผักข้างบ้านอาหาร
ข้างรั้ว ครอบครัวพอ
พียง,ให้ความรู้การ
ปลูกหญ้าแฝก, 

ปลูกต้นไม้ตาม
แนวทางพระราช
เสาวนีย์สมเด็จพระ
นางเจ้า ฯลฯ 

ส านักส านั  ส านักงาน
ปลัด 

อบต. 
ลาโละอ      อบต.  

ลาโละ 

ควำม
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศำสตร์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศำสตร ์

อปท. 
เป้ำประสงค ์

ตัวชี้วัด 

ผลผลิต/โครงกำร 

ค่ำเป้ำหมำย ควำม
ก้ำว 

หน้ำของ
เป้ำหมำ

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงกำร 
หน่วย

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วย
สนับสนุ

น 2561 2562 2563 
 

2564 

 

2565 



 
 

 

 

 

  ย 

1.เสริมสร้าง
ความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ
และการ
กระจายรายได้
อย่างทั่วถึง 

2.เสริมสร้าง
ศักยภาพ
การค้าระหว่าง
ประเทศที่
เข้มแข็ง 

3.พัฒนาและ
เสริมสร้าง
บ้านเมืองให้น่า
อยู่บนพื้นฐาน
หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4.เสริมสร้าง
สันติสุขใน
พื้นที่ 

 

 

5.การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.การพัฒนา
ด้านการ
บริหารจัดการ
และการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

5.พัฒนาระบบการ
ก าจัดขยะ ส่งเสริมการ
ใช้พลังงานทดแทน 
ตลอดจนทั้งอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน
พื้นที่มีความสมบูรณ์
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 

5 10 15 20  ปีละ 5 
โครงการ
/
กิจกรรม 

ส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติในท้องถิ่น และ
ปลูกจิตส านึกให้คน
รุ่นใหม่ ดูแลรักษา 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

การอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรม 
ติและสิ่งแวดล้อม 
เช่น รักน้ า รักปา่ 
รักษาแผ่นดิน,รักษ์
พลังงานรักษ์โลก  ลด
โลกร้อน,รณรงค์ 

ห้ามทิ้งขยะลงแม่น้ าสุ
ไหง-โก-ลก, 

ฝึกอบรมการคัดแยกขยะ,จ้าง
เหมาบริการเก็บขยะ
ประจ ารถขยะ,ถางป่า
เพื่อสร้างถนน
ปลอดภัยในเขตต าบล
ลาโละ 

ส ำนัก 
ส านักงาน
ปลัด 

อบต. 
อบ 
อบต. 

อบต.
ลาโละ 

ควำม
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศำสตร์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศำสตร ์

อปท. 
เป้ำประสงค ์

ตัวชี้วัด 

ผลผลิต/โครงกำร 

ค่ำเป้ำหมำย ควำม
ก้ำว 

หน้ำของ
เป้ำหมำ

ย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงกำร 
หน่วย

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วย
สนับสนุ

น 2561 2562 2563 
 

2564 

 

2565 



 
 

  

3.พัฒนาและ
เสริมสร้าง
บ้านเมืองให้น่า
อยู่บนพื้นฐาน
หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4.เสริมสร้าง
สันติสุขใน
พื้นที่ 

6.ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 

6.ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 

6.ท านุบ ารุงศาสนา สืบ
สานศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น รักษาไว้
ซ่ึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 

 

ศิลปะวัฒน 
ธรรม ประเพณี
ท้องถิ่นได้รับการสืบ
ทอดร้อยละ 5  

2 4 6 8  ปีละ 2
โครงการ
/
กิจกรรม 

ส่งเสริม   การอนุรักษ ์ฟื้นฟู
จารีตประเพณี
ท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น อนุรักษ์
โบราณวัตถุ 
โบราณสถาน 
ตลอดจนพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม 
ของเด็ก เยาวชน 
และประชาชน 

จัดกิจกรรม/โครงการ
สืบสานประเพณี
ท้องถิ่นต่างๆ/
สนับสนุนโครงการ
ส่งเสริม
ศิลปะวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น  

ส านัก 
ส านักงาน
ปลัด 

อ 
อบต.
ลาโละ 

3.พัฒนาและ
เสริมสร้าง
บ้านเมืองให้น่า
อยู่บนพื้นฐาน
หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

7.พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
องค์กรตาม
หลักธรรม ภิบาล 

7.พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการองค์กร
ตามหลักธรรม 
ภิบาล 

การบริหารจัดการ
องค์กรมีประสิทธิภาพ
ตามหลักการบริหาร
จัดการตามหลกัธรร
มาภิบาล 

 

-ประชาชนมีส่วน
ร่วมใน 
การบริหารงาน
ท้องถิ่น เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 5 

-วัสดุ ครุภัณฑ์ 
ส านักงานเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 

5 10 15 20  ปีละ 5 
โครงการ 
-ส่งพัฒน  พัฒนาความรู้

ความสามารถ
คุณธรรม 
จริยธรรมแก่
บุคลากรในองค์กร 
ตลอดทั้งปรับปรุง
จัดหาเครื่องมือ 
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติ งาน และ 
พัฒนาการ
ให้บริการที่
ทันสมัย 

พัฒนาความรู้
ความสามารถ
คุณธรรม จริยธรรม
แก่บุคลากรในองค์กร 
ตลอดทั้งปรับปรุง
จัดหาเครื่องมือ 
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และ 
พัฒนาการให้บรกิาร
ที่ทันสมัย 

ส านักส านั  ส านักงาน
ปลัด 

อบต. 
ลาโละอ      อบต.  

ลาโละ 



 
 

บัญชีสรุปโครงกำพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ 
 

 

ยุทธศำสตร ์

ปี  2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม  5  ปี 

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) 

1.  กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
        

  
  

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 14 18,745,500 10 12,310,000 2 640,000 0 0   26 31,695,500 

1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 7 10,695,000 5 3,150,000 4 2,950,000 3 2,830,000   19 19,625,000 

1.3  แผนงานการเกษตร 0 0 1 250,000 1 170,000 0 0   2 420,000 

1.4   แผนงานการพาณิชย ์ 2 2,150,000 2 2,150,000 0 0 0 0   4 4,300,000 

1.5  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 15,000 1 15,000 1 15,000 1 15,000   4 60,000 

ยุทธศำสตรที่ 1 รวม 24 31,605,500 19 17,875,000 8 3,775,000 4 2,845,000   55 56,100,500 

แบบ ผ. 01 



 
 

 

บัญชีสรุปโครงกำพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) 

     องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ

ยุทธศำสตร ์

ปี  2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม  5  ปี 

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) 

2.  กำรพัฒนำด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
        

  
  

2.1   แผนงานงบกลาง 3 670,000 3 670,000 3 670,000 3 670,000   12 2,680,000 

2.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 13 1,009,000 11 819,000 11 819,000 11 819,000   46 3,466,000 

2.3  แผนงานการศึกษา 10 6,564,160 9 4,302,160 9 4,302,160 9 4,302,160   37 19,470,640 

2.4  แผนงานสาธารณะสุข 5 130,000 5 130,000 5 130,000 5 130,000   20 520,000 

2.5  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ 6 7,560,000 3 300,000 3 300,000 3 300,000   15 8,460,000 

2.6  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
5 

 

5,432,600 

 

5 

 

5,432,600 

 

5 

 

5,432,600 

 

5 

 

5,432,600 

 
  

20 

 

21,730,400 

 

ยุทธศำสตรที่ 2 รวม 
42 

 

21,365,760 

 

36 

 

11,653,760 

 

36 

 

11,653,760 

 

36 

 

11,653,760 

 
  150 56,327,040 

แบบ ผ. 01 



 
 

 
 
บัญชีสรุปโครงกำพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ

ยุทธศำสตร ์

ปี  2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม  5  ปี 

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) 

3. กำรพัฒนำด้ำน กำรจัดระเบียบชุมชน/
สังคมและกำรรักษำควำมสงบเรยีบร้อย         

  
  

3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 6 208,000 6 208,000 6 208,000 6 208,000   24 832,000 

3.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 625,000 3 625,000 3 625,000 3 625,000   12 2,500,000 

             

             

             

             

ยุทธศำสตรที่ 3 รวม 9 833,000 9 833,000 9 833,000 9 833,000   36 3,332,000 

 

 

 

แบบ ผ. 01 



 
 

 

    บัญชีสรุปโครงกำพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) 

 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ

ยุทธศำสตร ์

ปี  2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม  5  ปี 

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) 

4. กำรพัฒนำ  ด้ำนกำรวำงแผน 
กำรส่งเสริม กำรลงทุน พำณิชยก
รรมและกำรท่องเที่ยว         

  
  

      4.1 แผนงานการเกษตร 2 30,000 2 30,000 2 30,000 2 30,000   8 120,000 

     4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

2 60,000 2 60,000 2 60,000 2 60,000   8 240,000 

             

             

             

             

ยุทธศำสตรที่ 4 รวม 42 

 

21,365,760 

 

36 

 

11,653,760 

 

36 

 

11,653,760 36 

 

11,653,760 

 

  8 120,000 

 

 

 

แบบ ผ. 01 



 
 

 

    บัญชีสรุปโครงกำพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) 

 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ

ยุทธศำสตร ์

ปี  2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม  5  ปี 

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) 

5. กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม         

  
  

5.1 แผนงานการเกษตร 4 60,000 4 60,000 4 60,000 4 60,000   16 240,000 

5.2  แผนงานเคหะและชุมชน 4 416,000 4 416,000 4 416,000 4 416,000   16 1,664,000 

             

             

             

             

ยุทธศำสตรที่ 5 รวม 8 476,000 8 476,000 8 476,000 8 476,000   32 1,904,000 

 

 

 

 

แบบ ผ. 01 



 
 

 

บัญชีสรุปโครงกำพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) 

 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ

ยุทธศำสตร ์

ปี  2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม  5  ปี 

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) 

6. กำรพัฒนำด้ำน  ศิลปะ  วัฒนธรรมจำรีต
ประเพณีรวม           

  
  

    6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 10 472,500 10 472,500 10 472,500 10 472,500 

  
40 1,890,000 

    6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000   4 80,000 

             

             

             

             

ยุทธศำสตรที่ 6 รวม 11 492,500 11 492,500 11 492,500 11 492,500   44 1,970,000 

 

 

 

 

แบบ ผ. 01 



 
 

 

บัญชีสรุปโครงกำพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) 

 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ

ยุทธศำสตร ์

ปี  2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม  5  ปี 

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) 

7.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรที่ดี         

  
  

    7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 5 75,000 6 80,000 6 80,000 6 80,000   23 315,000 

    7.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 4 360,000 6 550,000 6 550,000 6 550,000 

  22 2,010,000 

             

             

             

             

ยุทธศำสตรที่ 7 รวม 9 435,000 12 630,000 12 630,000 12 630,000   45 2,325,000 

รวมยุทธศำสตรที ่1 - 7  107 55,297,760 99 32,050,260 88 17,950,260 84 17,020,260   378 122,318,540 

แบบ ผ. 01 



 
 

 
 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ 
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวและการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซี่ยน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ก่อสร้ำง บุกเบิก ปรับปรุง บ ำรุงรักษำทำงคมนำคม สะพำน เขื่อน ระบบระบำยน้ ำ 
     แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(kPI) ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

1. โครงการก่อสร้างศาลาเอเนก
ประสงค์ หมู่ที่ 1  

เป็นศูนย์รวมของราษฎร
ภายในหมูบ่้าน 

1  หลัง 300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

 1  หลัง ประชาชนมีที่ส าหรับ
รวมตัวท ากจิกรรม 

ส่วนโยธา 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านบือแรง 
สายบือแรง – ตันหยง   

เพื่อให้ประชาชนสะดวก
ในการเดินทาง 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
 หนา 0.15 เมตร 

3,000,000 
 

     1  สาย ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง 

ส่วนโยธา 

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.    
หมู่ที่ 1 .... หวัโค้งกีเย๊าะ 

เพื่อให้ประชาชนสะดวก
ในการเดินทาง 

กว้าง 4 เมตร       
ยาว 850 เมตร 

2,500,๐๐๐ 
(อบต.) 

    1  สาย ผู้ได้รับประโยชน์ ส่วนโยธา 

4. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า  
บือแรง – ตันหยง 

เพื่อแก้ปัญหาน้ าทว่มขัง 1,500 เมตร 500,000  500,000  500,000  500,000   1 แห่ง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าทว่ม
ซ้ าซากและพัฒนา
รองรับชุมชนน่าอยู ่

ส่วนโยธา 

5. โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิว
จราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติค
คอนกรีต หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนสะดวก
ในการเดินทาง 

กว้าง 4 เมตร 
 ยาว 210 เมตร 

  400,000   1 สาย ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง 

 

แบบ ผ.๐2 



 
 

 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๕ ) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวและการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซี่ยน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ก่อสร้ำง บุกเบิก ปรับปรุง บ ำรุงรักษำทำงคมนำคม สะพำน เขื่อน ระบบระบำยน้ ำ 
     แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(kPI) ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

6. ก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนสาย
หมู่บ้านจือแร (ภูเขา) หมู่ที ่1 

เพื่อให้ประชาชนสะดวก
ในการเดินทาง 

กว้าง 4 เมตร      
ยาว  2,000 เมตร 

5,200,000          
(อบต.) 

5,200,000          
(อบต.) 

5,200,000          
(อบต.) 

5,200,000          
(อบต.) 

 2 กิโลเมตร ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม 
 

ส่วนโยธา 

7. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า
สายหวัโต  

เพื่อแก้ปัญหาน้ าทว่มขัง ยาว 300 เมตร     
ลึก  50  เมตร    

กว้าง  50  เมตร 

4๐๐,๐๐๐ 
 

4๐๐,๐๐๐ 
 

4๐๐,๐๐๐ 
 

4๐๐,๐๐๐ 
 

 ผู้ได้รับประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าทว่ม
ซ้ าซากและพัฒนา
รองรับชุมชนน่าอยู ่
 

ส่วนโยธา 

8. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม    
ยาว 7 เมตร หมู่ที ่1  

เพื่อเพิ่มทางระบายน้ า
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

- 9๐๐,๐๐๐ 
 

9๐๐,๐๐๐ 
 

9๐๐,๐๐๐ 
 

9๐๐,๐๐๐ 
 

 ผู้ได้รับประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าทว่ม
ซ้ าซากและพัฒนา
รองรับชุมชนน่าอยู ่

ส่วนโยธา 

9. โครงการขุดลอกคูระบายน้ า          
หมู่ที่ 1  

เพื่อแก้ปัญหาน้ าทว่มขัง ยาว ๓,000 เมตร  9๐๐,๐๐๐ 
 

9๐๐,๐๐๐ 
 

9๐๐,๐๐๐ 
 

9๐๐,๐๐๐ 
 

 ผู้ได้รับประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าทว่ม
ซ้ าซากและพัฒนา
รองรับชุมชนน่าอยู ่

ส่วนโยธา 

10.      
 

 

      

 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๕ ) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดนผลติภณัฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซี่ยน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ก่อสร้ำง บุกเบิก ปรับปรุง บ ำรุงรักษำทำงคมนำคม สะพำน เขื่อน ระบบระบำยน้ ำ 
     แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(kPI) ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

11. โครงการจัดซ้ือที่ดินก่อสร้าง
สนามฟุตบอล  หมู่ที่ 2 
 

เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่
สนามกีฬาในหมู่บ้าน 

2 ไร ่ 400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

 ผู้ได้รับประโยชน์ ราษฎรสัญจรได้สะดวก ส่วนโยธา 

12. โครงการบุกเบิกทาง คสล.      
หมู่ที่ 2 
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 
 

2  กโิลเมตร 200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

 ผู้ได้รับประโยชน์ ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม 

ส่วนโยธา 

13. โครงการซ่อมแซมที่อาบน้ า
ละหมาด  หมู่ที่ 2 
 
 

เพื่อสะดวกในการ
อาบน้ าละหมาด 

1  หลัง 200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

 ผู้ได้รับประโยชน์ เพื่อสะดวกแก่ผู้ที่มา
ละหมาด 
 

ส่วนโยธา 

14. โครงการซ่อมแซมโรงเรียน      
ตาดีกา หมู่ที่ 2 
 
 

เพื่อเป็นศูนย์เรียน
ส าหรับเด็กเล็ก 

1  หลัง 300,000 
(อบต.) 

 

300,000 
(อบต.) 

 

300,000 
(อบต.) 

 

300,000 
(อบต.) 

 

 1 หลัง เป็นศูนย์เรียนส าหรับ
เด็กเล็ก 

ส่วนโยธา 

15. โครงการเสริมผิวจราจรลาด
ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายปอเนาะบูโละปือติง ม.2 
บ้านบูเกะนากอ 
 
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 
2,170.00  
เมตร 
 

- -           - 3,216,000          -  ผู้ได้รับประโยชน ์ ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม 

   สว่นโยธา 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๕ ) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดนผลติภณัฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซี่ยน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ก่อสร้ำง บุกเบิก ปรับปรุง บ ำรุงรักษำทำงคมนำคม สะพำน เขื่อน ระบบระบำยน้ ำ 
     แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(kPI) ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

16. โครงการถมดินสนาม
ฟุตบอล     หมู่ 2 
 

เพื่อปรับสภาพที่ลุ่ม 1  แห่ง 30๐,๐๐๐ 
 

30๐,๐๐๐ 
 

30๐,๐๐๐ 
 

30๐,๐๐๐ 
 

 ผู้ได้รับประโยชน์ สนามจะได้ไม่มีน้ าท่วม
ในสนาม 

ส่วนโยธา 

17. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า 
สายบูเกะนากอ-อูยิ  หมู่ 2 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าทว่ม
ขัง 

กว้าง 50 *50     
ยาว 1 กิโลเมตร 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

 ผู้ได้รับประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าทว่ม
ขัง 
 
 

ส่วนโยธา 

18. โครงการเทพื้นคอนกรึต 
(หน้ามัสยิด) หมู่ 2 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 
 

1 แห่ง 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

 ผู้ได้รับประโยชน์ ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม 

ส่วนโยธา 

19. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า 
2 กม. (บา้นก าปงฮิเล-บ้าน
ก าปงปีแซ หมู ่2 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าทว่ม
ขัง 

- 4,8๐๐,๐๐๐ 
 

4,8๐๐,๐๐๐ 
 

4,8๐๐,๐๐๐ 
 

4,8๐๐,๐๐๐ 
 

 ผู้ได้รับประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าทว่ม
ซ้ าซากและพัฒนา
รองรับชุมชนน่าอยู ่
 

ส่วนโยธา 

20. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตสายบูเกะนากอ-บริจ๊ะ 
ม.2 บ้านบูเกะนากอ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 
 

กว้าง 6.00 ม.  
ยาว 3,300 ม. 

         -           -           - 7,184,000           - ผู้ได้รับประโยชน์ ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม 

ส่วนโยธา 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๕ ) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวและการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซี่ยน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ก่อสร้ำง บุกเบิก ปรับปรุง บ ำรุงรักษำทำงคมนำคม สะพำน เขื่อน ระบบระบำยน้ ำ 
     แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(kPI) ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

21. โครงการบุกเบิกถนน 2 กม. 
ก่อสร้างทางเท้า คสล. 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม 
สายบาบอสตอปา  

กว้าง 2 เมตร 
หนา 0.12 เมตร 
ยาว 140 เมตร 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม 

ส่วนโยธา 

22. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 
บ้านบูเกะนากอ สายบ้านบา
บอสตอปา 
 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม 

กว้าง 2.00 เมตร 
ยาว 140 เมตร 
หนา 0.12 เมตร  

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

 ผู้ได้รับประโยชน์ ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม 

ส่วนโยธา 

23. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 
บ้านบูเกะนากอ สายหน้า
ปอเนาะ 

เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 110 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

294,000 
 

294,000 
 

294,000 
 

2,000 
 

 ผู้ได้รับประโยชน์ ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม 

ส่วนโยธา 

24. โครงการก่อนสร้างอาคาร
ชมรมกีฬาต าบล หมู ่2 

ประชาชนมีสถานที่
ส าหรับจัดกิจกรรม 

1 หลัง 862,000 
 

862,000 
 

862,000 
 

862,000 
 

 ผู้ได้รับประโยชน์ ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ความสามัคคีในหมู่บ้าน 
 

ส่วนโยธา 

25. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตสายบูเกะนากอ-บริจ๊ะ 
ม.2 บ้านบูเกะนากอ 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม 

กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 3,500.00 

เมตร 

- - - 7,611,000           - ผู้ได้รับประโยชน์ ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม 

ส่วนโยธา 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๕ ) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ 
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวและการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซี่ยน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ก่อสร้ำง บุกเบิก ปรับปรุง บ ำรุงรักษำทำงคมนำคม สะพำน เขื่อน ระบบระบำยน้ ำ 
     แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(kPI) ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

26. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอลฟัลส์ติคคอนกรึต Over lay 
สายก าปงปีแซ-อีนอ หมู่ที ่2 
 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม 

กว้าง 4 เมตร      
ยาว 1,000 เมตร 

1,000,000  
(อบต.) 

 

1,000,000  
(อบต.) 

 

1,000,000  
(อบต.) 

 

1,000,000  
(อบต.) 

 

 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม 

ส่วนโยธา 

27. โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น 
(สุเหร่าเก่า) หมู่ที ่3 

เพื่อให้เด็กในหมู่บ้านได้
มีสนามเล่นเฉพาะ 

1 แห่ง 200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

 1 แห่ง เด็กในหมู่บ้านมีสนาม
เล่น 
 

ส่วนโยธา 

28. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหลัก  
โรงเรียนอีนอ-มัสยิด หมู่ที่ ๓ 
 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม 

ยาว 1,000 เมตร 
ลึก 0.50 เมตร 

กว้าง 0.50 เมตร 

500,000  
(อบต.) 

 

500,000  
(อบต.) 

 

500,000  
(อบต.) 

 

500,000  
(อบต.) 

 

 ผู้ได้รับประโยชน์ ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม 

ส่วนโยธา 

29. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า  
หมู่ที่ 3 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าทว่ม
ขัง 

กว้าง ๑ เมตร      
ยาว ๑ เมตร            

( 1กิโลเมตรครึ่ง) 
ยาว1.50 เมตร 

1,490,000  
(อบต.) 

 

1,490,000  
(อบต.) 

 

1,490,000  
(อบต.) 

 

1,490,000  
(อบต.) 

 

 - เพื่อป้องกันปัญหา     
น้ าท่วม 

ส่วนโยธา 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

30. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายกูโบร์โตะ๊อีนอ หมู่
ที่ 3 บ้านอีนอ 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม 
 
 

กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 600 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

  1,264,000   ผู้ได้รับประโยชน์ ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม 

   สว่นโยธา 

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ  
แผนพัฒนำท้องถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๕ ) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ 
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวและการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซี่ยน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ก่อสร้ำง บุกเบิก ปรับปรุง บ ำรุงรักษำทำงคมนำคม สะพำน เขื่อน ระบบระบำยน้ ำ 
     แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(kPI) ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

31. โครงการก่อสร้างถนน คสล.    
หมู่ที่ ๓ 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม 

กว้าง ๓ เมตร  ยาว 
800 เมตร  (ตาม
แบบอบต.ก าหนด) 

600,000 
(อบต.) 

600,000 
(อบต.) 

600,000 
(อบต.) 

600,000 
(อบต.) 

 ผู้ได้รับประโยชน์ ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม 

ส่วนโยธา 

32. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
อีนอ-รีเย็งหมู่ที่ 3 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม 

กว้าง 4เมตร  ยาว 
500 เมตร 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

 ผู้ได้รับประโยชน์ ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม 
 

ส่วนโยธา 

33. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า   
หมู่ที่ 3 สามแยกอีนอ ก าปงปาเซ  

เพื่อแก้ปัญหาน้ าทว่มขัง กว้าง 50 เมตร       
ยาว 300 เมตรา 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

 ผู้ได้รับประโยชน์ สามารถป้องกันน้ าท่วม
ในช่วงฤดูฝน 

ส่วนโยธา 

34. โครงการก่อสร้างถนนทางเท้า 
สายเปาะซูดี คสล.   หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 
 

กว้าง 2 เมตร         
ยาว 66 เมตร 
หนาประมาณ 
0.15 เมตร  

86,000 
 

86,000 
 

86,000 
 

86,000 
 

 ผู้ได้รับประโยชน์ ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 

ส่วนโยธา 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

35.  
 

          

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ  
แผนพัฒนำท้องถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๕ ) 

 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวและการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซี่ยน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ก่อสร้ำง บุกเบิก ปรับปรุง บ ำรุงรักษำทำงคมนำคม สะพำน เขื่อน ระบบระบำยน้ ำ 
     แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(kPI) ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

36. โครงการก่อสร้างถนนทางเท้า 
สายมาเจ คสล.   หมู่ที ่3 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 
 

กว้าง 2 เมตร         
ยาว 78 เมตร หนา

ประมาณ 0.15 เมตร 

102,000 
 

102,000 
 

102,000 
 

102,000 
 

 ผู้ได้รับประโยชน์ ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 

ส่วนโยธา 

37. โครงการก่อสร้างถนนทางเท้า 
สายยาโด๊ะ คสล.   หมู่ที ่3 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 
 

กว้าง 2 เมตร         
ยาว 46 เมตร หนา

ประมาณ 0.15 เมตร 

62,000 
 

62,000 
 

62,000 
 

62,000 
 

 ผู้ได้รับประโยชน์ ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 

ส่วนโยธา 

38. โครงการก่อสร้างถนนทางเท้า 
สายฮีเล คสล.   หมู่ที ่3 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

กว้าง 2 เมตร         
ยาว 66 เมตร หนา

ประมาณ 0.15 เมตร 
 

86,๐๐๐ 
 

86,๐๐๐ 
 

86,๐๐๐ 
 

86,๐๐๐ 
 

 ผู้ได้รับประโยชน์ ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 

ส่วนโยธา 

39. โครงการก่อสร้างถนน คสล.   
หมู่ที่ 3 บา้นอีนอ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

กว้าง 2 เมตร      ยาว 
70 เมตร 

9๐,๐๐๐ 
 

9๐,๐๐๐ 
 

9๐,๐๐๐ 
 

9๐,๐๐๐ 
 

 ผู้ได้รับประโยชน์ ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 

ส่วนโยธา 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

40.            

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ  
แผนพัฒนำท้องถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๕ ) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ 
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวและการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซี่ยน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ก่อสร้ำง บุกเบิก ปรับปรุง บ ำรุงรักษำทำงคมนำคม สะพำน เขื่อน ระบบระบำยน้ ำ 
     แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(kPI) ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

41. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากกโูบร์ทางเข้าโรงเรียนตะห์
ฟิส  หมู่ที ่3 บา้นอีนอ 
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

กว้าง 4  เมตร 
ยาว 200 เมตร 

7๕๐,๐๐๐ 
 

7๕๐,๐๐๐ 
 

7๕๐,๐๐๐ 
 

7๕๐,๐๐๐ 
 

 ผู้ได้รับประโยชน์ ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

ส่วนโยธา 

42. โครงการบุกเบิกถนนสาย 
ข้างบ้านสะรีย-์สนามฟุตบอล 
 หมู่ที่ 3 บ้านอีนอ    
    

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

600,000 
 

600,000 
 

600,000 
 

600,000 
 

 ผู้ได้รับประโยชน์ ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

ส่วนโยธา 

43. โครงการซ่อมแซมสนาม
ฟุตบอล (ถมดิน) หมู่ที่ 3 

เพื่อปรับสภาพสนามให้
สวยขึ้นและสะดวกใน
การเล่นกีฬา 

1 แห่ง 800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

 ผู้ได้รับประโยชน์ ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการรับชมกีฬาในต าบล 
 

ส่วนโยธา 

44. โครงการก่อสร้างอาคาร
โรงงานผลิตน้ าดื่ม  หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
แหล่งผลิตน้ าดื่มประจ า
ต าบล 

1 หลัง 800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

 ผู้ได้รับประโยชน์ ประชาชนได้มีแหล่งผลิตน้ า
ดื่มในต าบล 
 

ส่วนโยธา 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

45.  
 
 

          

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ  
แผนพัฒนำท้องถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๕ ) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ 
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวและการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซี่ยน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ก่อสร้ำง บุกเบิก ปรับปรุง บ ำรุงรักษำทำงคมนำคม สะพำน เขื่อน ระบบระบำยน้ ำ 
     แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(kPI) ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

46. โครงการก่อสร้างก าแพงป้องกัน
ตะหลิ่งพัง (มัรกัสบ้านอีนอ)    
หมู่ที่ 4 
 

เพื่อป้องกันตะหลิ่งพัง 1 แห่ง 900,000 
 

900,000 
 

900,000 
 

900,000 
 

 ผู้ได้รับประโยชน์ ป้องกันตะหลิ่งพัง ส่วนโยธา 

47. โครงการก่อสร้างก าแพงโรงเรียน
ตาดีกา หมู่ที่ 4 
 

เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยใน
โรงเรียน 

1 แห่ง 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

 ผู้ได้รับประโยชน์ ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ส่วนโยธา 

48. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ กยูิ  
สายทางเข้าสนามกีฬา 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม 

กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 177 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

450,000   
(อบต.) 

 

    ผู้ได้รับประโยชน์ เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 
 

ส่วนโยธา 

49. โครงการก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์เพื่อการเกษตร  
หมู่ที่ 4 

เพื่อเป็นที่รวมในการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ใน
หมู่บ้าน 

1 แห่ง 775,355   
(อบต.) 

 

775,355   
(อบต.) 

 

775,355   
(อบต.) 

 

775,355   
(อบต.) 

 

 ผู้ได้รับประโยชน์ ประชาชนได้มีที่ร่วมใน
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ  

ส่วนโยธา 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

50. โครงการถมดิน หมู่ที่ 4  เพื่อสาธารณะ
ประโยชน ์
 
 
 

กว้าง 55.00 เมตร 
ยาว 62.50 เมตร 
ลึก 1.00 เมตร 

   575,000   ผู้ได้รับประโยชน์     ส่วนโยธา 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ  
แผนพัฒนำท้องถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๕ ) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ 
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวและการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซี่ยน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ก่อสร้ำง บุกเบิก ปรับปรุง บ ำรุงรักษำทำงคมนำคม สะพำน เขื่อน ระบบระบำยน้ ำ 
     แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(kPI) ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

51. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายก าปงปาแย 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 
 

กว้าง 4.00 เมตร            
ยาว 1,000 เมตร  

300,000 
 

    ผู้ได้รับประโยชน์ ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 

ส่วนโยธา 

52. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรึต 
คสล.ข้างบ้านแบมะปอเย็ง      
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 
 

กว้าง 2 เมตร 
ยาว 400 เมตร 

 

700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

 ผู้ได้รับประโยชน์ ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 

ส่วนโยธา 

53. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรึต  
หน้าบ้านนายมะแอ หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 
 

กว้าง 2 เมตร 
ยาว 2 เมตร  

6๕๐,๐๐๐ 6๕๐,๐๐๐ 6๕๐,๐๐๐ 6๕๐,๐๐๐  ผู้ได้รับประโยชน์ ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 

ส่วนโยธา 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

54. โครงการซ่อมแซมคูระบายน้ า
คอนกรีต หมู่ที่ 5 

เพื่อระบายน้ าและป้องกัน
น้ าท่วมในช่วงฤดูฝน  
 

2  กโิลเมตร 300,000   
(อบต.) 

 

300,000   
(อบต.) 

 

300,000   
(อบต.) 

 

300,000   
(อบต.) 

 

 ผู้ได้รับประโยชน์ ป้องกันน้ าท่วมในชว่ง
ฤดูฝน 
 

ส่วนโยธา 

 55.  
 
 

 
 
 

         

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ  
แผนพัฒนำท้องถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๕ ) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ 
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวและการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซี่ยน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ก่อสร้ำง บุกเบิก ปรับปรุง บ ำรุงรักษำทำงคมนำคม สะพำน เขื่อน ระบบระบำยน้ ำ 
     แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(kPI) ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

56. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า 
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 
บ้านลาโละ 

เพื่อระบายน้ าและ
ป้องกันน้ าท่วมในชว่ง
ฤดูฝน 

ลึก 0.50 เมตร        
กว้าง 0.50 เมตร ยาว 

343 เมตร 

500,000   
(อบต.) 

 

500,000   
(อบต.) 

 

500,000   
(อบต.) 

 

500,000   
(อบต.) 

 

 ผู้ได้รับประโยชน์ สามารถระบายน้ า
ป้องกันน้ าท่วม 
 
 

ส่วนโยธา 

57. โครงการขุดลอกคูระบายน้ า
การเกษตร หมู่ที ่5  

เพื่อลดปริมาณน้ าท่วม
ขังและใช้น้ าเพื่อ
การเกษตร 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 2 เมตร  ลกึ 2 

เมตร 
 

3,071,000 
 

3,071,000 
 

3,071,000 
 

3,071,000 
 

 ผู้ได้รับประโยชน์ เพื่อลดน้ าท่วมขังและ
น าน้ ามาใช้การเกษตร 
 

ส่วนโยธา 

58. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายสนามฟุตบอล  หมู่ที่ 5  

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 
 

กว้าง  2  เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

  780,000 
 

780,000 
 

 ผู้ได้รับประโยชน์ ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 
 

ส่วนโยธา 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

59. โครงการขุดลอกคลองไอร์บียอ  
หมู่ที่ 5 

เพื่อป้องกันน้ าทว่ม กว้าง  4  เมตร 
ยาว 2 กิโลเมตร 

1,20๐,000 
 

1,20๐,000 
 

1,20๐,000 
 

1,20๐,000 
 

 ผู้ได้รับประโยชน์ ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้น้ า 
 

ส่วนโยธา 

 60.     
 
 

       

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ  
แผนพัฒนำท้องถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๕ ) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ 
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดนผลติภณัฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซี่ยน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ก่อสร้ำง บุกเบิก ปรับปรุง บ ำรุงรักษำทำงคมนำคม สะพำน เขื่อน ระบบระบำยน้ ำ 
     แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(kPI) ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

61. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า
บ้านตาเนาะปูเยาะ-หมู่บ้าน 
หมู่ที่6 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าทว่ม
ขัง 
 

กว้าง 1 เมตร 
ยาว 1 กิโลเมตร 

 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

 1 กิโลเมตร ประชาชนมีคูระบาย
น้ าป้องกันน้ าทว่ม 

ส่วนโยธา 

62. โครงการก่อสร้างวางท่อซีเมนต์ 
(หน้ามัสยิดไอร์บูโละ)  หมู่ที ่๖ 
บ้านไอร์บูโละ 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าทว่ม
ขังช่วงหน้าฝน 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 44 เมตร 

ยาว 2,000 เมตร 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

 1 แห่ง ป้องกันน้ าท่วมขัง 
 

ส่วนโยธา 

63. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า  
(ไอร์บูโละ) หมู่ที่ 6  

เพื่อให้ประชาชนมีคู
ระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน 
 

กว้าง 0.50 เมตร          
ลึก 0.50 เมตร 

  

5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

 ยาว 2,000 
เมตร 

ประชาชนมีคูระบาย
น้ าป้องกันน้ าทว่ม 

ส่วนโยธา 

64. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บา้นบริจ๊ะ  

เพื่อให้ประชาชนสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 160 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

500,000   
(อบต.) 

 

500,000   
(อบต.) 

 

500,000   
(อบต.) 

 

500,000   
(อบต.) 

 

 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 

ส่วนโยธา 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

65. โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิว
จราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต หมู่ที ่7 ทางเข้า 
สนง.อบต. 

เพื่อให้ประชาชนสะดวก
ในการเดินทาง 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 110 เมตร 

 

  2,900,000   1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ  
แผนพัฒนำท้องถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๕ ) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ 
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวและการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซี่ยน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ก่อสร้ำง บุกเบิก ปรับปรุง บ ำรุงรักษำทำงคมนำคม สะพำน เขื่อน ระบบระบำยน้ ำ 
     แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(kPI) ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

66. โครงการก่อสร้างรั้ว (กโูบร์)     
หมู่ที่ 7 

เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

สูง ๑.50 เมตร 
ยาว ๓00 เมตร  

60๐,๐๐๐ 
 

60๐,๐๐๐ 
 

60๐,๐๐๐ 
 

60๐,๐๐๐ 
 

 ผู้ได้รับประโยชน์ ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
 

ส่วนโยธา 

67. โครงการขุดลอกคูระบายน้ า
บริเวณหน้าโรงเรียนอิบตีดาวิทยา 
หมู่ที่ 7 

เพื่อระบายน้ าและ
ป้องกันน้ าท่วมในชว่ง
ฤดูฝน 

1 แห่ง 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

 ผู้ได้รับประโยชน์ ได้ระบายน้ าภายใน
หมู่บ้านอย่างสะดวก 
 

ส่วนโยธา 

68. โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น
หลังสถานีรถไฟ หมู่ที่ 7 

เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ในต าบลได้มีสนามเล่น 

1 แห่ง 800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

 ผู้ได้รับประโยชน์ ให้เด็ก/เยาวชนมี
สนามเป็นที่เฉพาะ
ส าหรับออกก าลังกาย 
 

ส่วนโยธา 

69. โครงการบุกเบิกถนนพร้อมหิน
คลุก 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

คลองกว้าง 4เมตร 
ไหล่ทางกว้าง 2เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 

กว้าง 5 เมตร 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

 ผู้ได้รับประโยชน์ ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 
 

ส่วนโยธา 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 70. โครงการก่อสร้างลานจอดรถ
ภายใน สนง.อบต. 

เพื่อให้ประชาชนสะดวก
ในการติดต่อราชการ 

ขนาด 1,239 ตรม.   540,000    ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการติดต่อ
ราชการ 

ส่วนโยธา 
 
 
 

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ  
แผนพัฒนำท้องถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๕ ) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ 
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวและการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซี่ยน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ก่อสร้ำง บุกเบิก ปรับปรุง บ ำรุงรักษำทำงคมนำคม สะพำน เขื่อน ระบบระบำยน้ ำ 
     แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(kPI) ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

71. โครงการซ่อมแซมสนามฟุตบอล 
(ถมดิน) หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ได้สนามที่ได้
มาตรฐาน 

1 แห่ง 1,200,000 
 

1,200,000 
 

1,200,000 
 

1,200,000 
 

 ผู้ได้รับประโยชน์ ประชาชนสามารถใช้
สถานที่อยา่ง
เหมาะสม 
 

ส่วนโยธา 

72. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
คสล. รอยต่อบ้านสโลว์ พร้อม
วางท่อ 3 จุด หมู่ที่ 7 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม 

ยาว 1.5 กิโลเมตร 
 

3,900,000 
 

3,900,000 
 

3,900,000 
 

3,900,000 
 

 ผู้ได้รับประโยชน์ ประชาชนสะดวกใน
การคมนาคม 
 

ส่วนโยธา 

73. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
ทางเข้าอนามัยต าบล หมู่ที่ ๗  

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม 

กว้าง 5เมตร 
ยาว 30 เมตร  

288,๐๐๐ 
 

288,๐๐๐ 
 

288,๐๐๐ 
 

288,๐๐๐ 
 

 ผู้ได้รับประโยชน์ ประชาชนสะดวกใน
การคมนาคม 

ส่วนโยธา 

74. โครงการก่อสร้างห้องน้ าส าหรับผู้
พิการ รพสต.หมู่ที ่7 

เพื่อให้ผู้พิการได้ใช้
ห้องน้ าเฉพาะ 

1 ห้อง 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

 ผู้ได้รับประโยชน์ มีความสะดวกส าหรับ
ผู้พิการ 

ส่วนโยธา 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 75. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในบริเวณ
ส านักงาน อบต. หมู่ที่ 7 
 
 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม 

กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

  331,000   ผู้ได้รับประโยชน์ ประชาชนสะดวกใน
การคมนาคม 
 

ส่วนโยธา 

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ  
แผนพัฒนำท้องถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๕ ) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ 
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดนผลติภณัฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซี่ยน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ก่อสร้ำง บุกเบิก ปรับปรุง บ ำรุงรักษำทำงคมนำคม สะพำน เขื่อน ระบบระบำยน้ ำ 
     แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(kPI) ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

76. โครงการซ่อมแซมที่อาบน้ า
ละหมาด หมู่ที ่7 

เพื่อความสะดวกในการ
เอาน้ าละหมาด 

1 แห่ง 100,000   
(อบต.) 

 

100,000   
(อบต.) 

 

100,000   
(อบต.) 

 

100,000   
(อบต.) 

 

 ผู้ได้รับประโยชน์ ประชาชนมีความ
สะดวกในการเอาน้ า
ละหมาด 
 

ส่วนโยธา 

77. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
พร้อมวางท่อ คสล. หมู่ที่ 8 บ้าน
ไทยสุข 

เพื่อสะดวกในการ
คมนาคม 

กว้าง 4.00 เมตร  
 ยาว 735 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

 

600,000 
 

600,000 
 

600,000 
 

600,000 
 

 ผู้ได้รับประโยชน์ ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง 
 

ส่วนโยธา 

78. โครงการบุกเบิกถนน (สายหะยี
ยาอุทิศ-สายอัดนันอุทิศ) หมู่ที่8  
 

เพื่อสะดวกในการ
คมนาคม 
 
 

1 แห่ง 1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

 ผู้ได้รับประโยชน์ ประชาชนสะดวกใน
การคมนาคม 

ส่วนโยธา 

79. โครงการขุดลอกคูระบายน้ า 
(ถนนใหญ่-กูโบร์) หมู่ที ่8 
 

เพื่อระบายน้ าป้องกันน้ า
ท่วมในช่วงฤดูฝน 
 

ยาว 1 กิโลเมตร 3,600,000 
 

3,600,000 
 

3,600,000 
 

3,600,000 
 

 ผู้ได้รับประโยชน์ ประชาชนมีคูระบาย
น้ าป้องกันน้ าทว่ม 

ส่วนโยธา 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

80. โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิว
จราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต หมู่ที ่8 (สามช่วง) 

เพื่อสะดวกในการ
คมนาคม 
 
 

4x700 = 
1,300,000 
5x450 = 
1,100,000 
6x310 = 
860,000 

     ผู้ได้รับประโยชน์ ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง 
 

ส่วนโยธา 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ  
แผนพัฒนำท้องถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๕ ) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ 
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวและการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซี่ยน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ก่อสร้ำง บุกเบิก ปรับปรุง บ ำรุงรักษำทำงคมนำคม สะพำน เขื่อน ระบบระบำยน้ ำ 
     แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(kPI) ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

81. โครงการก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 
 
 

เพื่อเป็นศูนย์รวมให้
ประชาชนท ากจิกรรม 

1 แห่ง 736,000 
 

736,000 
 

736,000 
 

736,000 
 

 ผู้ได้รับประโยชน์ ประชาชนได้จัด
กิจกรรมร่วมกัน 

ส่วนโยธา 

82. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายมัสยิดบา
โงห์ 
 

เพื่อสะดวกในการ
คมนาคม 

กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

1,600,00
0 (อบต.) 

 

    ผู้ได้รับประโยชน์ ประชาชนสะดวกใน
การคมนาคม 

ส่วนโยธา 

83. โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ าไอร์
ปาโจ หมู่ที่ 8 
 
 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
น้ าสะอาด 

1 แห่ง 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

 ผู้ได้รับประโยชน์ ประชาชนสามารถใช้
น้ าเพื่อท าการเกษตร 

ส่วนโยธา 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

84. โครงการก่อสร้างเสาธงชาต ิ เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยใน
ส านักงาน 

ความสูง 18 เมตร 150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

 ผู้ได้รับประโยชน์ ประชาชนสะดวกใน
การติดต่อราชการ 

ส่วนโยธา 

85.  
 
 

          

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ  
แผนพัฒนำท้องถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๕ ) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ 
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวและการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซี่ยน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ก่อสร้ำง บุกเบิก ปรับปรุง บ ำรุงรักษำทำงคมนำคม สะพำน เขื่อน ระบบระบำยน้ ำ 
     แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(kPI) ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

86. โครงการก่อสร้างโรงจอด
รถยนต์และจกัรยานยนต์  

เพื่อให้ประชาชนมีที่ส าหรับ
จอดรถในการติดต่อราชการ 

กว้าง 35 เมตร  
ยาว 7.50 เมตร 

850,000 
 

850,000 
 

850,000 
 

850,000 
 

 ผู้ได้รับประโยชน์ ประชาชนสะดวกใน
การติดต่อราชการ 
 

ส่วนโยธา 

87. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  
หมู่ที่ 9 

เพื่อสะดวกในการคมนาคม 1 แห่ง 158,000 
 

158,000 
 

158,000 
 

158,000 
 

 ผู้ได้รับประโยชน์ ประชาชนสะดวกใน
การเดินทาง 
 

ส่วนโยธา 

88. โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ (มัสยิด) หมู่ที ่9 

เพื่อเป็นที่ส าหรับ
ประสานงานด้านต่าง ๆ ใน
หมู่บ้าน 

1 แห่ง 736,000 
 

736,000 
 

736,000 
 

736,000 
 

 ผู้ได้รับประโยชน์ เพื่อเป็นที่ส าหรับ
ประสานงานด้านต่าง 
ๆ ในหมู่บ้าน 
 

ส่วนโยธา 

89. โครงการก่อสร้างอาคาร 
ศสมช. หมู่ที่ 9  

เพื่อเป็นที่ส าหรับ
ประสานงานด้านสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้น 

1 หลัง 200,000   
(อบต.) 

 

200,000   
(อบต.) 

 

200,000   
(อบต.) 

 

200,000   
(อบต.) 

 

 1 หลัง ประชาชนได้รับการ
บริการด้าน
สาธารณสุขเร็วขึ้น 

ส่วนโยธา 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 

90.           
 
 
 

 

 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๕ ) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวและการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซี่ยน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ก่อสร้ำง บุกเบิก ปรับปรุง บ ำรุงรักษำทำงคมนำคม สะพำน เขื่อน ระบบระบำยน้ ำ 
     แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(kPI) ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

91. โครงการก่อสร้างรั้วกูโบร์        
หมู่ที่ 9 

เพื่อความมีระเบียบ
เรียบร้อย 

1 แห่ง 200,000   
(อบต.) 

 

200,000   
(อบต.) 

 

200,000   
(อบต.) 

 

200,000   
(อบต.) 

 

 1 แห่ง เพื่อความมีระเบียบ
เรียบร้อย 

ส่วนโยธา 

92. โครงการถมดินสนาม
ฟุตบอล  หมู่ที่ 9  

เพื่อปรับสภาพพื้นสนามให้
ได้มาตรฐาน 
 

1 แห่ง 2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

 1 แห่ง ประชาชนได้ใช้สนาม
อย่างมีประสิทธภิาพ 

ส่วนโยธา 

93. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านกีเย๊าะ 

เพื่อสะดวกในการคมนาคม กว้าง 4.00 เมตร      
ยาว  90 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 
 

250,000 
 

900,000 
 

900,000 
 

900,000 
 

 ผู้ได้รับประโยชน์ ประชาชนสะดวกใน
การคมนาคม 

ส่วนโยธา 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

94. โครงการก่อสร้างอัฒจรรย์ใน
สนาม ฟุตบอล หมู่ที่ 8  

เพื่อให้ประชาชนมีที่ส าหรับ
ชมการกีฬาสะดวกมากขึ้น 

1 แห่ง 2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

 ผู้ได้รับประโยชน์ ประชาชนสะดวกใน
การรับชมการแข่งขัน
กีฬา 

ส่วนโยธา 

95.        
 

   
 
 

 

 

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ  
แผนพัฒนำท้องถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๕ ) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ 
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวและการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซี่ยน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ก่อสร้ำง บุกเบิก ปรับปรุง บ ำรุงรักษำทำงคมนำคม สะพำน เขื่อน ระบบระบำยน้ ำ 
     แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(kPI) ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

96. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 
9 บ้านพงยอืติ สายกโูบร ์

เพื่อสะดวกในการคมนาคม กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว ……….. เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 

 350,000 
 

   ผู้ได้รับประโยชน์ ประชาชนสะดวกในการ
เดินทาง 

ส่วนโยธา 

97. โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ (มัสยิด) หมู่ที ่
9 

เพื่อเป็นที่ส าหรับประสานงาน
ด้านต่าง ๆ ในหมู่บา้น 
 

1 แห่ง 736,000 
 

736,000 
 

736,000 
 

736,000 
 

 ผู้ได้รับประโยชน์ เพื่อเป็นที่ส าหรับ
ประสานงานด้านต่าง ๆ 
ในหมู่บ้าน 

ส่วนโยธา 

98. โครงการก่อสร้างอาคาร 
ศสมช. หมู่ที่ 9  

เพื่อเป็นที่ส าหรับประสานงาน
ด้านสาธารณสุขประจ าหมูบ่้าน 
 

1 หลัง 200,000   
(อบต.) 

 

200,000   
(อบต.) 

 

200,000   
(อบต.) 

 

200,000   
(อบต.) 

 

 1 หลัง ประชาชนได้รับการ
บริการด้านสาธารณสุขเร็ว
ขึ้น 

ส่วนโยธา 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

99. โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก  หมู่ที่ 9 บา้นพงยือต ิ 

เพื่อความมีระเบียบเรียบร้อย กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 360 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

 

160,000   
(อบต.) 

 

160,000   
(อบต.) 

 

160,000   
(อบต.) 

 

160,000   
(อบต.) 

 

 1 แห่ง เพื่อความมีระเบียบ
เรียบร้อย 

ส่วนโยธา 

100.    
 

 

        

 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๕ ) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวและการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซี่ยน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ก่อสร้ำง บุกเบิก ปรับปรุง บ ำรุงรักษำทำงคมนำคม สะพำน เขื่อน ระบบระบำยน้ ำ 
     แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(kPI) ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

101. โครงการถมดินสนาม
ฟุตบอล  หมู่ที่ 9  

เพื่อปรับสภาพพื้นสนาม
ให้ได้มาตรฐาน 
 

1 แห่ง 2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

 1 แห่ง ประชาชนได้ใช้สนาม
อย่างมีประสิทธภิาพ 

ส่วนโยธา 

102. โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.ทางเข้าสนามฟุตบอล 
หมู่ที่ 9 

เพื่อสะดวกในการ
คมนาคม 

 300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

 ผู้ได้รับประโยชน์ ประชาชนสะดวกใน
การคมนาคม 
 

ส่วนโยธา 

103. โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ า
พร้อมจัดซ้ือเครื่องสูบน้ าเพื่อ
การเกษตร  หมู่ที่ 9 
 

เพื่อความสะดวกในการท า
การเกษตร 

 2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

 ผู้ได้รับประโยชน์ ประชาชนสะดวกใน
การรับชมการแข่งขัน
กีฬา 

ส่วนโยธา 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

104. โครงการก่อสร้างป้อมยาม
ภายในบริเวณอาคาร
ส านักงาน อบต.ใหม่ 
 

เพื่อรักษาความปลอดภยั
และให้ความสะดวกในการ
ติดต่อราชการ 

กว้าง 2.00 เมตร 
ยาว 2.00 เมตร 

 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

 ผู้ได้รับประโยชน์ ประชาชนสะดวกใน
การติดต่อราชการ 

ส่วนโยธา 

105.  
 
 

          

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ  
แผนพัฒนำท้องถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๕ ) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ 
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวและการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซี่ยน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ก่อสร้ำง บุกเบิก ปรับปรุง บ ำรุงรักษำทำงคมนำคม สะพำน เขื่อน ระบบระบำยน้ ำ 
     แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(kPI) ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

106. โครงการขุดเจาะบาดาล
พร้อมแท้งเก็บน้ า(อาคาร
ใหม่) 

เพื่อใช้น้ าภายในส านักงาน
ใหม่ 

1 แห่ง 500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

 1 แห่ง เพื่อความสะดวกในการ
ใช้น้ าเพื่ออุปโภคบริโภค 

ส่วนโยธา 

107. โครงการซ่อมแซมร้ัวพร้อม
ประตูส านักงาน 

เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยบริเวณส านักงาน 

1 แห่ง 400,000   
(อบต.) 

 

400,000   
(อบต.) 

 

400,000   
(อบต.) 

 

400,000   
(อบต.) 

 

 1 แห่ง เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยบริเวณ
ส านักงาน 

ส่วนโยธา 

108.  โครงการตกแต่งภายใน
ส านักงานใหม่      

เพื่อความมีระเบียบ
เรียบร้อย 

1 แห่ง 400,000   
(อบต.) 

 

400,000   
(อบต.) 

 

400,000   
(อบต.) 

 

400,000   
(อบต.) 

 

 1 แห่ง เพื่อความมีระเบียบ
เรียบร้อย 

ส่วนโยธา 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

109. โครงการติดตั้งไฟ pose 
top ในจุดที่เสี่ยงต่อการ
เกิดเหตุ 

เพื่อความปลอดภัยภายใน
ต าบล 

1 แห่ง 1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

 1 แห่ง ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

110.            

 

 

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๕ ) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดนผลติภณัฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซี่ยน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ก่อสร้ำง บุกเบิก ปรับปรุง บ ำรุงรักษำทำงคมนำคม สะพำน เขื่อน ระบบระบำยน้ ำ 
     แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(kPI) ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

111. โครงการก่อสร้างอาคารเก็บ
พัสดุส านักงาน 
 

เพื่อเป็นที่เก็บพัสดุส านักงาน 1 แห่ง 500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

 1 แห่ง เพื่อสะดวกในการเก็บ
พัสดุส านักงาน 

ส่วนโยธา 

112. โครงการก่อสร้างอาคาร
ละหมาดภายในบริเวณ
ส านักงาน 
 

เพื่อความสะดวกให้
ประชาชนที่มาติดต่อราชการ 

1 แห่ง 300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

 1 แห่ง ประชาชนสะดวกใน
การติดต่อราชการ 

ส่วนโยธา 

113. โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ 
 

เพื่อเป็นที่ส าหรับจัดกจิกรรม
ต่างๆ 

1 แห่ง 
 

10,000,0
00 

 

10,000,000 10,000,000 
 

10,000,000 
 

 1 แห่ง เพื่อเป็นท่ส าหรับจัด
กิจกรรมต่างๆ 

ส่วนโยธา 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

114. โครงการปรับภูมิทัศน์
ภายในส านกังาน 
 

เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

1 แห่ง 300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

 1 แห่ง เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ส่วนโยธา 

115. โครงการจัดซ้ือรถบรรทุก
ขยะ 6 ล้อ แบบอัดทา้ย 
 
 

เพื่อการบริหารจัดการ
จัดเก็บขยะอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

รถบรรทุกขยะ 1 คัน   2,000,000   ร้อยละ 
100 ของ

บริเวณพื้นที่
ต าบลมี
ความ
สะอาด
สวยงาม 

พื้นที่ต าบลลาโละมี
ความสะอาดและ
สวยงาม 

ส านักปลัด 

 

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๕ ) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดนผลติภณัฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซี่ยน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ก่อสร้ำง บุกเบิก ปรับปรุง บ ำรุงรักษำทำงคมนำคม สะพำน เขื่อน ระบบระบำยน้ ำ 
     แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(kPI) ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

116. โครงการก่อสร้างอาคาร
ห้องน้ า 

เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยบริเวณส านักงาน 

1 แห่ง 300,000   
(อบต.) 

 

300,000   
(อบต.) 

 

300,000   
(อบต.) 

 

300,000   
(อบต.) 

 

 1 แห่ง เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยบริเวณ
ส านักงาน 
 

ส่วนโยธา 

117.  โครงการซ่อมแซมคูระบาย
น้ าภายในอาคาร   

เพื่อความมีระเบียบเรียบร้อย 1 แห่ง 200,000   
(อบต.) 

 

200,000   
(อบต.) 

 

200,000   
(อบต.) 

 

200,000   
(อบต.) 

 

 1 แห่ง เพื่อความมีระเบียบ
เรียบร้อย 

ส่วนโยธา 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

118. โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่
ที่ 1 บ้านบือแรง  

เพื่อความสะดวกในการใช้ไฟ
ภายในต าบล 

1 แห่ง 650,000 
 

650,000 
 

650,000 
 

650,000 
 

 1 แห่ง ประชาชนมีความ
สะดวกในการใช้ไฟฟ้า
ภายในต าบล 
 

ส่วนโยธา 

119. โครงการจัดซ้ือรถดับเพลิง 
6 ล้อ พร้อมอุปกรณ์
ดับเพลิง 

เพื่อป้องกันเพลิงไหม้ 1 คัน   3,200,000   1 คัน  เพื่อความมีระเบยีบ
เรียบร้อย 
 
 
 

ส านักปลัด 

120.           
 
 

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ  
แผนพัฒนำท้องถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๕ ) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ 
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนว ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 5  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศำสตร์ที่  5  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
    แผนงำนเคหะและชุมชน 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(kPI) 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

121. โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึง
การ 
ด าเนินการตามแนวพระราช
เสาวณีย ์

เพื่อให้มีการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมภายในต าบล 

1 ครั้ง 80,000 80,000 80,000 80,000  ร้อยละของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ได้รับการอนุรักษ ์

มีการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

ส านักปลัด 

122. โครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ใน
วันส าคัญต่างๆ 

เพื่อให้ประชาชนร่วมกันปลก
ต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ 

1 ครั้ง 80,000 80,000 80,000 80,000  ร้อยละของต้นไม้ที่ปลูก
เพิ่ม 

ประชาชนร่วมกัน
ปลูกต้นไม้ในวัน
ส าคัญต่างๆ 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

123. โครงการส่งเสริม สนับสนุน 
แก้ไขและปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในต าบล 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
ต าบลให้ดีขึ้น 

ทั้ง 9 หมู่บ้าน 200,000 200,000 200,000 200,000  ร้อยละของพื้นที่ได้รับ
การปรับปรุงภูมิทัศน ์

ต าบลมีภูมิทัศน์ที่
สวยงามขึ้น 

ส านักปลัด 

124. โครงการก่อสร้างซุ้มประตู
ทางเข้า อบต.มัสยิด วัด โรงเรียน
ตาดีกา 

เพื่อส่งเสริมความเป็น 
อัตลักษณ์ประจ าต าบล 

ทั้ง 9 หมู่บ้าน 250,000 250,000 250,000 250,000  ร้อยละของสถานที่
ได้รับการก่อสร้าง 

สถานที่ต่างมีความ
โดดเด่นความเป็นอัต
ลักษณ ์

ส านักปลัด 

125.      
 
 

      

 

 

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ  
แผนพัฒนำท้องถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๕ ) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ 
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนว ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 5  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศำสตร์ที่  5  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
    แผนงำนเคหะและชุมชน 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(kPI) ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

126. โครงการปรับพื้นที่หลังสถานี
รถไฟลาโละ 

เพื่อท าเป็นลานกีฬาส าหรับ
ออกก าลังกาย 
 

500 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000  500 เมตร มีลานกีฬาส าหรับออก
ก าลังกาย 

ส่วนโยธา 

127. ค่าเช่าที่ดินส าหรับทิ้งขยะประจ า
ต าบลลาโละ 

เพื่อความสะอาดและเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเรือน 
 

ปีละ 1 ครั้ง 150,000 150,000 150,000 150,000  ร้อยละของขยะ
ที่ได้รับการ

จัดเก็บ 

ต าบลมีความสะอาด
และเรียบร้อย 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

128. โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลส์ เพื่อประชาชนจะได้มีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

15 ครัวเรือน 500,000 500,000 500,000 500,000  ร้อยละของ
บ้านเรือนที่ได้รับ

การติดตั้ง 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ส านักปลัด 

129. โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ภายในส านกังาน 

เพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

12 เครื่อง 530,000 530,000 530,000 530,000  ร้อยละของ
เจ้าหน้าที่ในการ

ปฏิบัติงาน 

เพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

130.   
 
 

         

 

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ  
แผนพัฒนำท้องถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๕ ) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ 
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนว ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 5  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศำสตร์ที่  5  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
    แผนงำนเคหะและชุมชน 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(kPI) ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

131. โครงการจัดซ้ือโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ส านักงาน 

เพื่อใช้ปฏิบัติงานด้าน
เอกสารต่างๆ 

6 ตัว 50,000 50,000 50,000 50,000  ร้อยละของ
เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน 

เพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

132. โครงการจัดซ้ือโต๊ะส านักงาน
พร้อมเก้าอี ้

เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน
ส านักงาน 

16 ชุด 160,000 160,000 160,000 160,000  ร้อยละของ
เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน 

เพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

133. โครงการจัดซ้ือตู้เหล็กบาน
เล่ือน 

เพื่อเก็บเอกสารส าคัญต่างๆ
ประจ าแผนก 

12 ตู้ 40,000 40,000 40,000 40,000  ร้อยละของ
เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน 

เพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

ส่วนโยธา 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 

134. โครงการจัดซ้ือถังขยะประจ า
ต าบล 

เพื่อรักษาความสะอาด
ภายในต าบล 

จ านวน 500 ใบ 700,000 700,000 700,000 700,000  ผู้ที่ได้รับ
ประโยชน ์

สามารถใช้เก็บขยะและ
รักษาความสะอาด 

ส่วนโยธา 

135.            

 

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ  
แผนพัฒนำท้องถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๕ ) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ 
ยุทธศำสตร์จังหวัดที ่2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนว ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 5  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศำสตร์ที่  5  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
    แผนงำนเคหะและชุมชน 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(kPI) ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

136. โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 
1 บ้านบอืแรง 

เพื่อประชาชนจะได้มีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

ปักเสาคอนกรีตอัด
แรง ขนาด 8.00 

เมตร จ านวน 6 ต้น 

60,000 60,000 60,000 60,000  ร้อยละของ
บ้านเรือนที่ได้รับ

การติดตั้ง 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ส านักปลัด 

137. โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 
3 บ้านอีนอ 

เพื่อประชาชนจะได้มีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

ปักเสาคอนกรีตอัด
แรง ขนาด 8.00 

เมตร จ านวน 5 ต้น 

50,000 50,000 50,000 50,000  ร้อยละของ
บ้านเรือนที่ได้รับ

การติดตั้ง 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ส านักปลัด 

138. โครงการขยายเขตไฟฟ้าที่ท า
การส านักงาน อบต.ใหม่ 

เพื่อใช้ปฎิบัติงานใน
ส านักงาน 

ปักเสาคอนกรีตอัด
แรงขนาด 

12,12,20,14 
เมตร จ านวน 7 ต้น 

670,000 670,000 670,000 670,000  ร้อยละของ
เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน 

เพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

139. โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าและ
เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่าง
ภายในต าบล 

เพื่อความสะดวกให้แก่ชุมชน ทั้ง 9 หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000  ร้อยละของ
ประชาชนใน

ต าบล 

เพื่อความสะดวกในการ
ใช้ไฟฟ้าทั่วถึง 

ส านักปลัด 

140.   
 
 

         

 

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ  
แผนพัฒนำท้องถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๕ ) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ 
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนว ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 5  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศำสตร์ที่  5  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
    แผนงำนเคหะและชุมชน 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(kPI) ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

141. โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ า เพื่อใช้ท าการเกษตร 1 แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000  ร้อยละของ
เกษตรกร 

เพื่อความสะดวกใน
การท าการเกษตร 

ส่วนโยธา 

142. โครงการขยายเขตไฟฟ้าส าหรับ
โครงการประปาแบบบาดาล
ขนาดกลาง หมู่ที ่1 บ้านบือแรง 
 

เพื่อประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าได้
อย่างทั่วถึง 

1 แห่ง 250,000 250,000 250,000 250,000  ผู้ที่ได้รับ
ประโยชน ์

สามารถใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง 

ส่วนโยธา 

143. โครงการขยายเขตไฟฟ้าส าหรับ
โครงการประปาแบบบาดาล
ขนาดกลาง หมู่ที ่3 บ้านอีนอ 

เพื่อประชาชนจะได้มีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

ปักเสาคอนกรีตอัด
แรง ขนาด 8.00 

เมตร จ านวน 6 ต้น 

250,000 250,000 250,000 250,000  ร้อยละของ
บ้านเรือนที่ได้รับ

การติดตั้ง 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ส่วนโยธา 

144. โครงการขยายเขตไฟฟ้าส าหรับ
โครงการประปาแบบบาดาล
ขนาดกลาง หมู่ที ่6 บ้านไอร์บู

เพื่อประชาชนจะได้มีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

ปักเสาคอนกรีตอัด
แรง ขนาด 8.00 

เมตร จ านวน 5 ต้น 

150,000 150,000 150,000 150,000  ร้อยละของ
บ้านเรือนที่ได้รับ

การติดตั้ง 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ส่วนโยธา 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

โละ 

145.  
 
 
 

          

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ  
แผนพัฒนำท้องถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๕ ) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ 
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนว ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 5  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศำสตร์ที่  5  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
    แผนงำนเคหะและชุมชน 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(kPI) ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

146. โครงการขยายเขตไฟฟ้าส าหรับ
โครงการประปาแบบบาดาล
ขนาดใหญ่ หมู่ที ่7 บ้านบริจ๊ะ 

เพื่อประชาชนจะได้มีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

1 แห่ง 250,000 250,000 250,000 250,000  ร้อยละของ
บ้านเรือนที่ได้รับ

การติดตั้ง 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ส่วนโยธา 

147. โครงการขยายเขตไฟฟ้าส าหรับ
โครงการประปาแบบบาดาล
ขนาดกลาง หมู่ที ่9 บ้านพงยอืต ิ

เพื่อประชาชนจะได้มีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

1 แห่ง 250,000 250,000 250,000 250,000  ร้อยละของ
ประชาชนใน

ต าบล 

เพื่อความสะดวกใน
การใช้ไฟฟ้าทั่วถึง 

ส่วนโยธา 

148. โครงการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า
ส าหรับโครงการประปาแบบ
บาดาลขนาดกลาง หมู่ที ่2 
บ้านบูเกะนากอ 

เพื่อประชาชนจะได้มีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

1 แห่ง 15,000 15,000 15,000 15,000  ร้อยละของ
ประชาชนใน

ต าบล 

เพื่อความสะดวกใน
การใช้ไฟฟ้าทั่วถึง 

ส่วนโยธา 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

149. โครงการขยายเขตไฟฟ้าส าหรับ
โครงการประปาแบบบาดาล
ขนาดกลาง หมู่ที ่1 บ้านบือแรง 

เพื่อประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าได้
อย่างทั่วถึง 

1 แห่ง 250,000 250,000 250,000 250,000  ผู้ที่ได้รับ
ประโยชน ์

สามารถใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง 

ส่วนโยธา 

150.  
 
 

          

 
 
 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ  
แผนพัฒนำท้องถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ๒๕๖5 ) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ. 
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยว และการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซี่ยน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 4 ด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริม กำรลงทุนพำนิชยกรรม และกำรท่องเที่ยว 
ยุทธศำสตร์ที่  4 ด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทุนพำนิชยกรรม และกำรท่องเที่ยว 
    แผนงำนกำรพำณิชย์ 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(kPI) ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖5 
(บำท) 

1. โครงการเปิดตลาดชุมชน
ส าหรับจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรประจ าต าบล 

เป็นที่รองรับจ าหน่าย
สินค้าชุมชน 

1 แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000  ร้อยละของตลาดที่เปิด ประชาชนมีสถานที่
จ าหน่ายสินค้า 

ส านักปลัด 

2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
สถานที่ท่องเท่ียวน้ าตกไอร์ดือ
ลง 

เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
ให้เป็นที่นิยมของ
นักท่องเที่ยวและมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ปีละ 1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000  ร้อยละของสถานที่
ท่องเที่ยวได้รับการ

ปรับปรุง 

เพิ่มจ านวน
นักท่องเที่ยวและเพิ่ม
รายได้ให้แก่ชุมชน 

ส านักปลัด 

3. โครงการพัฒนามาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์สินค้า otop 

พัฒนาสินค้า otop ให้ได้
มาตรฐาน 

หมู่บ้านละ 1 
ผลิตภัณฑ์ 

70,000 70,000 70,000 70,000  ร้อยละของประชาชนที่
สนใจ 

สินค้ามีมาตรฐานมาก
ขึ้น 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.๐2 



 
 

4. โครงการทัศนศึกษา ดูงาน 
กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี และ
กลุ่ม อสม. 

กลุ่มแม่บ้านและกลุ่มสตรี
ได้มีการพัฒนาศักยภาพ 

200 คน 200,000 200,000 200,000 200,000  ร้อยละของกลุ่มต่างๆใน
ชุมชน 

กลุ่มต่างๆได้มีการ
พัฒนาในอนาคต 

ส านักปลัด 

5.  
 
 

          

 

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ๒๕๖5 ) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ. 
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยว และการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซี่ยน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 4 ด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริม กำรลงทุนพำนิชยกรรม และกำรท่องเที่ยว 
ยุทธศำสตร์ที่  4 ด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทุนพำนิชยกรรม และกำรท่องเที่ยว 
    แผนงำนกำรพำณิชย์ 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(kPI) ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖5 
(บำท) 

6. โครงการสนับสนุนงบเศรษฐกิจ
พอเพียงและฟาร์มประจ า
หมู่บ้าน 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

ทั้ง 9 หมู่บ้าน 60,000 60,000 60,000 60,000  ร้อยละของประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีรายได้
เสริมเพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

7. โครงการเฉลิมพระเกียรติอัน
เนื่องมาจากแนวพระราชด าร ิ

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนตาม
แนวพระราชด าริ 

ทุกกลุ่มอาชพี 50,000 50,000 50,000 50,000  ร้อยละของประชาชนได้ร่วม
โครงการ 

ได้ด าเนินการตาม
พระราชด าร ิ

ส านักปลัด 

8. โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

    20,000      

9. โครงการรณรงค์แยกก่อนทิ้ง 
ชีวิตมีสุข 

    30,000      

แบบ ผ.๐2 



 
 

10. โครงการ 3 วัย สานสัมพันธ์
ครอบครัว 
 
 

    50,000      

 

 

 

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ  
แผนพัฒนำท้องถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ๒๕๖5 ) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ 
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตตำมแนว ปรัชญำ เศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้ำนศลิปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
ยุทธศำสตร์ที่  6 ด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
แผนงำนศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(kPI) ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖5 
(บำท) 

1. โครงการส่งเสริมกิจกรรม
และอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมของเด็กและ
เยาวชน 

 ทั้ง 9 หมู่บ้าน   80,000          ร้อยละของผู้เข้าร่วม ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่นได้รับการ
อนุรักษ ์
 

ส่วนการศึกษา 

2. โครงการอบรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมของ
เยาวชนและประชาชนใน
ต าบล 

    150,000        
 

  ร้อยละของผู้เข้าร่วม ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่นได้รับการ
อนุรักษ ์
 

ส่วนการศึกษา 

3. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านบริจ๊ะ 

    100,000  
 

   ส่วนการศึกษา 

แบบ ผ.๐2 



 
 

4. โครงการสูงอายุอยา่งมีค่า 
ชราอย่างมีประโยชน ์

 200 คน  
 

 50,000        
 

  ร้อยละของผู้เข้าร่วม 
 

สืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่วนการศึกษา 

  5. โครงการ อบต.พบประชาชน 
 
 

เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมระหวา่ง จนท.กับ 
ประชาชน 

   100,000      

 

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ  
แผนพัฒนำท้องถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ๒๕๖5 ) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ 
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตตำมแนว ปรัชญำ เศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้ำนศลิปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
ยุทธศำสตร์ที่  6 ด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
แผนงำนศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(kPI) ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖5 
(บำท) 

6. โครงการจัดงานเมาลิด
สัมพันธ ์

อุดหนุนมัสยิดในต าบลในการ
จัดท าโครงการ 

ทั้ง 9 หมู่บ้าน   100,000          ร้อยละของผู้เข้าร่วม อนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีอิสลาม 

ส่วนการศึกษา 

7. โครงการจัดงานรอมฏอน
สัมพันธ ์

อนุรักษ์วัฒนธรรมอิสลาม
รวมทั้งอุดหนุนหน่วยงานต่าง 
ๆ 

ทั้ง 9 หมู่บ้าน  
 

 100,000          ร้อยละของผู้เข้าร่วม อนุรักษ์วัฒนธรรมอิสลาม ส่วนการศึกษา 

8. โครงการวันสตรีสากล ส่งเสริมกลุ่มสตรีให้มีบทบาท
ในการพัฒนาชุมชน 

ทั้ง 9 หมู่บ้าน 10,000       
(อบต.) 

 

10,000       
(อบต.) 

 

10,000       
(อบต.) 

 

10,000       
(อบต.) 

 

 ร้อยละของผู้เข้าร่วม กลุ่มสตรีได้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชน 

ส่วนการศึกษา 

9. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานขององค์กร 

ทุกส่วน   50,000       
(อบต.) 

 

 
 

 ร้อยละของผู้เข้าร่วม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานขององค์กร 
 

ส่วนการศึกษา 

แบบ ผ.๐2 



 
 

  
10. 

โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมให้แกพ่นักงานสว่น
ต าบล 

  
 
 

   50,000      

 

 

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ  
แผนพัฒนำท้องถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ๒๕๖5 ) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ 
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตตำมแนว ปรัชญำ เศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้ำนศลิปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
ยุทธศำสตร์ที่  6 ด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
แผนงำนศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(kPI) ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖5 
(บำท) 

11. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด 

เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและ
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์

ทั้ง 9 หมู่บ้าน   220,000          ร้อยละของผู้เข้าร่วม เพื่อส่งเสริมให้เล่นกีฬาให้
มากขึ้น 
 

ส่วนการศึกษา 

12. โครงการอาซูรอสัมพันธ ์ เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมของชุมชน 

ทั้ง 9 หมู่บ้าน   150,000          ร้อยละของผู้เข้าร่วม ศิลปะวัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่นได้รับการ
อนุรักษ ์
 

ส่วนการศึกษา 

13. โครงการเข้าค่ายอบรม
คุณธรรมจริยธรรมภาคฤดู
ร้อน 
 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์

เยาวชนใน
ต าบล 

  50,000          ร้อยละของเยาวชนใน
ต าบลที่เข้าอบรม 

เยาวชนได้ใช้เวลาวา่งให้
เกิดประโยชน ์

ส่วนการศึกษา 

14. โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ด้านการศึกษา(ประกวดตาดี
กาในฝัน) 

เพื่อสร้างแรงจูงใจในการ
พัฒนาโรงเรียนตาดีกา 

ทั้ง 9 หมู่บ้าน   50,000          ร้อยละของโรงเรียนตาดี
กาที่เข้าร่วม 
 

โรงเรียนตาดีกาเป็นระบบ
มากขึ้น 

ส่วนการศึกษา 

แบบ ผ.๐2 



 
 

15. โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

  
 
 

  100,000      

 

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ  
แผนพัฒนำท้องถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ๒๕๖5 ) 

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลลำโละ 
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตตำมแนว ปรัชญำ เศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้ำนศลิปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
ยุทธศำสตร์ที่  6 ด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
แผนงำนศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(kPI) ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖5 
(บำท) 

16. โครงการแข่งขันกีฬาและ
กรีฑา (ศพด.) 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของ
เด็กให้สมวัย 

เด็กนักเรียน 
(ศพด.) 

  60,000          ร้อยละของเด็ก ศพด. 
 

เด็กได้มีพัฒนาการเร็วขึ้น ส่วนการศึกษา 

17. โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการแข่งขันกีฬา
ระดับอ าเภอและจังหวัด 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมกีฬามี
ส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬา 

ทั้ง 9 หมู่บ้าน   50,000          ร้อยละของผู้เข้าร่วม
แข่งขันกีฬา 

มีส่วนร่วมในการแข่งขัน
กีฬาระดับอ าเภอและ
จังหวัด 

ส่วนการศึกษา 

18. โครงการจัดซ้ือวัสดุกีฬาและ
อุปกรณืกีฬาให้แก่เยาวชน
ภายในต าบล 

เพื่อส่งเสริมให้เล่นกีฬาใน
หมู่บ้าน 

ทั้ง 9 หมู่บ้าน 50,000       
(อบต.) 

 

50,000       
(อบต.) 

 

50,000       
(อบต.) 

 

50,000       
(อบต.) 

 

 ร้อยละเยาวชนในต าบล เยาวชนได้มีอุปกรณ์ในการ
เล่นกีฬา 

ส่วนการศึกษา 

19. โครงการฝึกอบรมการ
อ่านอัลกุรอาน 
(กีรออาตี) 

เพื่อให้ส่งเสริมการเรียนรู้
ศาสนาและการอ่านให้
ถูกต้อง 

ทั้ง 9 หมู่บ้าน  
 

 
 

100,000        
 

  ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เพื่อให้ส่งเสริมการเรียนรู้
ศาสนาและการอ่านให้
ถูกต้อง 

ส่วนการศึกษา 

 20. โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

    50,000 
 
 

     

แบบ ผ.๐2 



 
 

 

 

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ  
แผนพัฒนำท้องถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ๒๕๖5 ) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ 
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตตำมแนว ปรัชญำ เศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้ำนศลิปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
ยุทธศำสตร์ที่  6 ด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
แผนงำนศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(kPI) ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖5 
(บำท) 

21. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพแก่ประชาชน 
 

เพื่อเสริมรายได้ให้แก่
ประชาชน 

ทั้งต าบล  
 

 
 

100,000        
 

  ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เพื่อเสริมรายได้ให้แก่
ประชาชน 

ส่วนการศึกษา 

22. โครงการประกวดมัสยิดและ
โรงเรียนตาดีกาดีเด่นประจ า
ต าบล 

เพื่อสร้างแรงจูงใจในการ
พัฒนามัสยิดและโรงเรียนตา
ดีกา 

ทั้ง 9 หมู่บ้าน 3,000       
(อบต.) 

 

3,000       
(อบต.) 

 

3,000       
(อบต.) 

 

3,000       
(อบต.) 

 

 ร้อยละของมัสยิดและ
โรงเรียนตาดีกาที่เข้า
ร่วม 
 

มัสยิดและโรงเรียน   ตาดี
กาเป็นระบบมากขึ้น 

ส่วนการศึกษา 

23. โครงการจัดงานวันผู้สูงอาย ุ  ทั้ง 9 หมู่บ้าน   30,000        
 

  ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ 
 

 ส่วนการศึกษา 

24. โครงการส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดท าแผนชุมชนและ
กิจกรรม 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมในชุมชน ทั้ง 9 หมู่บ้าน   50,000          ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมใน
ชุมชน 

ส่วนการศึกษา 

 25. โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการ
จัดการส่ิงแวดล้อม 

    20,000 
 
 

     

 

แบบ ผ.๐2 



 
 

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ  
แผนพัฒนำท้องถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ๒๕๖5 ) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ 
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตตำมแนว ปรัชญำ เศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้ำนศลิปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
ยุทธศำสตร์ที่  6 ด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
แผนงำนศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(kPI) ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖5 
(บำท) 

26. โครงการรณรงค์ ควบคุม 
และป้องกันโรคติดต่อ 

เพื่อป้องกันโรคติดต่อ ทั้ง 9 หมู่บ้าน   
 

100,000        
 

  ร้อยละของประชาชนใน
ต าบลลาโละ 

เพื่อป้องกันโรคติดต่อ ส่วนการศึกษา 

27. โครงการจัดฝึกอบรมและฝกึ
ทบทวน อปพร. 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของ อปพร.อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ทั้ง 9 หมู่บ้าน  
 
 

 
 

100,000          ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของ อปพร.
อย่างมีประสิทธภิาพ 

ส่วนการศึกษา 

28. โครงการใช้ชีวิตอย่างสง่า มี
ค่าแม้พิการ 
 
 

    50,000      

29. โครงการเตรียมความพร้อม
แม่และเด็ก 

    50,000      

 30. โครงการข้าราชการไทย ไร้
ทุจริต 
 
 

    300,000      

 

 

แบบ ผ.๐2 



 
 

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ๒๕๖5 ) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ 
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3 กำรเสริมสร้ำงจังหวัดให้เป็นบ้ำนเมืองน่ำอยู่บนฐำนกำรพึ่งตนเองอย่ำงม่ันคง 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
ยุทธศำสตร์ที่  2 ด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
แผนงำนกำรศึกษำ 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(kPI) ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖5 
(บำท) 

1. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่าย การบริหาร
สถานศึกษา (ศพด.) 

เพื่อจ่ายค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับ (ศพด.) 

เด็ก ศพด.  
จ านวน 127 
       คน 

  637,000 
 

  ร้อยละของ
นักเรียน ศพด. 
 

เพื่อจ่ายค่าอาหาร
กลางวันส าหรับ (ศพด.) 

กองการศึกษา 
 

2. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ศพด.) 

เพื่อจ่ายค่าจัดการเรียนการ
สอนของ (ศพด.)  

เด็ก ศพด.
จ านวน 130 

คน 

  221,๐๐0    
 

  ร้อยละของ
นักเรียน ศพด. 
 

เพื่อจ่ายค่าอาหาร
กลางวันส าหรับ (ศพด.) 

กองการศึกษา 
 

3. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ศพด.) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือ
เรียนของ (ศพด.) 

เด็ก ศพด.อายุ 
3-5 ปีจ านวน 

66 คน 

  13,200   ร้อยละของ
นักเรียน ศพด. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือ
เรียนของ (ศพด.) 

กองการศึกษา 

4. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ศพด.) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์
การเรียนของ (ศพด.) 

อัตราเด็กคน
ละ 200 บาท 

  12,300   ร้อยละของ
นักเรียน สพฐ. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์
การเรียนของ (ศพด.) 

กองการศึกษา 
 

  5. โครงการขับเคลื่อนสภาเด็ก
และเยาวชนต าบลลาโละ 

    
 
 

100,000      

 

 

แบบ ผ.๐2 



 
 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ๒๕๖5 ) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ 
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3 กำรเสริมสร้ำงจังหวัดให้เป็นบ้ำนเมืองน่ำอยู่บนฐำนกำรพึ่งตนเองอย่ำงม่ันคง 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
ยุทธศำสตร์ที่  2 ด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
แผนงำนกำรศึกษำ 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(kPI) ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖5 
(บำท) 

6. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ศพด.) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์
การเรียนของ (ศพด.) 

เด็ก ศพด.
จ านวน 300 

คน 

  19,800   ร้อยละของเด็ก
นักเรียน ศพด. 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์
การเรียนของ (ศพด.) 

ส่วนการศึกษา 
 

7. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ศพด.) 

เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนของ (ศพด.) 

เด็ก ศพด. 
จ านวน 
430 คน 

  28,380   ร้อยละของเด็ก 
ศพด. 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนของ 
(ศพด.) 

ส่วนการศึกษา 
 

 8. โครงการเชิดชูเกียรติคนดี
ต าบลลาโละ 

 
 
 

   20,000      

9. โครงการส่งเสริมกิจกรรม
เด็กและเยาวชน 

    150,000      

10. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
(ศพด.) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าสือ่เชิง
สัญลักษณ์ให้แก่ (ศพด.) 
 
 

   10,000    เพื่อจ่ายเป็นค่าสือ่เชิง
สัญลักษณ์ให้แก่ (ศพด.) 
 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.๐2 



 
 

 
 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ๒๕๖5 ) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ 
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3 กำรเสริมสร้ำงจังหวัดให้เป็นบ้ำนเมืองน่ำอยู่บนฐำนกำรพึ่งตนเองอย่ำงม่ันคง 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
ยุทธศำสตร์ที่  2 ด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
แผนงำนกำรศึกษำ 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(kPI) ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖5 
(บำท) 

11. โครงการค่าอาหารเสริม 
(นม) ศพด. 

รร.บ้านบือแรง  เด็ก ศพด.
จ านวน 151 

คน 

  307,0140   ร้อยละของเด็ก
นักเรียน ศพด. 
 

เพื่อให้เด็กเจริญเติบโต
ตามวัย 

ส่วนการศึกษา 
 

12. โครงการค่าอาหารเสริม
(นม) ศพด. 

รร.บ้านอีนอ เด็ก ศพด. 
จ านวน 145 

 คน 

  294,814   ร้อยละของเด็ก 
นักเรียน ศพด. 
 

เพื่อให้เด็กเจริญเติบโต
ตามวัย 

ส่วนการศึกษา 
 

 13. โครงการค่าอาหารเสริม
(นม) ศพด. 

รร.บ้านกูยิ 
 

เด็ก ศพด.
จ านวน 263 

คน 

  534,732   ร้อยละของเด็ก 
นักเรียน ศพด. 
 

เพื่อให้เด็กเจริญเติบโต
ตามวัย 

ส่วนการศึกษา 
 

14. โครงการค่าอาหารเสริม
(นม) ศพด. 

รร.ชุมชนสัมพันธ์บ้านลา
โละ 

เด็ก ศพด.
จ านวน 263 

คน 

  455,437   ร้อยละของเด็ก 
นักเรียน ศพด. 
 

เพื่อให้เด็กเจริญเติบโต
ตามวัย 

ส่วนการศึกษา 
 

  15. โครงการค่าอาหารเสริม
(นม) ศพด. 

รร.บ้านบริจะ๊ 
 
 

เด็ก ศพด.
จ านวน 263 

คน 

  193,154   ร้อยละของเด็ก 
นักเรียน ศพด. 

 

เพื่อให้เด็กเจริญเติบโต
ตามวัย 

ส่วนการศึกษา 
 

แบบ ผ.๐2 



 
 

 
 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ๒๕๖5 ) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ 
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3 กำรเสริมสร้ำงจังหวัดให้เป็นบ้ำนเมืองน่ำอยู่บนฐำนกำรพึ่งตนเองอย่ำงม่ันคง 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
ยุทธศำสตร์ที่  2 ด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
แผนงำนกำรศึกษำ 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(kPI) ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖5 
(บำท) 

16. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพแก่
ประชาชน 

เพื่อเสริมรายได้ให้แก่
ประชาชน  

ท้ังต าบล   100,000   ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม 
 

เพื่อเสริมรายได้ให้แก่
ประชาชน  

กองการศึกษา 
 

17. โครงการค่าอาหารเสริม
(นม) ศพด. 

รร.บ้านอีนอ เด็ก ศพด. 
จ านวน 145 

 คน 

  294,814   ร้อยละของเด็ก 
นักเรียน ศพด. 
 

เพื่อให้เด็กเจริญเติบโต
ตามวัย 

ส่วนการศึกษา 
 

 18. โครงการค่าอาหารเสริม
(นม) ศพด. 

รร.บ้านกูยิ 
 

เด็ก ศพด.
จ านวน 263 

คน 

  534,732   ร้อยละของเด็ก 
นักเรียน ศพด. 
 

เพื่อให้เด็กเจริญเติบโต
ตามวัย 

ส่วนการศึกษา 
 

19. โครงการค่าอาหารเสริม
(นม) ศพด. 

รร.ชุมชนสัมพันธ์บ้านลา
โละ 

เด็ก ศพด.
จ านวน 263 

คน 

  455,437   ร้อยละของเด็ก 
นักเรียน ศพด. 
 

เพื่อให้เด็กเจริญเติบโต
ตามวัย 

ส่วนการศึกษา 
 

  20. โครงการค่าอาหารเสริม
(นม) ศพด. 

รร.บ้านบริจะ๊ 
 
 

เด็ก ศพด.
จ านวน 263 

คน 

  193,154   ร้อยละของเด็ก 
นักเรียน ศพด. 

 

เพื่อให้เด็กเจริญเติบโต
ตามวัย 

ส่วนการศึกษา 
 

แบบ ผ.๐2 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐2 



 
 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ๒๕๖5 ) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ 
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2  กำรเสริมสร้ำงศักยภำพทำงกำรค้ำขำยชำยแดนระหว่ำงประเทศที่เข้มแข็ง 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดนรำธิวำส ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
ยุทธศำสตร์ที่  1  ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
    แผนงำนกำรพำณิชย์ 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(kPI) ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖5 
(บำท) 

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
สถานที่ท่องเท่ียวน้ าตกไอร์ดือ
ลง 

เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
ให้เป็นที่นิยมของ
นักท่องเที่ยวและมีรายได้
เพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีละ 1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000  ร้อยละของสถานที่
ท่องเที่ยวได้รับการ

ปรับปรุง 

เพิ่มจ านวนนกัท่องเที่ยว
และเพิ่มรายได้ให้แก่
ชุมชน 

ส านักปลัด 



 
 

 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ  

แผนพัฒนำท้องถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ๒๕๖5 ) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2  กำรเสริมสร้ำงศักยภำพทำงกำรค้ำขำยชำยแดนระหว่ำงประเทศที่เข้มแข็ง 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดนรำธิวำส ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
ยุทธศำสตร์ที่  1  ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
    แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(kPI) ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖5 
(บำท) 

1 โครงการรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลต่างๆ  

เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนที่
ขับขี่รถไม่ประมาทและไม่
ท าผิดกฎหมายจราจร ลาด
การเกิดอุบัติเหตุและความ
เสียหายในทรัพย์สินและ
ชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีละ 2 ครั้ง 15,000 15,000 15,000 15,000  ร้อยละของประชาชน
ที่ท าผิดกฎหมาย

จราจร 

ประชาชนและเยาวชน
ได้มีความรู้ด้าน
การจราจรและท าผิด
กฎหมายจราจร และท า
ผิดกฎหมายจราจร
น้อยลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 

 

 

แบบ ผ.๐2 



 
 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ๒๕๖5 ) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ 
 
ก.  ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ข.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด………………………………………………………………………………………………. 
    1. ยุทธศำสตร์  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1.1 แผนงำน………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(kPI) ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖5 
(บำท) 

            

            
 

  
 
 

          

            

  
 
 

          

 

 

แบบ ผ.๐2/1 



 
 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ๒๕๖5 ) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ 

 
ก.  ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ข.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด………………………………………………………………………………………………. 
    1. ยุทธศำสตร์ที่   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1.1 แผนงำน………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(kPI) ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖5 
(บำท) 

            

            
 

  
 
 

          

            

  
 
 

          

 
 

แบบ ผ.๐2/1 



 
 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ๒๕๖5 ) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ 

 
ก.  ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ข.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด………………………………………………………………………………………………. 
    1. ยุทธศำสตร์ที…่………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1.1 แผนงำน………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(kPI) ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖5 
(บำท) 

            

            
 

  
 
 

          

            

  
 
 

          

 
 

แบบ ผ.๐2/1 



 
 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ๒๕๖5 ) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ 

 
ก.  ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ข.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด………………………………………………………………………………………………. 
    1. ยุทธศำสตร์ที่ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1.1 แผนงำน………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(kPI) ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖5 
(บำท) 

            

            
 

  
 
 

          

            

  
 
 

          

 
 

แบบ ผ.๐2/1 



 
 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ๒๕๖5 ) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ 

 
ก.  ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ข.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด………………………………………………………………………………………………. 
    1. ยุทธศำสตร์ที่  2 ด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต…………………………………………………………………………………………… 

1.1 แผนงำน………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(kPI) ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖5 
(บำท) 

            

            
 

  
 
 

          

            

  
 
 

          

 

 

 

แบบ ผ.๐2/1 



 
 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ๒๕๖5 ) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ 
 

ที่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖5 
(บำท) 

1. บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการท าเอกสารต่างๆ 
ในส านักงาน 

จัดซื้อโต๊ะหลักขนาด 
160x80x76 ซม. โต๊ะ
ข้างขนาด 
115x40x76 ซม.  
จ านวน 1  ชุด 

  20,800    

 2. บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
ของส านักงาน 

จัดซื้อโต๊ะขนาด 
160x80x75 ซม. 
จ านวน 5 ตัว 

ตัวละ 14,000 บาท 

  70,000    

3. บริหารงานทั่วไป 

 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
ของส านักงาน 

จัดซื้อโต๊ะขนาด 
150x60x75 ซม.
จ านวน 5 ตัว ราคาตวั
ละ 6,500 บาท 

  32,500    

4.    บริหารงานทั่วไป 

 

ครุภัณฑ์ 

 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการเก็บเอกสารตา่งๆ
ของ อบต. 

 

จัดซื้อเก้าอี้ ขนาด 
64x78x114-120 
ซม. จ านวน 1 ตัว  

 

 

 7,500    

5. บริหารงานทั่วไป 

 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อให้การท างานมีความ
คล่องตัวมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น 

จัดซื้อเก้าอี้ ขนาด 
63.5x69x114-126 
ซม.จ านวน  5  ตัว 
ราคาตัวละ 3,800 
บาท 

 

 

 19,000    

 

แบบ ผ.๐3 



 
 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ๒๕๖5 ) 

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลลำโละ 
 

ที่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖5 
(บำท) 

6. บริหารงานทั่วไป 

 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อให้การท างานมีความ
คล่องตัวมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น 

จัดซื้อเก้าอี้ ขนาด 
57x60x91-103 ซม.  
จ านวน  5  ตัว ราคาตัว
ละ 2,800 บาท 

 
 

 14,000    

 7. บริหารงานทั่วไป 

 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อให้การท างานมีความ
คล่องตัวมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น 

จัดซื้อโต๊ะพับพลาสติก 
ขนาด 180x74x74 
ซม. จ านวน 10 ตัว 
ราคาตัวละ 2,900 บาท 

  29,000    

8. บริหารงานทั่วไป 

 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานใน
ส านักงาน 

 

จัดซื้อชุดรับแขก จ านวน 
1 ชุด 

 
 

 28,000    

9. บริหารงานทั่วไป 

 

ครุภัณฑ์ 

 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานใน
ส านักงาน 

 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 3 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 17,000 บาท 

 
 

 51,000    

10. บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานใน
ส านักงาน 

 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บ
เล็ต จ านวน 1 เครื่อง 

  20,000    

 

 

 

แบบ ผ.๐3 



 
 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ๒๕๖5 ) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ 
 

ที่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖5 
(บำท) 

11. บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานใน
ส านักงาน 

 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/led ขาวด า 
จ านวน 3 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 2,600 บาท 

 

 

 7,800     

12. บริหารงานทั่วไป 

 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานใน
ส านักงาน 

 

จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร
เอนกประสงค์ จ านวน 
5 เครื่อง เครื่องละ 
700 บาท 

 

 

 3,500    

13. บริหารงานทั่วไป 

 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานใน
ส านักงาน  

 

จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ 
ขนาด 800 av จ านวน 
3 เครื่อง เครื่องละ 
2,500 บาท 

 

 

 7,500    

14. บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ 

 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานใน
ส านักงาน  

 

จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ
พร้อมติดตั้งเสา จ านวน 
10 เครื่อง เครื่องละ 
12,000 บาท 

  120,000    

15. บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานใน
ส านักงาน  

 

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร จ านวน 3 ชุด 
ขนาด 4 ฟุต บานเล่ือน
กระจก 

  16,500    

 

 

แบบ ผ.๐3 



 
 

 

 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ๒๕๖5 ) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ 
 

ที่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖5 
(บำท) 

16. แผนงานบริหารงาน
คลัง 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานใน
ส านักงาน 

 

จัดซื้อโต๊ะท างานพร้อม
เก้าอี ้จ านวน 4 ชุด 

22,560 

 

- - -  กองคลัง 

17. แผนงานบริหารงาน
คลัง 

 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานใน
ส านักงาน 

 

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์     
จ านวน 1  เครื่อง 

16,000 

 

- - -  กองคลัง 

18. แผนงานบริหารงาน
คลัง 

 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในส านักงานอาคารใหม ่
อบต. 

 

โครงการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศใน
ส านักงาน         
จ านวน 12 เครื่อง 

502,000 

 

- - -  กองช่าง 

19. แผนงานบริหารงาน
คลัง 

ครุภัณฑ์ 

 

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เป็นไปด้วยความรวดเร็ว
ทันท่วงที 

จัดซื้อชุดดับเพลิงพร้อม
อุปกรณ์ 

98,500 - - -  ส านักงานปลัด 

20.            

 

แบบ ผ.๐3 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี 4 

กำรติดตำมและประเมินผล 



 
 

๑.  กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑0 ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  

 

๒. กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  

 

๓. สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในภำพรวม 

๓.๑ กำรวัดผลในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ 

 (๑) กำรวัดผลในเชิงปริมำณ 

ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี       



 
 

   โดยเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผลในเชิงปริมำณ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  

(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒  กุมภาพันธ์  
๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ข้อ ๗ การวัด
คุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)   

กำรติดตำมและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

 (๒) กำรวัดผลในเชิงคุณภำพ 

การวัดผลเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิง
คุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพใน
การด าเนินงานของ อบต.ในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินควำมพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อบต. 

แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

 

๔. ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต 

๔.๑ ผลกระทบน ำไปสู่อนำคต 

 ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน
กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 

 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 

 ๓.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและบาง
เรื่องอาจท าไม่ได้   

๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจำกกำรพัฒนำ 

 ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี  

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

http://www.dla.go.th/


 
 

๔)  อบต.ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง
ด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
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