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แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
----------------------------------------- 

 
ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

๑. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน การเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองช่าง สำนักงานปลัด 

  บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง สำนักงานปลัด 

๒. ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

สำนักงานปลัด 

   แผนงานการศึกษา กองการศึกษา สำนักงานปลัด 
   แผนงานศาสนา 

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา สำนักงานปลัด 

   แผนงานสาธารณสุข กองสวัสดิการ
สังคม 

สำนักงานปลัด 

   แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน 

สำนักงานปลัด 
กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการ

สังคม 

สำนักงานปลัด 

๓. ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

บริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงาน 
ท่ัวไป 

สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด 

 บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด 

   แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด 

   แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด 
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ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

๔. ด้านการวางแผน                  
การส่งเสริมการลงทุน          
พาณชิยกรรม และ
การท่องเท่ียว 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

สำนักงานปลัด 
 

  แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

สำนักงานปลัด 

  การเศรษฐกิจ แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

กองคลัง สำนักงานปลัด 

   แผนงานการเกษตร กองสวัสดิการ
สังคม 

สำนักงานปลัด 

กองช่าง 

๕. ด้านการบริหารจัดการ 
และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

บริหารท่ัวไป 
 

แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

สำนักงานปลัด 
 

สำนักงานปลัด 
 

 บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง สำนักงานปลัด 

  การเศรษฐกิจ 
 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองช่าง สำนักงานปลัด 

   แผนงานการเกษตร 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

สำนักงานปลัด 

กองช่าง 

๖. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษาฯ สำนักงานปลัด 
 

๗. ด้านการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

บริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

สำนักงานปลัด ทุกส่วนราชการ 
ในอบต.ดุซงญอ 

รวม ๗  ยุทธศาสตร์ ๓ ด้าน 9  แผนงาน 5 หน่วยงาน 5 หน่วยงาน 
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม  5  ป ี
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
  โยธา 

7 
 

24,590,000 
 

6 
 

7,200,000 
 

 18 13,760,000 
 

39 49,810,000 39 51,878,000 109 147,238,000 

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 2 600,000 1 300,000 4 1,600,000 4 830,000 5 1,120,000 16 4,450,000 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
  โยธา 

- - 1 1,000,000 1 250,000 2 9,000,000 1 6,000,000 5 16,250,000 

รวม 9 25,190,000 8 8,500,000 23 15,610,000 45 59,640,000 45 58,998,000 130 167,938,000 

 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 01 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (ต่อ) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม  5  ป ี
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต     

2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 7 9,002,000 7 11,520,000 8 12,920,000 9 14,840,000 9 16,850,000 40 65,132,000 
2.2 แผนงานการศึกษา 8 11,580,000 9 11,680,000 9 11,750,000 14 14,210,000 15 15,210,000 55 64,430,000 
2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
 ชุมชน 

1 150,000 - - - - - - - - 1 150,000 

2.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
 และนันทนาการ 

4 680,000 4 680,000 5 1,180,000 5 880,000 6 1,130,000 24 4,550,000 

2.5 แผนงานสาธารณสุข 16 1,598,520 19 1,907,052 22 2,124,000 25 2,394,000 25 2,394,000 107 10,417,572 

รวม 36 23,010,520 39 25,787,052 44 27,974,000 53 32,324,000 55 35,584,000 227 144,679,572 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต (อุดหนุนหน่วยงาน)           

2.1 แผนงานการศึกษา  3 9,400,000 3 9,400,000 3 9,400,000 3 9,400,000 3 9,400,000 15 47,000,000 

2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
 นันทนาการ 

4 427,500 3 367,500 6 480,000 6 480,000 6 480,000 25 2,235,000 

2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน  2 55,000 2 55,000 3 60,000 3 60,000 3 60,000 13 290,000 

รวม 9 9,882,500 8 9,822,500 12 9,940,000 12 9,940,000 12 9,940,000 53 49,525,000 

 

แบบ ผ. 01 



 
  

     แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององคก์ารบริหารส่วนตำบลดุซงญอ หน้า | 65 
 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (ต่อ) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม  5  ป ี
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย         

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป - - - - 1 1,200,000 2 1,220,000 1 20,000 4 2,440,000 

3.2 แผนงานการรักษาความสงบ
 ภายใน 

1 30,000 1 30,000 3 235,000 5 1,455000 5 755,000 15 2,505,000 

3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 2 820,000 1 800,000 1 700,000 3 1,020,000 3 1,020,000 10 4,360,000 

รวม 3 850,000 2 830,000 5 2,135,000 10 3,695,000 9 1,795,000 29 9,305,000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 01 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (ต่อ) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม  5  ป ี
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว        

4.1 แผนงานการพาณิชย์ - - - - - - 2 530,000 2 330,000 4 860,000 

4.2 แผนงานการเกษตร 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 280,000 4 700,000 12 1,130,000 

4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ - - - - - - 2 150,000 2 150,000 4 300,000 

4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 2 40,000 1 20,000 1 20,000 2 40,000 1 20,000 7 140,000 

รวม 3 90,000 2 70,000 2 70,000 11 1,000,000 9 1,200,000 27 2,430,000 

 
 
 
 
 
 

 

 

แบบ ผ. 01 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (ต่อ) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม  5  ป ี
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม        
5.1 แผนงานการเกษตร 1 30,000 1 30,000 2 80,000 2 80,000 2 80,000 8 300,000 

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 200,000 1 200,000 2 400,000 5 530,000 6 550,000 15 1,880,000 

5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ และ
 แผนงานการเกษตร 

- - - - - - 1 50,000 1 50,000 2 100,000 

รวม 2 230,000 2 230,000 4 480,000 8 660,000 9 680,000 25 2,280,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 01 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (ต่อ) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 

 
 

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

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน         

6.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
 นันทนาการ 

11 2,130,000 11 2,130,000 15 2,455,000 15 2,455,000 15 2,455,000 67 11,625,000 

รวม 11 2,130,000 11 2,130,000 15 2,455,000 15 2,455,000 15 2,455,000 67 11,625,000 

 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (ต่อ) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม  5  ป ี
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล           

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 8 1,565,000 9 1,605,000 15 2,240,000 16 2,090,000 16 1,990,000 64 9,490,000 

รวม 8 1,565,000 9 1,605,000 15 2,240,000 16 2,090,000 16 1,990,000 64 9,490,000 

 

แบบ ผ. 01 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (ต่อ) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม  5  ป ี
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 . ยุทธศาสต ร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

9 25,190,000 8 8,500,000 23 15,610,000 45 59,640,000 45 58,998,000 130 167,938,000 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเส ริม
คุณภาพชีวิต 

36 23,010,520 39 25,787,052 44 27,974,000 53 32,324,000 55 35,584,000 227 144,679,572 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเส ริม
คุณภาพชีวิต (อุดหนุนหน่วยงาน) 

9 9,882,500 8 9,822,500 12 9,940,000 12 9,940,000 12 9,940,000 53 49,525,000 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

3 850,000 2 830,000 5 2,135,000 10 3,695,000 9 1,795,000 29 9,305,000 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม 
และการท่องเท่ียว 

3 90,000 2 70,000 2 70,000 11 1,000,000 9 1,200,000 27 2,430,000 

5 . ยุทธศาสต ร์ด้านการบ ริหาร
จัดการ และอนุ รักษ์ ท รัพยากร 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

2 230,000 2 230,000 4 480,000 8 660,000 9 680,000 25 2,280,000 

6 . ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ด้ า น ศิ ล ป ะ 
วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

11 2,130,000 11 2,130,000 15 2,455,000 15 2,455,000 15 2,455,000 67 11,625,000 

7 . ยุทธศาสต ร์ด้านการบ ริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

8 1,565,000 9 1,605,000 15 2,240,000 16 2,090,000 16 1,990,000 64 9,490,000 

รวมท้ังสิ้น 81 62,948,020 81 48,974,552 120 60,904,000 170 111,804,000 170 112,642,000 622 397,272,572 

 

แบบ ผ. 01 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ท่ี 1 บ้านดุซงญอ           
1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

แอลพิลท์คอนกรีต 
สายดุซงญอ-แอแจะ พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ 
หมู่ที่ 1 ตำบลดุซงญอ 

เพื่อความสะดวกและ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ถนน คสล. 
กว้าง 5 ม. 
ยาว 30 ม. 
ลึก 50 ม. 

8,911,100 - - - - ถนนลาดยางสาย
ดุซงญอ-แอแจะ 

ป ร ะ ช า ช น มี
ถ น น เพื่ อ ก า ร
คมนาคมขนส่ง
ที่ ส ะดวกแล ะ
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอลพิลท์คอนกรีต 
สายบ้านยามู (บือแน) พร้อมวาง
ท่อระบายน้ำ  
หมู่ที่ 1 บ้านดุซงญอ  

เพื่อความสะดวกและ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ถนน คสล. 
กว้าง 5 ม. 
ยาว 30 ม. 
ลึก 50 ม. 

6,493,500 
 

- - - - ถนนลาดยางสาย
บ้านยามู (บือแน) 

ป ร ะ ช า ช น มี
ถ น น เพื่ อ ก า ร
คมนาคมขนส่ง
ที่ ส ะดวกแล ะ
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

3. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
สายตลาดล่างพร้อมคูระบายน้ำ 
หมู่ที่ 1 บ้านดุซงญอ  
 

เพื่อความสะดวกและ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ถนน คสล. 
กว้าง 10  ม. 
ยาว 70 ม. 
ลึก/หนา 0.04ม. 
(รหัส 36-016) 

  1,900,000   ถนนลาดยาง 
สายตลาดล่าง 
พร้อมคูระบายน้ำ 

ป ร ะ ช า ช น มี
ถ น น เพื่ อ ก า ร
คมนาคมขนส่ง
ที่ ส ะดวกแล ะ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
บาลาเซาะ บาโงมูบา หมู่ที่  1 
บ้านดุซงญอ 

เพื่อความสะดวกและ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ถนน คสล. 
กว้าง 3  ม. 
ยาว 110 ม. 
ลึก/หนา 0.15ม.
(รหัส 36-010) 

- - 250,000 - - ถนน คสล. สาย
บาลาเซาะ บาโงมู
บา 

ป ร ะ ช า ช น มี
ถ น น เพื่ อ ก า ร
คมนาคมขนส่ง
ที่ ส ะดวกแล ะ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
ป ระช า อุ ทิ ศ  ห มู่ ที่  1  บ้ า น
ดุซงญอ 

เพื่อความสะดวกและ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ถนน คสล. 
กว้าง 8  ม. 
ยาว 100 ม. 
ลึก/หนา 0.15ม.
(รหัส 36-007) 

- - 600,000 - - ถนน คสล. สาย
ประชาอุทิศ 

ป ร ะ ช า ช น มี
ถ น น เพื่ อ ก า ร
คมนาคมขนส่ง
ที่ ส ะดวกแล ะ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

6. โครงการก่อส ร้าง/ป รับป รุง/
ซ่อมแซมถนน คสล. สายตลาด
บน พร้อมคูระบายน้ำ หมู่ที่  1 
บ้านดุซงญอ  
 

เพื่อความสะดวกและ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ถนน คสล. 
กว้าง 8  ม. 
ยาว 0.55 กม. 
ลึก/หนา -  ม.(รหัส 
36-005) 

- - - 2,200,000 - ถนน คสล. สาย
ตลาดบน พร้อม 
คูระบายน้ำ 

ป ร ะ ช า ช น มี
ถ น น เพื่ อ ก า ร
คมนาคมขนส่ง
ที่ ส ะดวกแล ะ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7. โครงการก่อส ร้าง/ป รับป รุง/
ซ่อมแซมถนนลาดยาง 
สายกูแบฆูตง   
หมู่ที่ 1 บ้านดุซงญอ  
 

เพื่อความสะดวกและ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 6  ม. 
ยาว 2 กม. 
ลึก/หนา -  ม. 
(รหัส 36-004) 

- - - 1,300,000 - ถนนลาดยางสาย
กูแบฆูตง 

ป ร ะ ช า ช น มี
ถ น น เพื่ อ ก า ร
คมนาคมขนส่ง
ที่ ส ะดวกแล ะ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

8. โครงการก่อส ร้าง/ป รับป รุง/
ซ่อมแซมถนนลาดยาง 
สายบาลาเซาะ บาโงมูบา   
หมู่ที่ 1 บ้านดุซงญอ  
 

เพื่อความสะดวกและ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 4  ม. 
ยาว 0.18 กม. 
ลึก/หนา -  ม. 
(รหัส 36-010) 

- - - 117,000 - ถนนลาดยางสาย
บาลาเซาะ บาโงมู
บา 

ป ร ะ ช า ช น มี
ถ น น เพื่ อ ก า ร
คมนาคมขนส่ง
ที่ ส ะดวกแล ะ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

9. โครงการก่อส ร้าง/ป รับป รุง/
ซ่อมแซมถนนลาดยาง 
สายบ่อขยะ   
หมู่ที่ 1 บ้านดุซงญอ  
 

เพื่อความสะดวกและ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 6  ม. 
ยาว 0.52 กม. 
ลึก/หนา -  ม. 
(รหัส 36-012) 

- - - 338,000 - ถนนลาดยางสาย
บ่อขยะ 

ป ร ะ ช า ช น มี
ถ น น เพื่ อ ก า ร
คมนาคมขนส่ง
ที่ ส ะดวกแล ะ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10. โครงการก่อส ร้าง/ป รับป รุง/
ซ่อมแซมถนน คสล. สายเมาะดา
มะ พร้อมคูระบายน้ำ 
หมู่ที่ 1 บ้านดุซงญอ  
 

เพื่อความสะดวกและ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ถนน คสล. 
กว้าง 4  ม. 
ยาว 0.13 กม. 
ลึก/หนา -  ม.(รหัส 
36-008) 

- - - - 520,000 ถนน คสล.  
สายเมาะดามะ 
พร้อมคูระบายน้ำ 

ป ร ะ ช า ช น มี
ถ น น เพื่ อ ก า ร
คมนาคมขนส่ง
ที่ ส ะดวกแล ะ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

11. โครงการก่อส ร้าง/ป รับป รุง/
ซ่อมแซมถนน คสล. สายตลาด
นัด พร้อมคูระบายน้ำ หมู่ที่  1 
บ้านดุซงญอ  
 

เพื่อความสะดวกและ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ถนน คสล. 
กว้าง 8  ม. 
ยาว 0.3 กม. 
ลึก/หนา -  ม. 
(รหัส 36-015) 

- - - - 1,200,000 ถนน คสล.  
สายตลาดนัด 
พร้อมคูระบายน้ำ 

ป ร ะ ช า ช น มี
ถ น น เพื่ อ ก า ร
คมนาคมขนส่ง
ที่ ส ะดวกแล ะ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

12. โครงการก่อส ร้าง/ป รับป รุง/
ซ่อมแซมถนน คสล.  
สายหลังโรงเรียนสวนพระยา
วิทยา  หมู่ที่ 1 บ้านดุซงญอ  
 

เพื่อความสะดวกและ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ถนน คสล. 
กว้าง 4  ม. 
ยาว 0.10 กม. 
ลึก/หนา -  ม. 
(รหัส 36-013) 

- - - - 400,000 ถนน คสล.  
หลังโรงเรียนสวน
พระยาวิทยา 

ป ร ะ ช า ช น มี
ถ น น เพื่ อ ก า ร
คมนาคมขนส่ง
ที่ ส ะดวกแล ะ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13. โครงการก่อส ร้าง/ป รับป รุง/
ซ่อมแซมถนนลาดยาง  
สายสายประพัฒน์  
หมู่ที่ 1 บ้านดุซงญอ  
 

เพื่อความสะดวกและ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 80  ม. 
ยาว 0.19 กม. 
ลึก/หนา -  ม. 
(รหัส 36-009) 

- - - - 665,000 ถนนลาดยางสาย
ประพัฒน์ 

ป ร ะ ช า ช น มี
ถ น น เพื่ อ ก า ร
คมนาคมขนส่ง
ที่ ส ะดวกแล ะ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

14. 
 

โครงการก่อส ร้าง/ป รับป รุง/
ซ่อมแซมถนนลาดยาง  
สายสายประพัฒน์   
หมู่ที่  1 บ้านดุซงญอ (ต่อจาก
เดิม) 

เพื่อความสะดวกและ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 80  ม. 
ยาว 0.19 กม. 
ลึก/หนา -  ม. 
(รหัส 36-009) 

- - - - 665,000 ถนนลาดยางสาย
ประพัฒน์ 

ป ร ะ ช า ช น มี
ถ น น เพื่ อ ก า ร
คมนาคมขนส่ง
ที่ ส ะดวกแล ะ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

15. โครงการก่อส ร้าง/ป รับป รุง/
ซ่อมแซมถนนลาดยาง  
สายอาเยาะซุ   หมู่ ที่  1  บ้ าน
ดุซงญอ  
 

เพื่อความสะดวกและ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ถนน คสล. 
กว้าง 3  ม. 
ยาว 0.25 กม. 
ลึก/หนา -  ม. 
(รหัส 36-006) 

- - - - 875,000 ถนนลาดยางสาย
อาเยาะซุ 

ป ร ะ ช า ช น มี
ถ น น เพื่ อ ก า ร
คมนาคมขนส่ง
ที่ ส ะดวกแล ะ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ท่ี 2 บ้านแมะแซ           
16. โครงการปรับปรุงถนนพร้อมลง

หินคลุก สายแมะแซ - รือเปาะ  
หมูท่ี่ 2 บ้านแมะแซ 

เพื่อความสะดวกและ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ถนนหินคลุก 
กว้าง 4 ม. 
ยาว 1 กม. 
ลึก/หนา -  ม. 
(รหัส 36-087) 

- 1,000,000 - - - ถนนหินคลุกสาย
แมะแซ-รือเปาะ 

ป ร ะ ช า ช น มี
ถ น น เพื่ อ ก า ร
คมนาคมขนส่ง
ที่ ส ะดวกแล ะ
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

17. โค รง ก ารบุ ก เบิ ก ถน น  ส าย
ปอเนาะ (ยีโดะ-ปือแนจีจา) หมู่ที่ 
2 บ้านแมะแซ 

เพื่อความสะดวกและ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ถนน คสล. 
กว้าง 5 ม. 
ยาว 0.6 กม. 
ลึก/หนา -  ม.(รหัส 
36-017-18) 

- 800,000 - - - ถนน คสล. 
สายปอเนาะ  
(ยีโดะ-ปือแนจีจา) 

ป ร ะ ช า ช น มี
ถ น น เพื่ อ ก า ร
คมนาคมขนส่ง
ที่ ส ะดวกแล ะ
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

18. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
บาตูดีเน้ง หมู่ที่ 2 บ้านแมะแซ 

เพื่อความสะดวกและ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ถนน คสล. 
กว้าง 3  ม. 
ยาว 100 ม. 
ลึก/หนา 0.15ม.
(รหัส 36-021) 

- - 250,000 - - ถนน คสล. สาย
บาตูดีเน้ง หมู่ที่ 2 
บ้านแมะแซ 

ป ร ะ ช า ช น มี
ถ น น เพื่ อ ก า ร
คมนาคมขนส่ง
ที่ ส ะดวกแล ะ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19. โครงการก่อส ร้าง/ป รับป รุง/
ซ่อมแซมถนน คสล. สายบือแน  
หมู่ที่ 2 บ้านแมะแซ 
 

เพื่อความสะดวกและ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ถนน คสล. 
กว้าง 4  ม. 
ยาว 0.17 กม. 
ลึก/หนา -  ม. 
(รหัส 36-017) 

- - 680,000 - - ถนน คสล. สาย 
บือแน  หมู่ที่ 2 
บ้านแมะแซ 

ป ร ะ ช า ช น มี
ถ น น เพื่ อ ก า ร
คมนาคมขนส่ง
ที่ ส ะดวกแล ะ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

20. โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้าง
สนามฟุตบอลประจำหมู่บ้าน       
หมู่ที่ 2 บ้านแมะแซ 

เพื่อสร้างสนามฟุบอล
ประจำหมู่บ้าน 

พื้นที่จำนวน 3 ไร่ - - - 150,000 - สนามฟุบอล
ประจำหมู่บ้าน 
ม.2 

ประชาชนได้
ออกกำลังกาย 

กองช่าง 
 

21 โครงการซ่อมแซมทำนบทดน้ำ 
บ้านแมะเมาะ – ยือนือเระ 
หมู่ที่ 2 บ้านแมะแซ 

เพื่ อระบ ายน้ ำและ
ป้องกันน้ำท่วมขัง 

ทำนบกว้าง 4 ม. 
ลึก 2.5 ม. 
 

- - - 200,000 - ทำนบทดน้ำ 
บ้านแมะเมาะ - 
ยือนือเร๊ะ 
 

น้ำไม่ท่วมขัง กองช่าง 

22 โครงการวางท่อส่งน้ำจากฝาย 
บ้านแมะแซ (ต่อจากเดิม) 

เพื่ อบรรเทาปัญหา
ขาดแคลนน้ำ 

ระยะทาง 2,000 
ม. 

- - - 250,000 - ท่อส่งน้ำ 2,000 
ม. 

บรรเทาปัญหา
ขาดแคลนน้ำ 
 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23. โครงการวางท่อเหลี่ยม จำนวน 
2 จุด สายบ้านสะแร 
หมู่ที่ 2 บ้านแมะแซ 

เพื่ อระบ ายน้ ำและ
ป้องกันน้ำท่วมขัง 

ท่อเหลี่ยม 
กว้าง 2.50 ม.  
ยาว 8 ม. 

- -  800,000 - ท่อเหลี่ยม 
จำนวน 2 ท่อ 
สายบ้านสะแร 

น้ำไม่ท่วมขัง กองช่าง 

24. โครงการก่อส ร้าง/ป รับป รุง/
ซ่อมแซมถนน คสล. สายบ้าน 
ยีโดะ  หมู่ที่ 2 บ้านแมะแซ 
 

เพื่อความสะดวกและ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ถนน คสล. 
กว้าง 4  ม. 
ยาว 0.35 กม. 
ลึก/หนา -  ม. 
(รหัส 36-018) 

- - - 1,400,000 - ถนน คสล. 
สายบ้านยีโดะ 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการคมนาคม
ข น ส่ งที่ ส ะด ว ก
และรวดเร็ว 

กองช่าง 

25. โครงการก่อส ร้าง/ป รับป รุง/
ซ่อมแซมถนนลาดยาง  
สายบ้านแมะแซ 
หมู่ที่ 2 บ้านแมะแซ  
 

เพื่อความสะดวกและ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ถนน คสล. 
กว้าง 5  ม. 
ยาว 1.5 กม. 
ลึก/หนา -  ม. 
(รหัส 36-087) 

- - - - 975,000 ถนนลาดยางสาย
บ้านแมะแซ 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการคมนาคม
ข น ส่ งที่ ส ะด ว ก
และรวดเร็ว 

กองช่าง 

26. โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. 
สายแมะแซ - รือเปาะ  
หมู่ที่ 2 บ้านแมะแซ 

เพื่อความสะดวกและ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

สะพาน คสล. 
กว้าง 6  ม. 
ยาว 0.12 กม. 
สูง 3 ม. 

- - - - 1,400,000 สะพาน คสล. 
สายแมะแซ - 
รือเปาะ 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการคมนาคม
ข น ส่ งที่ ส ะด ว ก
และรวดเร็ว 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27. โครงการก่อสร้าง/ป รับป รุง/
ซ่อมแซมถนน คสล. สายมัสยิด 
กลาง หมู่ที่ 2 บ้านแมะแซ 
 

เพื่อความสะดวกและ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ถนนคอนกรีต 
กว้าง 4  ม. 
ยาว 0.3 กม. 
ลึก/หนา -  ม. 
(รหัส 36-019) 

- - - - 120,000 ถนน คสล. 
สายมัสยิดกลาง 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการคมนาคม
ขนส่ งที่ สะดวก
และรวดเร็ว 

กองช่าง 

28. โครงการก่อสร้าง/ป รับป รุง/
ซ่อมแซมถนนลาดยาง  
สายตือเงาะ 
หมู่ที่ 2 บ้านแมะแซ  
 

เพื่อความสะดวกและ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ถนนคอนกรีต 
กว้าง 4  ม. 
ยาว 0.5 กม. 
ลึก/หนา -  ม. 
(รหัส 36-020) 

- - - - 227,500 ถนนลาดยาง
สายตือเงาะ 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการคมนาคม
ขนส่ งที่ สะดวก
และรวดเร็ว 

กองช่าง 

29. โครงการก่อสร้าง/ป รับป รุง/
ซ่อมแซมถนนลาดยาง  
สายบาตูดีเน็ง 
หมู่ที่ 2 บ้านแมะแซ  
 

เพื่อความสะดวกและ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ถนนคอนกรีต 
กว้าง 4  ม. 
ยาว 1 กม. 
ลึก/หนา -  ม. 
(รหัส 36-021) 

- - - - 650,000 ถนนลาดยางสาย
บาตูดีเน็ง 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการคมนาคม
ขนส่ งที่ สะดวก
และรวดเร็ว 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ท่ี 3 บ้านสุแฆ           
30. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.

สายบูเก๊ะปือเราะ - บ่อปลา หมู่ที่ 
3  บ้านสุแฆ 

เพื่อความสะดวกและ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ถนนคอนกรีต 
กว้าง  4  ม. 
ยาว  0.4  กม. 
หนา 0.04 ม. 
(รหัส 36-021) 
 

1,800,000 - - 
 

- - ถนน คสล. สายบู
เก๊ะปือเราะ - บ่อ
ปลา 

ป ร ะ ช า ช น มี
ถ น น เพื่ อ ก า ร
คมนาคมขนส่ง
ที่ ส ะดวกแล ะ
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

31. โครงการก่อสร้าง/ป รับป รุง/
ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบูเก๊ะปือเราะ-กาปงตีงา 
หมู่ที่ 3 บ้านสุแฆ  
 

เพื่อความสะดวกและ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ถนนคอนกรีต 
กว้าง 5  ม. 
ยาว 2 กม. 
ลึก/หนา -  ม. 
(รหัส 36-023) 
 

- 1,000,000 - - - ถนนลูกรัง 
สายบูเกะปือ
เราะ-กาปงตีงา 
 

ป ร ะ ช า ช น มี
ถ น น เพื่ อ ก า ร
คมนาคมขนส่ง
ที่ ส ะดวกแล ะ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

32. โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์สายบ่อ
ปลา หมู่ที่ 3 บ้านสุแฆ 

เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

พื้นที่จำนวน             
4 ไร่ 

- - 250,000 - - ภูมิทัศน์รอบบ่อ
ปลา หมู่ที่ 3 
บ้านสุแฆ 

เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

กองช่าง 
 

33. โครงการก่อสร้าง/ป รับป รุง/
ซ่อมแซมถนน คสล.  
สายบูเก๊ะปือเราะ-บ่อปลา 
หมู่ที่ 3 บ้านสุแฆ  
 

เพื่อความสะดวกและ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ถนนคอนกรีต 
กว้าง 4  ม. 
ยาว 2 กม. 
ลึก/หนา -  ม. 
(รหัส 36-025) 

- - - 8,000,000 - ถนน คสล. 
สายบูเก๊ะปือ
เราะ-บ่อปลา 

ป ร ะ ช า ช น มี
ถ น น เพื่ อ ก า ร
คมนาคมขนส่ง
ที่ ส ะดวกแล ะ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

34. โครงการจัดซื้อที่ ดินเพื่อสร้าง
สนามฟุตบอลประจำหมู่ บ้าน       
หมู่ที่ 3 บ้านสุแฆ  
 

เพื่อสร้างสนาม
ฟุตบอลประจำ
หมู่บ้าน 

พื้นที่จำนวน 4 ไร่ - - - 1,500,000 
 

- ส น า ม ฟุ บ อ ล
ประจำหมู่ บ้ าน 
หมู่ที่ 3 บ้านสุแฆ  

ประชาชนได้
ออกกำลังกาย 

กองช่าง 
หน่วยงานอ่ืน 

35. โครงการก่อสร้าง/ป รับป รุง/
ซ่อมแซม ถนน คสล.  
สายทางไปชลประทาน 
หมู่ที่ 3 บ้านสุแฆ  
 

เพื่อความสะดวกและ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ถนนคอนกรีต 
กว้าง 4  ม. 
ยาว 2 กม. 
ลึก/หนา -  ม. 
(รหัส 36-024) 

- - - - 8,000,000 ถนน คสล. 
สายทางไป
ชลประทาน 

ป ร ะ ช า ช น มี
ถ น น เพื่ อ ก า ร
คมนาคมขนส่ง
ที่ ส ะดวกแล ะ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ท่ี 4 บ้านรือเปาะ           
36. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ลูกรัง สายไอร์มาแห 
หมู่ที่ 4 บ้านรือเปาะ  

เพื่อความสะดวกและ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ถนนลูกรัง 
กว้าง 5  ม. 
ยาว 3 กม. 
ลึก/หนา -  ม. 
(รหัส 36-029) 

- 1,000,000 - - - ถนนลูกรัง 
สายไอร์มาแห 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการคมนาคม
ขนส่ งที่ สะดวก
และรวดเร็ว 

กองช่าง 

37. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4 
บ้านรือเปาะ 

เพื่อความสะดวกและ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ถนน คสล. 
กว้าง 4  ม. 
ยาว 113 ม. 
ลึก/หนา 0.15ม. 
(รหัส 36-021) 

- - 350,000 - - ถนน คสล. สาย
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก หมู่ที่ 4 
บ้านรือเปาะ 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการคมนาคม
ขนส่ งที่ สะดวก
และรวดเร็ว 

กองช่าง 

38. โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม ถนน คสล. 
สายโรงเรียนบ้านรือเปาะ 
หมู่ที่ 4 บ้านรือเปาะ 

เพื่อความสะดวกและ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ถนน คสล. 
กว้าง 4  ม. 
ยาว 0.6 กม. 
ลึก/หนา -  ม. 
(รหัส 36-026) 

- - 2,400,000 - - ถนน คสล. 
สายโรงเรียน
บ้านรือเปาะ 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการคมนาคม
ขนส่ งที่ สะดวก
และรวดเร็ว 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

39. โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม ถนน คสล. 
สายศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 
พร้อมคูระบายน้ำสองข้างทาง 
หมู่ที่ 4 บ้านรือเปาะ 

เพื่อความสะดวกและ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ถนน คสล. 
กว้าง 4  ม. 
ยาว 0.2 กม. 
ลึก/หนา -  ม. 
(รหัส 36-027) 

- - - 800,000 - ถนน คสล. 
สายศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก พร้อม 
คูระบายน้ำสอง
ข้างทาง 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการคมนาคม
ขนส่ งที่ สะดวก
และรวดเร็ว 

กองช่าง 

40. โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม ถนนลาดยาง 
สายประปา 
หมู่ที่ 4 บ้านรือเปาะ 

เพื่อความสะดวกและ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 5  ม. 
ยาว 1.5 กม. 
ลึก/หนา -  ม. 
(รหัส 36-031) 

- - - 975,000 - ถนนลาดยาง 
สายประปา 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการคมนาคม
ขนส่ งที่ สะดวก
และรวดเร็ว 

กองช่าง 

41. โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม ถนนลาดยาง 
สายกาปงบารู 
หมู่ที่ 4 บ้านรือเปาะ 

เพื่อความสะดวกและ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 4  ม. 
ยาว 0.5 กม. 
ลึก/หนา -  ม. 
(รหัส 36-033) 

- - - 325,000 - ถนนลาดยาง 
สายกาปงบารู 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการคมนาคม
ขนส่ งที่ สะดวก
และรวดเร็ว 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

42. โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม ถนน คสล. 
สายลาแล 
หมู่ที่ 4 บ้านรือเปาะ 

เพื่อความสะดวกและ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 4  ม. 
ยาว 2 กม. 
ลึก/หนา -  ม. 
(รหัส 36-034) 

- - - - 8,000,000 ถนน คสล. 
สายลาแล 

ประชาชนมีถนน
เพื่ อการคมนาคม
ขนส่งที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

43. โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม ถนนลาดยาง 
สายไปจาแลตือเงาะ 
หมู่ที่ 4 บ้านรือเปาะ 

เพื่อความสะดวกและ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 5  ม. 
ยาว 2.5 กม. 
ลึก/หนา -  ม. 
(รหัส 36-033) 

- - - - 1,650,000 ถนนลาดยาง 
สายไปจาแบตือ
เงาะ 

ประชาชนมีถนน
เพื่ อการคมนาคม
ขนส่งที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

44. โครงการบุกเบิกถนนสาย 
ถนนใหม่-บูเก๊ะบราเป๊ะ 
หมู่ที่ 4 บ้านรือเปาะ 

เพื่อความสะดวกและ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 5  ม. 
ยาว 1.5 กม. 
ลึก/หนา -  ม. 

- - - - 600,000 ถนนลาดยาง 
สายถนนใหม-่ 
บูเกะบราเป๊ะ 

ประชาชนมีถนน
เพื่ อการคมนาคม
ขนส่งที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

45. โครงการขุดลอกคูส่งน้ำ  
สายบาลูกา-บือแนบารู 
หมู่ที่ 4 บ้านรือเปาะ 

เพื่อความสะดวกและ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 3  ม. 
ยาว 0.5 กม. 
ลึก/หนา -  ม. 

- - - - 1,000,000 คูส่งน้ำสายบาลู
กา-บือแนบารู 

ระบ บระบ าย น้ ำ
ไหลได้ดี 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ท่ี 5 บ้านกาแย           
46. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน

ลูกรัง สายฆาบุส-ฮูลูกูนุง 
หมู่ที่ 5 บ้านกาแย 

เพื่อความสะดวกและ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ถนนลูกรัง 
กว้าง 4  ม. 
ยาว 3.5 กม. 
ลึก/หนา -  ม. 
(รหัส 36-029) 

- 2,200,000 - - - ถนนลูกรังสาย 
ฆาบุส - ฮูลูกูนุง 

ประชาชนมีถนน
เพื่ อการคมนาคม
ขนส่งที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

47. โครงการขุดลอกรอบสนามกีฬา
บ้านกาแย หมู่ที่ 5 บ้านกาแย 

เพื่ อความปลอดภัย
ของประชาชนในการ
ออกกำลังกาย 

สนามกีฬา 
กว้าง 3 ม. 
ยาว 700 ม. 

- - 200,000 - - การขุดลอกรอบ
สนามกีฬาบ้าน
กาแย  ห มู่ ที่  5 
บ้านกาแย 

ประชาชนมีสนาม
กีฬาสำห รับออก
ก ำ ลั ง ก า ย ที่
ปลอดภัย 

 

48. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายคอนกรีตสามแยกบ้านนาวี-
สามแยก ขรบ. 
หมู่ที่ 5 บ้านกาแย 

เพื่อความสะดวกและ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ถนน คสล. 
กว้าง 4  ม. 
ยาว 85 ม. 
ลึก/หนา 0.15ม. 
(รหัส 36-041) 

- - 250,000 - - ถนน คสล. 
ส าย ค อ น ก รี ต
ส า ม แ ย ก บ้ า น
น าวี -ส าม แ ย ก 
ชรบ. 

ประชาชนมีถนน
เพื่ อการคมนาคม
ขนส่งที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

49. โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม ถนนลาดยาง 
สายสนามฟุตบอลฮูลูกูนุง 
หมู่ที่ 5 บ้านกาแย 

เพื่อความสะดวกและ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 6  ม. 
ยาว 0.30 กม. 
ลึก/หนา -  ม. 
(รหัส 36-039) 

- - - 195,000 - ถนนลาดยาง 
สายสนาม
ฟุตบอลฮูลูกูนุง 

ประชาชนมีถนน
เพื่ อการคมนาคม
ขนส่งที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

50. โครงการป รับป รุง/ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง สายรอยะโต๊ะ บอ
มอ 
หมู่ที่ 5 บ้านกาแย 
 

เพื่อความสะดวกและ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 4  ม. 
ยาว 0.3 กม. 
ลึก/หนา -  ม. 
(รหัส 36-035) 

- - - 195,000 - ถนนลาดยาง 
สายรอยะโต๊ะ 
บอมอ 

ประชาชนมีถนน
เพื่ อการคมนาคม
ขนส่งที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

51. โครงการก่อสร้างที่ทำการกลุ่ม
สตรีบ้านกาแย 
หมู่ที่ 5 บ้านกาแย 

เพื่อใช้เป็นที่ทำการ
กลุ่มสตรีบ้านกาแย 

ที่ทำการกลุ่มสตรี 
กว้าง 6  ม. 
ยาว 8 ม. 
 

- - - 700,000 - ที่ ท ำ ก า ร ก ลุ่ ม
สตรีบ้านกาแย 

เป็ น สถ าน ที่ เพื่ อ
การส่งเสริมการจัด
กิจ กรรมที่ แ สดง
ศักยภาพของกลุ่ม
สตรี 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ. 02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

52. โครงการก่อสร้างสะพานข้าม
คลองบ้านเปาะซูเจ๊ะมะ 
หมู่ที่ 5 บ้านกาแย 

เพื่อความสะดวกและ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

สะพานข้ามคลอง 
กว้าง 8 ม. 
ยาว 15 ม. 

- - - - 2,000,000 สะพานข้าม
คลอง 

ประชาชนมีสะพาน
เพื่ อการคมนาคม
ข น ส่ ง ที่ ส ะ ด ว ก
รวดเร็ว 

กองสร้าง 

53. โครงการปรับป รุง/ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง สายฆาบุส-    ฮูลู
กูนุง 
หมู่ที่ 5 บ้านกาแย 

เพื่อความสะดวกและ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 4  ม. 
ยาว 3.5 กม. 
ลึก/หนา -  ม. 
(รหัส 36-035) 

- - - - 2,275,000 ถนนลาดยาง 
สายฆาบุส-ฮูลูกู
นุง 

ประชาชนมีถนน
เพื่ อการคมนาคม
ขนส่งที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

54. โครงการปรับป รุง/ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง สายฮูลูกูนุง 
หมู่ที่ 5 บ้านกาแย 
 

เพื่อความสะดวกและ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 4  ม. 
ยาว 3 กม. 
ลึก/หนา -  ม. 
(รหัส 36-035) 

- - - - 1,950,000 ถนนลาดยาง 
สายฮูลูกูนุง 

ประชาชนมีถนน
เพื่ อการคมนาคม
ขนส่งที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

55. โครงการปรับปรุงฝายเก็บน้ำ
ขนาดเล็กบ้านกาบุส 
หมู่ที่ 5 บ้านกาแย 

เพื่ อ เก็บ น้ำไว้ ใช้ ใน
การอุปโภค-บริโภค 
และทําการเกษตร 

ฝายเก็บน้ำ 
กว้าง 10 ม. 
ยาว 20 ม. 

- - - - 500,000 ฝายเก็บน้ำขนาด
เล็ก 

ประชาชนมีน้ำเพื่อ 
การอุปโภคบริโภค 
และทำการเกษตร 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ท่ี 6 บ้านกาเต๊าะ           
56. โครงการก่อสร้างสะพาน 

คสล. สายกาเต๊าะ-ตาเร๊ะตาลี  
หมู่ที่ 6 บ้านกาเต๊าะ 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม                

สะพาน คสล. 
กว้าง 8 ม.  
ยาว 30 ม. 
สูง 4 ม. 

2,487,400 - - - 
 

- สะพาน คสล. 
สายกาเต๊าะ- 
ตาเร๊ะตาลี 

ป ร ะ ช า ช น มี
สะพานเพื่อการ
คมนาคมขนส่งที่
ส ะ ด ว ก แ ล ะ
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

57 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
ลูกรัง เสริมผิวหินคลุกสาย 
เจ๊ะอารง หมู่ที่ 6 บ้านกาเต๊าะ 

เพื่อความสะดวกและ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ถนนลูกรัง 
กว้าง 6  ม. 
ยาว 2,000 ม. 
ลึก/หนา -  ม. 
(รหัส 36-069) 

- - 1,400,000 - - ถนนลูกรัง 
เสริมผิวหินคลุก 
สายเจ๊ะอารง 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการคมนาคม
ขนส่ งที่ สะดวก
และรวดเร็ว 

กองช่าง 

58. โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม ถนน คสล. 
สายบือแน 
หมู่ที่ 6 บ้านกาเต๊าะ 

เพื่อความสะดวกและ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ถนน คสล. 
กว้าง 3  ม. 
ยาว 0.17 กม. 
ลึก/หนา -  ม. 
(รหัส 36-062) 

- - 680,000 - - ถนน คสล. 
สายบือแน 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการคมนาคม
ขนส่ งที่ สะดวก
และรวดเร็ว 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

59. โครงการก่อสร้าง/ป รับป รุง/
ซ่อมแซม ถนน คสล. 
สายมะโบ 
หมู่ที่ 6 บ้านกาเต๊าะ 

เพื่อความสะดวกและ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ถนน คสล. 
กว้าง 3  ม. 
ยาว 0.15 กม. 
ลึก/หนา -  ม. 
(รหัส 36-065) 

- - - 600,000 - ถนน คสล. 
สายมะโบ 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการคมนาคม
ขนส่ งที่ สะดวก
และรวดเร็ว 

กองช่าง 

60. โครงการก่อสร้าง/ป รับป รุง/
ซ่อมแซม ถนน คสล. 
สายกูโบร์บ้านกาเต๊าะ 
หมู่ที่ 6 บ้านกาเต๊าะ 

เพื่อความสะดวกและ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ถนน คสล. 
กว้าง 4  ม. 
ยาว 0.14 กม. 
ลึก/หนา -  ม. 
(รหัส 36-067) 

- - - 560,000 - ถนน คสล. 
สายกูโบร์บ้าน 
กาเต๊าะ 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการคมนาคม
ขนส่ งที่ สะดวก
และรวดเร็ว 

กองช่าง 

61. โครงการก่อสร้าง/ป รับป รุง/
ซ่อมแซม ถนน คสล. 
สายโรงเรียนบ้านกาแย 
หมู่ที่ 6 บ้านกาเต๊าะ 

เพื่อความสะดวกและ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ถนน คสล. 
กว้าง 3  ม. 
ยาว 0.13 กม. 
ลึก/หนา -  ม. 
(รหัส 36-084) 

- - - 520,000 - ถนน คสล. 
สายโรงเรียนบ้าน
กาแย 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการคมนาคม
ขนส่ งที่ สะดวก
และรวดเร็ว 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

62. โครงการก่อสร้าง/ป รับป รุง/
ซ่อมแซม ถนนลาดยาง 
สายตาเร๊ะตาลี-ไอ้กาแป๊ะ 
หมู่ที่ 6 บ้านกาเต๊าะ 

เพื่อความสะดวกและ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ถนน คสล. 
กว้าง 6  ม. 
ยาว 4 กม. 
ลึก/หนา –  ม. 
(รหัส 36-071) 

- - - 2,600,000 - ถนนลาดยาง 
สายตาเร๊ะ 
ตาลี-ไอ้กาแป๊ะ 

ประชาชนมีถนน
เพื่ อการคมนาคม
ขนส่งที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

63. โครงการก่อสร้าง/ป รับป รุง/
ซ่อมแซม ถนนลาดยาง 
สายแบมะ 
หมู่ที่ 6 บ้านกาเต๊าะ 

เพื่อความสะดวกและ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ถนน คสล. 
กว้าง 4  ม. 
ยาว 2 กม. 
ลึก/หนา –  ม. 
(รหัส 36-070) 

- - - 1,300,000 - ถนนลาดยาง 
สายแบมะ 

ประชาชนมีถนน
เพื่ อการคมนาคม
ขนส่งที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

64. โครงการก่อสร้าง/ป รับป รุง/
ซ่อมแซม ถนนลาดยาง 
สายโต๊ะบือลีแย 
หมู่ที่ 6 บ้านกาเต๊าะ 

เพื่อความสะดวกและ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 4  ม. 
ยาว 3 กม. 
ลึก/หนา –  ม. 
(รหัส 36-057) 

- - - - 1,950,000 ถนนลาดยาง 
ส า ย โ ต๊ ะ บื อ
ลีแย 

ประชาชนมีถนน
เพื่ อการคมนาคม
ขนส่งที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

65. โครงการก่อสร้าง/ป รับป รุง/
ซ่อมแซม ถนน คสล. 
สายเจ๊ะยิ 
หมู่ที่ 6 บ้านกาเต๊าะ 

เพื่อความสะดวกและ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ถนน คสล. 
กว้าง 3  ม. 
ยาว 0.18 กม. 
ลึก/หนา –  ม. 
(รหัส 36-059) 

- - - - 720,000 ถนน คสล. 
สายเจ๊ะยิ 

ประชาชนมีถนน
เพื่ อการคมนาคม
ขนส่งที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

66. โครงการก่อสร้าง/ป รับป รุง/
ซ่อมแซม ถนน คสล. 
สายแลปากา 
หมู่ที่ 6 บ้านกาเต๊าะ 

เพื่อความสะดวกและ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ถนน คสล. 
กว้าง 3  ม. 
ยาว 0.15 กม. 
ลึก/หนา –  ม. 
(รหัส 36-066) 

- - - - 600,000 ถนน คสล. 
สายแลปากา 

ประชาชนมีถนน
เพื่ อการคมนาคม
ขนส่งที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

67. โครงการก่อสร้าง/ป รับป รุง/
ซ่อมแซม ถนนลาดยาง 
สายไอ้กาปะ-ไอ้สกูวา 
หมู่ที่ 6 บ้านกาเต๊าะ 

เพื่อความสะดวกและ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 6  ม. 
ยาว 3 กม. 
ลึก/หนา –  ม. 
(รหัส 36-072) 

- - - - 1,950,000 ถนนลาดยาง 
สายไอ้กาแป๊ะ-
ไอ้สกูวา 

ประชาชนมีถนน
เพื่ อการคมนาคม
ขนส่งที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

68. โครงการก่อสร้าง/ป รับป รุง/
ซ่อมแซม ถนนลาดยาง 
สายสนามกีฬาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6 บ้านกาเต๊าะ 

เพื่อความสะดวกและ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 4  ม. 
ยาว 0.3 กม. 
ลึก/หนา –  ม. 
(รหัส 36-072) 

- - - - 1,950,000 ถนนลาดยาง 
ส า ย ส น า ม กี ฬ า
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการคมนาคม
ขนส่ งที่ สะดวก
และรวดเร็ว 

กองช่าง 

 หมู่ท่ี 7 บ้านน้ำหอม           
69. โครงการปรับปรุงถนนสายเซ็งแว

มะ-ไอร์กาแป๊ะ 
หมู่ที่ 7 บ้านน้ำหอม 

เพื่อความสะดวกและ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ถนน 
กว้าง  5 ม.  
ยาว 6 กม..  

1,700,000 - - - - ถนนสายเซ็งแวมะ-
ไอร์กาแป๊ะ 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการคมนาคม
ขนส่ งที่ สะดวก
และรวดเร็ว 

กองช่าง 
 

70. โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. 
เซ็งแวมะ-ไอร์กาแป๊ะ 
หมู่ที่ 7 บ้านน้ำหอม 

เพื่อความสะดวกและ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

สะพาน คสล. 
กว้าง 6 ม.  
ยาว  12 ม.  

1,700,000 - - - - สะพาน คสล. 
เซ็งแวมะ-ไอร์กา
แป๊ะ 

ป ร ะ ช า ช น มี
สะพานเพื่อการ
คมนาคมขนส่งที่
ส ะ ด ว ก แ ล ะ
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

 

แบบ ผ. 02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

71 โครงการปรับปรุงลานกีฬาหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำหอม 
หมู่ที่ 7 บ้านน้ำหอม 

เพื่ อความปลอดภัย
ของประชาชนในการ
ออกกำลังกาย 

ลานกีฬา 
กว้าง 50 ม. 
ยาว 58 ม. 
ลึก/หนา -  ม. 

- - 250,000 - - ลาน กี ฬ า  ศ พ ด . 
น้ำหอมได้รับการ
ปรับปรุง 

ป ร ะ ช า ช น มี
ส ถ า น ที่ อ อ ก
ก ำ ลั ง ก า ย ที่
ปลอดภัย 

กองช่าง 

72. โครงการก่อสร้าง/ป รับป รุง/
ซ่อมแซม ถนน คสล. 
สาย ศพด. น้ำหอม 
หมู่ที่ 7 บ้านกาเต๊าะ 

เพื่อความสะดวกและ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ถนน คสล. 
กว้าง 4  ม. 
ยาว 0.17 กม. 
ลึก/หนา -  ม. 
(รหัส 36-043) 

- - - 680,000 - ถนน คสล. สาย 
ศพด. น้ำหอม 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการคมนาคม
ขนส่ งที่ สะดวก
และรวดเร็ว 

กองช่าง 

73. โครงการก่อสร้าง/ป รับป รุง/
ซ่อมแซม ถนน คสล. 
สายเลาะพาตีเมาะ-มักตาร์ 
หมู่ที่ 7 บ้านกาเต๊าะ 

เพื่อความสะดวกและ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ถนน คสล. 
กว้าง 6  ม. 
ยาว 0.12 กม. 
ลึก/หนา -  ม. 
(รหัส 36-090) 

- - - 480,000 - ถนน คสล. สาย 
เลาะพาตีเมาะ- 
มักตาร์ 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการคมนาคม
ขนส่ งที่ สะดวก
และรวดเร็ว 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ. 02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

74. โครงการก่อสร้าง/ป รับป รุง/
ซ่อมแซม ถนน คสล. 
สายบ้านไอบือซา 
หมู่ที่ 7 บ้านกาเต๊าะ 

เพื่อความสะดวกและ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ถนน คสล. 
กว้าง 6  ม. 
ยาว 2 กม. 
ลึก/หนา -  ม. 
(รหัส 36-085) 

- - - 8,000,000 - ถนน คสล. สาย 
บ้านไอบือซา 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการคมนาคม
ขนส่ งที่ สะดวก
และรวดเร็ว 

กองช่าง 

75. โครงการก่อสร้าง/ป รับป รุง/
ซ่อมแซม ถนนลาดยาง 
สายกอลงปือรง  
หมู่ที่ 7 บ้านน้ำหอม 

เพื่อความสะดวกและ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 6  ม. 
ยาว 7 กม. 
ลึก/หนา -  ม. 
(รหัส 36-044) 

- - - 4,550,000 - ถนนลาดยาง 
สายกอลงปือรง 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการคมนาคม
ขนส่ งที่ สะดวก
และรวดเร็ว 

กองช่าง 

76. โครงการก่อสร้าง/ป รับป รุง/
ซ่อมแซม ถนนลาดยาง 
สายมะเซ็ง-มะซอเดาะ 
หมู่ที่ 7 บ้านน้ำหอม 

เพื่อความสะดวกและ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 4  ม. 
ยาว 0.07 กม. 
ลึก/หนา -  ม. 
(รหัส 36-088) 

- - - - 45,500 ถนนลาดยาง 
สายมะเซ็ง- 
มะซอเดาะ 

ประชาชนมีถนน 
เพื่อการคมนาคม 
ขนส่ งที่ สะดวก
และรวดเร็ว 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

77. โครงการจัดซื้อที่ดินกูโบร์  
หมู่ที่ 7 บ้านน้ำหอม 

เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
 

ที่ดิน 4 ไร่ - - - - 350,000 ที่ดินกูโบร์ ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 
 

78. โครงการก่อสร้าง/ป รับป รุง/
ซ่อมแซม ถนนลาดยาง 
สายไอร์ปา-ไอกาแป  
หมู่ที่ 7 บ้านน้ำหอม 

เพื่อความสะดวกและ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 6  ม. 
ยาว 5 กม. 
ลึก/หนา -  ม. 
(รหัส 36-051) 
 

- - - - 3,250,000 ถนนลาดยาง 
สายไอร์ปา -ไอกา
แป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการคมนาคม
ขนส่ งที่ สะดวก
และรวดเร็ว 

กองช่าง 

79. โครงการก่อสร้าง/ป รับป รุง/
ซ่อมแซม ถนนลาดยาง 
สายไอร์ปา-มะซอเดาะ 
หมู่ที่ 7 บ้านน้ำหอม 

เพื่อความสะดวกและ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 6  ม. 
ยาว 2 กม. 
ลึก/หนา -  ม. 
(รหัส 36-052) 
 

- - - - 1,300,000 ถนนลาดยาง 
สายไอร์ปา- 
มะซอเดาะ 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการคมนาคม
ขนส่ งที่ สะดวก
และรวดเร็ว 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ท่ี 8 บ้านสาเมาะ           
80. โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.สายไอปะดูแว 
หมู่ที่ 8 บ้าสาเมาะ 
 

เพื่อความสะดวกและ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ถนน คสล. 
กว้าง 5 ม. 
ยาว 2 กม.  
หนา 0.15 ม. 

1,498,000 - 
 

- -  ถนน คสล. 
สายไอปะดูแว 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการคมนาคม
ขนส่ งที่ สะดวก
และรวดเร็ว 

กองช่าง 
 

81. โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล 
บ้านสาเมาะ 
หมู่ที่ 8 บ้านสาเมาะ 

เพื่อให้มีสนามกีฬาที่
มีความพร้อม สำหรับ
การแข่งขันกีฬา 

สนามฟุตบอล 
กว้าง 40  ม. 
ยาว 0.1 กม. 
 

- 1,200,000 - - - สนามฟุตบอล 
บ้านสาเมาะ 

ประชาชนได้ใช้
ป ระ โย ช น์ จ าก
สนามฟุตบอลได้
อ ย่ า ง เ ต็ ม
ศักยภาพ 

กองช่าง 

82. โค รงการป รับป รุงถนนลูกรัง 
เสริมผิวหินคลุก สายยือนาเละ 
หมู่ที่ 8 บ้านสาเมาะ 

เพื่อความสะดวกและ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ถนนลูกรัง เสริมผิว
หินคลุก 
กว้าง 4  ม. 
ยาว 250 ม. 
ลึก/หนา -  ม. 
(รหัส 36-075) 

- - 250,000 - - ถนนลูกรัง  
เสริมผิวหินคลุก 
สายยือนาเละ  

ประชาชนมีถนน
เพื่อการคมนาคม
ขนส่ งที่ สะดวก
และรวดเร็ว 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

83. โครงการก่อสร้าง/ป รับป รุง/
ซ่อมแซม ถนนลาดยาง 
สายไอปะดูแว 
หมู่ที่ 8 บ้านสาเมาะ 

เพื่อความสะดวกและ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 6  ม. 
ยาว 3 กม. 
ลึก/หนา -  ม. 
(รหัส 36-078) 

- - 1,950,000 - - ถนนลาดยาง 
สายไอปะดูแว 
 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการคมนาคม
ขนส่ งที่ สะดวก
และรวดเร็ว 

กองช่าง 

84. โครงการก่อสร้าง/ป รับป รุง/
ซ่อมแซม ถนนลาดยาง 
สายบูเก๊ะเว๊าะ 
หมู่ที่ 8 บ้านสาเมาะ 

เพื่อความสะดวกและ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 4  ม. 
ยาว 2 กม. 
ลึก/หนา -  ม. 
(รหัส 36-079) 

- - 1,300,000 - - ถนนลาดยาง 
สายบูเก๊ะเว๊าะ 
 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการคมนาคม
ขนส่ งที่ สะดวก
และรวดเร็ว 

กองช่าง 

85. โครงการก่อสร้าง/ป รับป รุง/
ซ่อมแซม ถนน คสล. 
สายกูโบร์-บ้านบาลูกา 
หมู่ที่ 8 บ้านสาเมาะ 

เพื่อความสะดวกและ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ถนน คสล. 
กว้าง 4  ม. 
ยาว 0.2 กม. 
ลึก/หนา -  ม. 
(รหัส 36-022) 

- - - 800,000 - ถนน คสล.  
สายกูโบร์- 
บ้านบาลูกา 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการคมนาคม
ขนส่ งที่ สะดวก
และรวดเร็ว 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ. 02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

86. โครงการก่อสร้าง/ป รับป รุง/
ซ่อมแซม ถนน คสล. 
สายบาเลฮีเล 
หมู่ที่ 8 บ้านสาเมาะ 

เพื่อความสะดวกและ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ถนน คสล. 
กว้าง 2  ม. 
ยาว 0.2 กม. 
ลึก/หนา -  ม. 
(รหัส 36-080) 

- - - 800,000 - ถนน คสล.  
สายบาเลฮีเล 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการคมนาคม
ขนส่ งที่ สะดวก
และรวดเร็ว 

กองช่าง 

87. โครงการก่อสร้าง/ป รับป รุง/
ซ่อมแซม ถนนลาดยาง 
สายบือนาจีจา-กาปงลามอ 
หมู่ที่ 8 บ้านสาเมาะ 

เพื่อความสะดวกและ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 3  ม. 
ยาว 1.5 กม. 
ลึก/หนา -  ม. 
(รหัส 36-073) 

- - - 975,000 - ถนนลาดยาง 
สายบือนาจีจา- 
กาปงลามอ 
 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการคมนาคม
ขนส่ งที่ สะดวก
และรวดเร็ว 

กองช่าง 

88. โครงการก่อสร้าง/ป รับป รุง/
ซ่อมแซม ถนนลาดยาง 
สายไอบาแน 
หมู่ที่ 8 บ้านสาเมาะ 

เพื่อความสะดวกและ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 4  ม. 
ยาว 0.2 กม. 
ลึก/หนา -  ม. 
(รหัส 36-081) 

- - - 130,000 - ถนนลาดยาง 
สายไอบาแน 
 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการคมนาคม
ขนส่ งที่ สะดวก
และรวดเร็ว 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องคก์ารบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

89. โครงการก่อสร้าง/ป รับป รุง/
ซ่อมแซม ถนนลาดยาง 
สายยือนาเละ 
หมู่ที่ 8 บ้านสาเมาะ 

เพื่อความสะดวกและ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 5  ม. 
ยาว 0.25 กม. 
ลึก/หนา -  ม. 
(รหัส 36-075) 

- - - - 162,500 ถนนลาดยาง 
สายยือนาเละ 
 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการคมนาคม
ขนส่ งที่ สะดวก
และรวดเร็ว 

กองช่าง 

90. โครงการก่อสร้าง/ป รับป รุง/
ซ่อมแซม ถนน คสล. 
สายกูโบร์ 
หมู่ที่ 8 บ้านสาเมาะ 

เพื่อความสะดวกและ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ถนน คสล. 
กว้าง 4  ม. 
ยาว 0.3 กม. 
ลึก/หนา -  ม. 
(รหัส 36-076) 

- - - - 1,200,000 ถนน คสล.  
กูโบร์ 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการคมนาคม
ขนส่ งที่ สะดวก
และรวดเร็ว 

กองช่าง 

91. โครงการก่อสร้าง/ป รับป รุง/
ซ่อมแซม ถนนลาดยาง 
สายเปาะเต๊ะปีเย๊าะ-บือแนจีจา 
หมู่ที่ 8 บ้านสาเมาะ 

เพื่อความสะดวกและ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 3  ม. 
ยาว 0.15 กม. 
ลึก/หนา -  ม. 
(รหัส 36-083) 
 

- - - - 97,500 ถนนลาดยางสาย 
เปาะเต๊ะปีเย๊าะ- 
บือแนจีจา 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการคมนาคม
ขนส่ งที่ สะดวก
และรวดเร็ว 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

92. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมหน้า
ศาลาเอนกประสงค์  
บ้านสาเมาะ 
หมู่ที่ 8 บ้านสาเมาะ 

ป้องกันน้ำท่วมและ
ระบายน้ำท่วมขัง 

ท่อเหลี่ยม 
กว้าง 4 ม. 
ยาว 6  ม. 
สูง 1.5 ม.  
 

- - - - 1,100,000 
 

ท่อเหลี่ยมหน้า
ศาลา
เอนกประสงค์ 

น้ำไม่ท่วมขัง กองช่าง 
 

93. โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซุ้ม
ประตูทางเข้าหมู่บ้าน 

เพื่อปรับภูมิทัศน์ ซุ้มประตูทางเข้า 8 
หมู่บ้าน 
 
 

- - 
 

500,000 - 500,000 ซุ้มประตูทางเข้า
หมู่บ้าน 

มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

กองช่าง 
 

94. โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงลาน 
คสล.เอนกประสงค์ ภายใน
หมู่บ้าน 
 

เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง
ลาน คสล.เอนก-
ประสงค์ ภายใน
หมู่บ้านทั้งตำบล 
 

- - 300,000 - 300,000 ลาน คสล.
เอนกประสงค์ 
ภายในหมู่บ้าน 

มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

กองช่าง 
 

 
 

แบบ ผ. 02 



 
  

     แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององคก์ารบริหารส่วนตำบลดุซงญอ หน้า | 100 
 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

95. โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ขุด
ลอกคูระบายน้ำภายในหมู่บ้าน 

ป้องกันน้ำท่วมและ 
ระบายน้ำท่วมขัง 

คูระบายน้ำทั้งตำบล 
 
 

- - - 800,000 - คูระบายน้ำทั้ง 8 
หมู่บ้าน 

น้ำไม่ท่วมขัง กองช่าง 
 

96. 
 

โครงการทาสีอาคาร                 
สาธารณะประจำหมู่บ้าน 

เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ทาสีอาคารสาธารณะ 
 
 

- 
 

- 
 

- 70,000 
 

- อาคารสาธารณะ ประชาชนได้
ประโยชน์ 

กองช่าง 
 

97. โครงการก่อสร้างที่อาบน้ำ
ละหมาด/อ่างอาบน้ำละหมาด
สาธารณะ 

เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ก่อสร้างที่อาบน้ำ
ละหมาด/อ่างอาบน้ำ
ละหมาดสาธารณะ
ทุกมัสยิด 
 

- 
 

- 
 

- 
 

150,000 
 

- ที่อาบน้ำละหมาด/
อ่างอาบน้ำ
ละหมาดสาธารณะ            

มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

กองช่าง 
 

98. โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงร้ัว 
กูโบร์ภายในหมูบ่้าน 

เพื่อเป็นความเป็น
ระเบียบ 

ก่อสร้าง/ปรับปรุงร้ัว
กูโบร์ 
 

- - - 150,000 - ร้ัวกูโบร์ ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 
 

 
 

แบบ ผ. 02 



 
  

     แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององคก์ารบริหารส่วนตำบลดุซงญอ หน้า | 101 
 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

99. โครงการก่อสร้างห้องน้ำ
สาธารณะประจำหมู่บ้าน 

เพื่อให้บริการ
ประชาชนในชุมชน 

ห้องน้ำสาธารณะ
ประจำหมู่บ้าน  
ทั้ง 8 หมู่บ้าน 

- 
 

- 
 

- 400,000 
 

- ห้องน้ำสาธารณะ ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 
 

100. โครงการก่อสร้างศูนย์การ
เรียนรู้อัลกรุอ่านประจำหมู่บ้าน 

เพื่อเป็นสถานที่ให้
เด็กในชุมชนมี
สถานที่เรียนอัลกรุ
อ่าน 

ศูนย์การเรียนรู้  
อัลกรุอ่านประจำ
หมู่บ้าน ทั้ง 8 
หมู่บ้าน 

- 
 

- 
 

- 500,000 
 

- ศูนย์การเรียนรู้ 
อัลกรุอ่าน 

เด็กและเยาวชนได้
ประโยชน์ 

กองช่าง 
 

101. โครงการถมที่ดินเพื่อปรับภูมิ
ทัศน์ภายในหมู่บ้าน 
 

เพื่อให้บริการ
ประชาชนในชุมชน 

ที่ดินภายใน 
หมู่บ้าน 

- - - 300,000 - ที่ดินภายใน
หมู่บ้าน 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 
 

102. โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงลาน
กีฬา/สนามกีฬาภายในหมู่บ้าน 
 

เพื่อส่งเสริมการ
ออกกำลังกาย                                                                     

ก่อสร้าง/ปรับปรุง
สนาม/ลานกีฬาใน
หมู่บ้าน 

- 
 

- 
 

- 
 

1,000,000 
 

- ประชาชนรักการ
ออกกำลังกายเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนได้
ประโยชน์ 

กองช่าง 
 

 
 

แบบ ผ. 02 



 
  

     แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององคก์ารบริหารส่วนตำบลดุซงญอ หน้า | 102 
 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

103. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม
ถนนลาดยางในความรับผิดชอบ
ของ อบต. 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม 

ซ่อมแซม
ถนนลาดยางในความ
รับผิดชอบของ อบต.
ทั้งตำบล 
 

- - 
 

- 
 

- 1,000,000 
 

ถนนลาดยางใน
ความรับผิดชอบ
ของ อบต. 

ประชาชนได้
ประโยชน์ 

กองช่าง 
 

104. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล/บ่อ
น้ำต้ืน/บ่อสาธารณะประจำ
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำเพื่ออุปโภค
บริโภค 
 

บ่อบาดาล/บ่อน้ำต้ืน  
ทั้งตำบล 

- 
 

- 
 

- 
 

- 300,000 
 

บ่อบาดาล/บ่อน้ำ
ต้ืน   

ประชาชนได้
ประโยชน์ 

กองช่าง 
 

105. โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงศาลา
เอนกประสงค์ภายในหมูบ่้าน 

เพื่อให้บริการ
ประชาชนในชุมชน 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง
ศาลาเอนกประสงค์
ภายในหมู่บ้าน ทั้ง
ตำบล 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 550,000 
 

ศาลาเอนกประสงค์
ภายในหมู่บ้าน 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 
 

 
 

แบบ ผ. 02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

106. โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน/ประปาภูเขา 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ระบบประปา
หมู่บ้าน/ประปา
ภูเขา ทั้งตำบล 
 

- 
 

- 
 

- 5,000,000 
 

- ประปาหมู่บ้าน/
ประปาภูเขา 

ประชาชนได้
ประโยชน์ 

กองช่าง 
 

107. โครงการซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน/ภูเขา 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ระบบประปา
หมู่บ้าน/ประปา
ภูเขา ทั้งตำบล 
 

- 
 

- 
 

- - 
 

1,000,000 
 

ประปาหมู่บ้าน/
ประปาภูเขา 

ประชาชนได้
ประโยชน์ 

กองช่าง 
 

   รวม 24,590,000 7,200,000 13,760,000 49,810,000 51,878,000    

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3 จัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      1.1 แผนงานการเกษตร 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ
ในชุมชน เช่น การขุดลอก คลอง 
หนอง บึง ฯลฯ 
 

ฟื้นฟูแหล่งน้ำ
ธรรมชาติ 

แหล่งน้ำธรรมชาติได้รับ
การฟื้นฟู ทั้งตำบล 
 

- 
 

1,000,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

แหล่งน้ำ
ธรรมชาติที่ได้รับ
การฟื้นฟู 

ประชาชนได้
ประโยชน์ 

กองช่าง 
 

2. โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ 
บ้านบูเกะเมาะแต หมู่ที่ 6 บ้าน
การเต๊าะ 

- เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
อุทกภัย 
- เพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ำ 
 

ฝายชลอน้ำ 
กว้าง 7 ม. 
หนา 0.30  ม. 
ลึก 1.50 ม. 
 

- - 250,000 - - ฝายชลอน้ำ
บ้านบูเกะ
เมาะแต 
 

ประชาชนได้
ประโยชน์ 

กองช่าง 
 

3. โครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ
ในชุมชนคลองฮูลูกูนุง  
หมู่ที่ 5 บ้านกาแย 

- เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
อุทกภัย 
- เพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ำ 

คลองฮูลูกูนุง 
กว้าง 5 ม. 
ยาว 12,000 ม. 
ลึก 4 ม. 
ความจุ 240,000 ลบ.
ม. 

- - - 5,000,000 - คลองฮูลูกูนุง
ได้รับการฟื้นฟู 
 

- ประชาชนที่
ประสบปัญหา
อุทกภัยได้รับการ
แก้ไข 
- สามารถเก็บกัก
น้ำได้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3 จัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      1.1 แผนงานการเกษตร (ต่อ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4. โครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำ
ธรรมชาติในชุมชนคลอง 
กาโต๊ะ หมู่ที่ 6 บ้านกาเต๊าะ 

- เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัย 
- เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ำ 

คลองกาโต๊ะได้รับการฟื้นฟู 
กว้าง 4 ม. 
ยาว 10,000 ม. 
ลึก 3.5 ม. 
ความจุ 140,000 ลบ.ม. 
 

- - - 4,000,000 - คลองกาโต๊ะ
แหล่งน้ำ
ธรรมชาติได้รับ
การฟื้นฟู 
 

ประชาชนได้
ประโยชน์ 

กองช่าง 
 

5. โครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำ
ธรรมชาติในชุมชนคลองไอร์
เจ๊ะเซ็ง หมู่ที่ 6 บ้านกาเต๊าะ 

- เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัย 
- เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ำ 

คลองไอร์เจ๊ะเซ็งได้รับการ
ฟื้นฟู 
กว้าง 5 ม. 
ยาว 15,000 ม. 
ลึก 4 ม. 
ความจุ 300,000 ลบ.ม. 
 

- - - - 6,000,000 คลองไอร์เจ๊ะเซ็ง - ประชาชนที่
ประสบปัญหา
อุทกภัยได้รับการ
แก้ไข 
- สามารถเก็บกัก
น้ำได้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

   รวม - 1,000,000 250,000 9,000,000 6,000,000    
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการจัดให้มีเคร่ืองหมายและ
เส้นบังคับจราจร/กฎหมายจราจร
ในส่วนที่เก่ียวข้อง 
 

เพื่อลดจำนวน
อุบัติเหตุ/ดำเนินการ
ให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย 
 

เคร่ืองหมายและเส้น
บังคับจราจร ทั้งตำบล 

- 
 

- 
 

- 
 

30,000 20,000 ประชาชนเกิด
อุบัติเหตุน้อยลง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้
รถ ใช้ถนน 

กองช่าง 
 

2. โครงการขยายเขตแนวไฟฟ้า 
แรงต่ำ 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

มีไฟฟ้าแรงต่ำใชท้ั้ง
ตำบล 

- 
 

- 
 

300,000 
 

300,000 300,000 เสาไฟฟ้าแรงต่ำ ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 

3. โครงการติดต้ังระบบโซล่าเซลล์ เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าสำรองใช้อย่าง
ทั่วถึง 

มีระบบโซล่าเซลล์ทั้ง
ตำบล 

- 
 

- 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ระบบโซล่าเซลล์ ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 

4. โครงการติดต้ังและซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะในหมูบ่้านและ
สถานที่สำคัญต่างๆ 
 

เพื่อซ่อมแซมและ
เพิ่มแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน 

ซ่อมแซมไฟฟ้าทั้งตำบล 300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 300,000 ไฟฟ้าที่ซ่อมแซม 
ภายในหมู่บ้าน 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสท่ี 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.2 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5. โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ 
พร้อมฐาน 

เพื่อบ่งบอกถึง
เอกลักษณ์ของสถานที่
ราชการ และแสดงถึง
ความรักชาติ 

เสาธงสูงไม่ต่ำกว่า 10 ม. 
ฐาน คสล.  
กว้าง 2 ม. 
ยาว 2 ม.  
สูง 0.6 ม. 
 

- - 800,000 - - เสาธงชาติ พร้อมฐาน อบต.มีสิ่งที่บ่ง
บอกถึงความเป็น
สถานที่ราชการ 
และความรักชาติ 

กองช่าง 

6. โครงการติดต้ังและขยายเสา
สัญญาณอินเตอร์เน็ต (Wifi)  

เพื่อเพิ่มความสะดวก
ในการเชื่อมโยงระบบ 
IT 
 

ติดต้ังเสาสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต (Wifi)  ม.1, 
ม.2, ม.8 

300,000 
 

- 
 

- 
 

- 300,000 เสาสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต (Wifi) 

สะดวกในการ
เชื่อมโยงระบบ           
ไอที 

กองช่าง 
 

   รวม 600,000 300,000 1,600,000 830,000 1,120,000 - - - 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
      2.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพและ
ส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มอาชีพต่างๆ 
ในตำบลดุซงญอ เช่น กลุ่มสตรี , 
กลุ่มเยาวชน ฯลฯ 
 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพและ
ส่งเสริมอาชีพ 

ร้อยละ 50 ของกลุ่มอาชีพ
ในตำบล มีความรู้เร่ืองการ
ประกอบอาชีพ 

200,000 
 

500,000 
 

900,000 
 

900,000 
 

900,000 
 

กลุ่มอาชีพในตำบล
มีรายได้เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
รายได้ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2. โครงการสนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

เพื่อสนับสนุนการ
สร้างงานสร้าง
อาชีพ 
 

ชุมชน/หมู่บ้าน  
มีรายได้ 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 10,000 ประชาชนในตำบล
ดุซงญอ มีรายได้ 
 

ประชาชนมี
รายได้ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบ สา
ธารณภัยต่างๆ เช่น อุทกภยั  
วาตภัย อัคคภีัย ฯลฯ  ในตำบล  
 

เพื่อให้การ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 

ผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ 
ได้รับการช่วยเหลือ 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 500,000 ผู้ประสบ 
สาธารณภัยต่างๆ 

มีคุณภาพชีวิต 
ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
      2.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์ (ต่อ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4. โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้ใน
ตำบลดุซงญอ 
 

เพื่อให้การช่วยเหลือ 
ผู้ยากไร้ผู้ด้อย โอกาส
ทางสังคม 

ผู้ยากไร้,ผู้ด้อยโอกาสใน
ตำบล ได้รับการ
ช่วยเหลือ 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 250,000 ผู้ยากไร้ในตำบล
ดุซงญอ 

มีคุณภาพชีวิต 
ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

5. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่
ผู้สูงอาย ุ
 
 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ผู้สูงอายุในตำบลได้รับ
การช่วยเหลือ 

๖,๐๐๐,000 
 

7,2๐๐,000 
 

8,0๐๐,000 
 

9,000,000 10,000,000 ผู้สูงอายุในตำบล มีคุณภาพชีวิต 
ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

6. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้
พิการ  
 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ผู้พิการในตำบลได้รับ
การช่วยเหลือ 

๒,๐๐๐,000 
 

3,๐๐๐,000 
 

3,๐๐๐,000 
 

4,000,000 5,000,000 ผู้พิการในตำบล
ตำบลดุซงญอ 

มีคุณภาพชีวิต 
ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

7. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่
ผู้ป่วยเอดส์  
 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ผู้ป่วยเอดส์ในตำบล
ได้รับการช่วยเหลือ 

42,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

70,000 
 

80,000 
 

ผู้ป่วยเอดส์ใน
ตำบล 

มีคุณภาพชีวิต 
ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

8. โครงการจัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุ 
ตำบลดุซงญอ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โรงเรียนผู้สูงอายุของ
ตำบลดุซงญอ จำนวน 
1 โรง/แห่ง 

- - 200,000 - - จำนวนโรงเรียน
ผู้สูงอายุในตำบล
ดุซงญอ 

มีคุณภาพชีวิต 
ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

แบบ ผ. 02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
      2.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์ (ต่อ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9. โรงเรียนผู้สูงอาย ุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต และได้รับ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ผู้สูงอายุในตำบล
ดุซงญอ  
ไม่น้อยกว่า 50 คน/ป ี

- - - 100,000 100,000 จำนวนผู้สูงอายุที่
ได้รับการส่ง เสริม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและ ได้รับการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

- ผู้สูงอายุได้รับ
การพัฒนา
คุณภาพ 
- ผู้สูงอายุได้รับ
การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

กองสวัสดิการ
สังคม 

10. โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี และ
บุคคลในครอบครัว 

เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชน เร่ืองการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็ก 
สตรี และบุคคลใน
ครอบครัว 

จำนวนไม่น้อยกว่า 1  
คร้ัง/ป ี

- - - 10,000 10,000 จำนวนคร้ังในการ
ให้ความรู้เร่ืองการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรง
ต่อเด็ก สตรี และ
บุคคลในครอบครัว 

ประชาชน
สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหา 
ความรุนแรงต่อ
เด็ก สตรี และ
บุคคลใน
ครอบครัว 

 

   รวม 9,002,000 11,520,000 12,920,000 14,840,000 16,850,000    

 
 

แบบ ผ. 02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
      2.2  แผนงานการศึกษา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โค รงการจัดซื้ อพั ส ดุส ำห รับ
การศึกษา 

ส่งเสริมการศึกษา ศพด.ในตำบลดุซงญอมี
พัสดุการศึกษาเพียงพอ 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

พัสดุการศึกษา นักเรียนได้รับ
ประโยชน์ 

กองการศึกษาฯ 

2. โค ร ง ก า รส นั บ ส นุ น อ าห า ร
กลางวันให้เด็กเล็ก ศพด.อบต.
ดุซงญอ 

ส่งเสริมการศึกษา เด็กเล็ก ศพด.อบต.
ได้รับอาหารกลางวัน    

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

อาหารกลางวัน นักเรียนได้รับ
ประโยชน์ 

กองการศึกษาฯ 

3. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม
(นม ) ให้ เด็ ก เล็ ก  ศพด .อบต .
ดุซงญอ 

ส่งเสริมการศึกษา เด็กเล็ก ศพด.อบต.
ได้รับอาหารเสริม(นม)    

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 อาหารเสริม(นม) นักเรียนได้รับ
ประโยชน์ 

กองการศึกษาฯ 

4. โค ร ง ก า รส นั บ ส นุ น อ าห า ร
กลางวันให้ นักเรียน ร.ร. สังกัด 
สพป.ในเขต ต.ดุซงญอ 

ส่งเสริมการศึกษา นักเรียน ร.ร. สังกัด 
สพฐ.ในตำบลได้รับ
อาหารกลางวัน  

6,000,000 
 

6,000,000 
 

6,000,000 
 

7,000,000 
 

7,000,000 
 

อาหารกลางวัน นักเรียนได้รับ
ประโยชน์ 

กองการศึกษาฯ 

5. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม
(นม ) ให้  นัก เรียน  ร.ร. สั งกัด 
สพป.ในเขต ต.ดุซงญอ 

ส่งเสริมการศึกษา นักเรียน ร.ร. สังกัด 
สพฐ.ในตำบลได้รับ
อาหารเสริม(นม)    

3,000,000 3,000,000 3,000,000 4,000,000 4,000,000 อาหารเสริม(นม) นักเรียนได้รับ
ประโยชน์ 

กองการศึกษาฯ 

 
 

แบบ ผ. 02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
      2.2  แผนงานการศึกษา (ต่อ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6. โครงการปรับปรุง/ต่อเติม ศูนย์
พัฒ นา เด็ก เล็ ก  สั งกั ด  อบ ต .
ดุซงญอ 

เพื่อส่งเสริม
การศึกษา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัด อบต.ดุซงญอ
ได้รับการปรับปรุง 

- 
 

- 
 

- 
 

200,000 
 

200,000 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัด อบต.ดุซงญอ 

นักเรียนได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

7. โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงร้ัว
แนวเขตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด 
อบต.ดุซงญอ 

เพื่อส่งเสริม
การศึกษา 

ร้ัวแนวเขตศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัด อบต.
ดุซงญอ 

- 
 

- 
 

- 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้ัวแนวเขตศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด 
อบต.ดุซงญอ 

นักเรียนได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

8. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอก
สถานที่ ของ ศพด.อบต.ดุซงญอ 
 

เพื่อส่งเสริม
การศึกษา 

เด็กเล็ก ใน ศพด.อบต.
ดุซงญอได้รับการ
ส่งเสริมการเรียนรู้นอก
สถานที ่

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

เด็กเล็ก ใน ศพด.
ดุซงญอ 

นักเรียนได้รับ
ประโยชน์ 

กองการศึกษาฯ 

9. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
หลักศาสนาอิสลามในเด็กปฐมวัย 
 

เพื่อส่งเสริม
การศึกษา 

เด็กเล็ก ใน ศพด.อบต.
ดุซงญอได้รับการ
ส่งเสริมตามหลักศาสนา
อิสลาม 

150,000 
 

150,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

เด็กเล็ก ใน ศพด.
ดุซงญอ 

นักเรียนได้รับ
ประโยชน์ 

กองการศึกษาฯ 

10. โค ร ง ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
บุคลากรด้านการศึกษาในตำบล
ดุซงญอ 

เพื่อส่งเสริม
การศึกษา 

บุคลากรด้านการ ศึกษา 
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 

- 
 

- 
 

- 
 
 

100,000 100,000 บุคลากรด้าน
การศึกษาในตำบล
ดุซงญอ 

บุคลากรด้าน
การศึกษาได้ รับ
การพัฒนา 

กองการศึกษาฯ 

แบบ ผ. 02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
      2.2  แผนงานการศึกษา (ต่อ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11. โครงการปรับภูมิทัศ น์ใน
ศูนย์เด็กเล็ก 

เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อม
ที่ดี 

เด็กเล็กมีสิ่งแวดล้อม ที่ดี
ทั้ง 5 ศูนย ์

- - - 30,000 30,000 เด็กเล็กมีสุขภาพจิต
ที่ดีขึ้น 

นักเรียนได้
ประโยชน์ 

กองช่าง 

12. โครงการส ร้างกิจกรรม
สานสัมพันธ์ชุมชน เช่น 
วันแม่แห่งชาติ ฯลฯ 

เพื่อสร้างความ 
สัมพันธ์ที่ดีระหว่าง 
ศพด.กับผู้ปกครอง 

เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่าง ศพด.กับ
ผู้ปกครอง ทั้ง 5 ศูนย์ 

30,000 30,000 50,000 50,000 50,000 ผู้ปกครองเกิด
ความสัมพันธ์กับ 
ศพด.ดีขึ้น 

นักเรียนได้
ประโยชน์ 

กองการศึกษาฯ 

13. โครงการส่งเสริมศูนย์การ
เรียนรู้สำหรับตำบล 

เพื่อส่งเสริมการศึกษา ประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการ 

- - - 30,000 30,000 ประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

นักเรียนได้
ประโยชน์ 

กองการศึกษาฯ 

14.. โครงการก่อสร้างศูนย์
เรียนรู้คอมพิวเตอร์ประจำ
ตำบล 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้คอมพิวเตอร์
ใช้อย่างทั่วถึง 

มีศูนย์เรียนรู้
คอมพิวเตอร์ประจำ
ตำบล 

- - - - 
 

1,000,000 
 

ศูนย์เรียนรู้
คอมพิวเตอร์ 

ประชาชนมี
คอมพิวเตอร์
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 

15. โครงการก่อสร้างสนาม
เด็กเล่นสร้างปัญญาให้  
ศพด. สังกัดอบต.ดุซงญอ 

เพื่อเสริมสร้างกล้าม 
เน้ือ สติปัญญา และ
พัฒนาการที่
เหมาะสมกับวัย 

สนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญาให้ ศพด. สังกัด
อบต.ดุซงญอจำนวนไม่
น้อยกว่า 1 แห่ง 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนสนามเด็ก
เล่นสร้างปัญญาให้ 
ศพด. สังกัดอบต.
ดุซงญอ 

นักเรียน
แข็งแรง และมี
พัฒนาการที่
เหมาะสมกับ
วัย 

กองช่าง 

   รวม 11,580,000 11,680,000 11,750,000 14,210,000 15,210,000    

แบบ ผ. 02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  เสริมสร้างสันติสุขและความม่ันคงภายในพื้นที่แบบมีส่วนร่วม อย่างเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
      2.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการสนับสนุนศูนย์
ปฏิบัติการเพื่อเอาชนะ 
ยาเสพติดระดับตำบล/อำเภอ/
จังหวัด 
 

เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของยาเสพติด 

ตำบล/อำเภอ/จังหวัด 
ได้รับการสนับสนุนจาก
ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อ
เอาชนะยาเสพติด 

150,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ประชาชนผู้เข้าร่วม
โครงการฯ 

ลดการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด 

สำนักงานปลัด 
 

   รวม 150,000 - - - -    

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  4 เสริมสร้างสันติสุขและความม่ันคงภายในพื้นที่แบบมีส่วนร่วม อย่างเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
      2.4  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาอบต.
ดุซงญอคัพ 
 

ส่งเสริมการออก
กำลังกาย 

นักกีฬาทั้ง 8 หมู่บ้านร่วม
การแข่งขันกีฬาอบต.
ดุซงญอคัพ 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 300,000 นักกีฬาทั้ง 8 
หมู่บ้าน 

ประชาชนรักการ
ออกกำลังกาย 

กองการศึกษาฯ 

2. โครงการจัดงานมหกรรม 
ตาดีกาตำบลดุซงญอ 

ส่งเสริมการออก
กำลังกาย 

นักกีฬาร.ร.ตาดีกาทั้ง 10 
โรง ร่วมการแข่งขันกีฬา
ตาดีกา อบต.ดุซงญอ 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 200,000 นักกีฬาร.ร.ตาดีกา              
ทั้ง 10 โรง 

นักเรียนได้รับ
ประโยชน์ 

กองการศึกษาฯ 

3. โครงการสนับสนุนการจัดส่งทีม
นักกีฬา ของอบต.ดุซงญอ เข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาฯ  

ส่งเสริมคุณภาพทีม
กีฬาในตำบล
ดุซงญอ 
 

ทีมกีฬาของอบต.ดุซงญอ
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาฯ 

- 
 

- 
 

- 
 

200,000 200,000 นักกีฬาจากทีมของ
อบต.ดุซงญอ 

ทีมกีฬาได้รับการ
พัฒนา 

กองการศึกษาฯ 

4. โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา
ให้ประชาชน 

เพื่อส่งเสริมการ
ออกกำลังกาย 

8 หมู่บ้านในตำบลได้รับ
การสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 120,000 นักกีฬาทั้ง 8 
หมู่บ้าน 

ประชาชนรักการ
ออกกำลังกาย 

กองการศึกษาฯ 

    

แบบ ผ. 02 
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 2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  4 เสริมสร้างสันติสุขและความม่ันคงภายในพื้นที่แบบมีส่วนร่วม อย่างเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
      2.4  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5. โครงการมหกรรมวิชาการและ
กีฬาตาดีกาสัมพันธ์ระดับอำเภอ 

ส่งเสริมการออก
กำลังกาย 

นักกีฬาโรงเรียนตาดีกา 
ทั้ง 10 โรง ร่วมการ
แข่งขันกีฬาตาดีกา อบต.
ดุซงญอ 
 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 นักกีฬาโรงเรียน 
ตาดีกา ทั้ง 10 
โรงเรียน 

นักเรียนได้รับ
ประโยชน์ 

กองการศึกษาฯ 

6. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เคร่ือง
ออกกำลังกายกลางแจ้ง 
 

ส่งเสริมการออก
กำลังกาย 

ที่ทำการ อบต.ดุซงญอ   
มีเคร่ืองออกกำลังกาย
กลางแจ้งให้บริการ
ประชาชนทุกเพศทุกวัย 

- - 500,000 - 250,000 มีเคร่ืองออกกำลัง
กายกลางแจ้ง 

ประชาชน
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

สำนักงานปลัด 

   รวม 680,000 680,000 1,180,000 880,000 1,130,000    

             
 
 
     

แบบ ผ. 02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
      2.5  แผนงานสาธารณสุข  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการสนับสนุนงานด้าน
สาธารณสุขมูลฐานเชิงรุกและ
โครงการต่างๆ ของงานด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อสนับสนุนงานด้าน
สาธารณสุขมูลฐาน 

ตำบลดุซงญอได้รับการ
สนับสนุนฯ 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 120,000 ประชาชนในตำบล
มีสุขภาพร่างกายดี
ขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2. โครงการและกิจกรรม
สนับสนุนการดำเนินงานตาม
แผนงานสุขภาพกองทุน
ประกันสุขภาพ 

เพื่อสนับสนุนงานด้าน
สาธารณสุขตามแผนงาน
สุขภาพกองทุนประกัน
สุขภาพ 

ตำบลดุซงญอได้รับการ
สนับสนุนฯ 

120,000 
 

150,000 
 

165,000 
 

170,000 170,000 ประชาชนในตำบล
มีสุขภาพร่างกายดี
ขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3. โครงการสมทบสนับสนุน
โครงการ สปสช. 

เพื่อให้คนไทยทุกคนมีสทิธิ
ได้รับบริการสาธารณสุขที่
มีมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ  
 

ปีละ 1 คร้ัง/ปี/1 
กองทุน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนคร้ังในการ
สมทบ/ป ี

ประชาชนคนไทยใน
ตำบลดุซงญอทุกคน
มีหลักประกันในการ
เข้าถึงบริการสุขภาพ
ที่จำเป็นได้อย่างทั่ว 
ถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

แบบ ผ. 02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
      2.5  แผนงานสาธารณสุข (ต่อ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4. โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุขชุมชน 

เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา ด้าน
สุขภาพอนามัยของราษฎร
ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและมี
อุปสรรคที่ระบบปกติยาก
จะดูแลได้ทั่วถึงโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ราษฎรส่วนใหญ่มี
ฐานะยากจน 
 

- จำนวน 3 โครงการ/
หมู่บ้าน 
- จำนวน 20,000 บาท/
หมู่บ้าน 

- 160,000 160,000 160,000 160,000 - จำนวนโครงการ/
หมู่บ้าน 
- จำนวนวงเงิน
งบประมาณ/
หมู่บ้าน 

ประชาชนชาว
ตำบลดุซงญอทั้ง 8 
หมู่บ้าน ได้รับการ
ดูแลทางด้าน
สุขภาพอนามัย
อย่างทั่วถึง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพ             
กลุ่ม อสม. 

เพื่อเพิ่มทักษะให้กลุ่ม อส
ม.มีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 
 

อสม.ในตำบลได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

อสม.ในตำบลได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ
เพิ่มขึ้น 
 

อสม.มีทักษะที่มี
ประสิทธิ 
ภาพยิง่ขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

6. โครงการรณรงค์ สนับสนุน 
และส่งเสริมเก่ียวกับการ
ดูแลสุขภาพผูป้่วยเร้ือรัง
ตำบลดุซงญอ 
 

เพื่อดูแลสุขภาพอนามัย
ผู้ป่วยเร้ือรัง 

ร้อยละ 80 ของผู้ป่วย
เร้ือรังได้รับการดูแล 

28,000 
 

28,000 28,000 28,000 28,000 ร้อยละของผู้ป่วย
เร้ือรังได้รับการดูแล 

ผู้ป่วยเร้ือรังได้รับ
การดูแลเพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

กองสวัสดิการ
สังคม 

แบบ ผ. 02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
      2.5  แผนงานสาธารณสุข (ต่อ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7. โครงการรณรงค์ สนับสนุนและ
ส่งเสริมเก่ียวกับสุขภาพผู้พิการ/
ทุพลภาพตำบลดุซงญอ 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้
พิการ/ทุพลภาพมี
สุขภาพที่ดี 

ร้อยละ 100 ของผู้
พิการ/ทุพลภาพได้รับการ
ส่งเสริมดูแลฯ 

65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 ร้อยละของผู้พิการ/ 
ทุพลภาพมีสขุภาพที่
ดีเพิ่มขึ้น 

ผู้พิการ/ทุพลภาพมี
สุขภาพที่ดี 

กองสวัสดิการ
สังคม 

8. โครงการดูแลระยะยาวผู้ที่มีภาวะ
พึ่งพิง (ผู้มีสิทธิหลัก ประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าอายุน้อยกว่า 
60 ปี ผู้ป่วยสิทธิข้าราชการและ
ประกันสังคม) 

เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงได้รับการ
บริการดูแลตามชุด
สิทธิประโยชน์อย่าง
เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 ของผู้มีสิทธิ ์ 35,520 90,240 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับ
การบริการดูแลตาม
ชุดสิทธิประโยชน์ 

ผู้สูงอายุที่มภีาวะ 
พึ่งพิงได้ รับการ
บริการ ดูแลตาม
สิทธิประโยชน์ได้
อย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

9. โครงการป้องกันโรคระบาด/ภัย
พิบัติในตำบลดุซงญอ 

เพื่อป้องกันโรค
ระบาด/ภัยพิบัติใน
ตำบลดุซงญอ 

ร้อยละ 90 ของ
ประชาชนในตำบลดุซงญอ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของประชาชน 
ในตำบลดุซงญอได้รับ
การดูแล 

ประชาชนในตำบล
ดุซงญอได้รับการ
ดูแล 

กองสวัสดิการ
สังคม 

10. โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา  
แร่ธาตุ วัคซีน และเคมีภัณฑ์
ต่างๆ 
 

ป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของ
โรค 

ร้อยละ 80 ของประชาชน ใน
ตำบลได้รับการสนับสนุน
ตามโครงการฯ 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนในตำบล
ได้การสนับสนุนตาม
โครงการฯเพิ่มขึ้น 

สามารถควบคุม
การแพร่ระบาด
ของโรคต่างๆ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

แบบ ผ. 02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
      2.5  แผนงานสาธารณสุข (ต่อ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11. โครงการจัดหาสร้างสิ่งอำนวย
ความสะดวกสำหรับคนพิการ 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกสำหรับคน
พิการ 

จำนวน 8 หมู่บ้าน 
(หมู่ที่ 1 – 8) 

- - - 100,000 100,000 จำนวนหมู่บ้านที่
ดำเนินการจัดหาสร้าง
สิ่งอำนวยความสะดวก
สำหรับคนพิการ 

ผู้พิการได้รับการ
ดูแล มีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

12. โครงการรณรงค์ สนับสนุนและ
ส่ ง เส ริม พ ฤ ติ ก รรม ใน ห ญิ ง
ต้ังครรภ์เกี่ยวกับการฝากครรภ์      
การดูแลขณะต้ังครรภ์ และหลัง
คลอด 

เพื่อให้หญิงต้ังครรภ์มี
สุขภาพที่ดี 

ร้อยละ 80 ของหญิง
ต้ังครรภ์ในตำบลดุซงญอ
ได้รับการดูแล 

47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 ร้อยละของหญิง
ต้ังครรภ์ในตำบล
ดุซงญอได้รับการดูแล 

หญิงต้ังครรภ์
ได้รับการดูแล 

กองสวัสดิการ
สังคม 

13. โครงการรณรงค์ป้องกัน และ
ควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลดุซงญอ เช่น โรคมือ เท้า 
ปาก ในเด็กก่อนวัยเรียน โรคตา
แดง เป็นต้น 

เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ปกครอง และผู้ที่
เก่ียวข้องมีความรู้
เร่ืองโรคติดต่อ การ
ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อใน ศพด. 

ร้อยละ 100 ของครู
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง และ
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

- 9,412 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของครูผู้ดูแล
เด็กผู้ปกครอง และผู้ที่
เก่ียวข้องมีความรู้เร่ือง
โรคติดต่อ การป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ
ใน ศพด. 

ครูผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ปกครอง และผู้
ที่เก่ียวข้องมี
ความรู้และวิธี
ป้องกันโรค 
ติดต่อที่ถูกวิธี 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

แบบ ผ. 02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
      2.5  แผนงานสาธารณสุข (ต่อ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14. โครงการรณรงค์ สนับสนุนและ
ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก 

เพื่อให้ความรู้ในเร่ือง
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยในแม่
และเด็ก 

ร้อยละ 80 แม่และเด็กใน
ตำบลดุซงญอ 

- - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละแม่และเด็กมี
สุขภาพดีขึ้น และแม่มี
ความรู้เร่ืองโภชนาการ 
ในแม่และเด็ก 
 

แม่และเด็กมี
สุขภาพดี 

กองสวัสดิการ
สังคม 

15. โครงการรณรงค์ สนับสนุนและ
ส่งเสริมเก่ียวกับทันตสุขภาพลูก
ฟันดี แม่ฟันสวย 

เพื่อให้กลุ่ม เป้าหมาย
มีสุขภาพช่องปากที่ดี 

ร้อยละ 80 ของเด็กและ
แม่ ในตำบลได้รับการดูแล
ช่องปาก 

35,000 
 

35,000 
 

35,000 
 

35,000 
 

35,000 
 

ร้อยละของเด็กและแม่ 
ในตำบลได้รับการดูแล
ช่องปาก 
 

แม่และเด็กมี
สุขภาพช่องปาก
ที่ดี 

กองสวัสดิการ
สังคม 

16. โครงการรณรงค์ สนับสนุน และ 
ส่งเสริมการตรวจคัดกรองมะเร็ง 
ปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 

เพื่อตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเต้านมในสตรี 

ร้อยละ 60 ของสตรีอายุ 
30-60 ปี ในตำบล ได้รับ
การตรวจคัดกรองโรคฯ 

92,000 
 

92,000 
 

92,000 
 

92,000 
 

92,000 
 

ร้อยละของสตรีอายุ 
30-60 ปี ในตำบล 
ผ่านการตรวจคัดกรอง
โรคฯเพิ่มขึ้น 
 

สตรี อายุ 30-
60 ผ่านการ
ตรวจคัดกรอง
โรคฯ 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
      2.5  แผนงานสาธารณสุข (ต่อ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17. โครงการรณรงค์ สนับสนุนและ
ส่งเสริมการคัดกรองเบาหวาน /
ความดันโลหิตสูง ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมความเสี่ยงลดโรคใน
ตำบลดุซงญอ 

เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงอายุ
ต้ังแต่ 35 ปีขึ้นไปมี
สุขภาพที่ดี 

ร้อยละ 80 ของประชาชน 
อายุ 35 ปี รับการคัด
กรองเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง และป่วยเร้ือรัง 

65,000 
 

65,000 
. 

65,000 
 

65,000 
 

65,000 
 

ร้อยละของประชาชน 
อายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับ
การคัดกรองเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง และ
ป่วยเร้ือรังเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพที่ดี 

กองสวัสดิการ
สังคม 

18. โครงการรณรงค์ สนับสนุนและ
ส่งเสริมการดูแลสุขภาพของ
ผู้สูงอายุตำบลดุซงญอ เช่น ข้อ
เข่าเสื่อม สายตาและการมองเห็น 
ภาวะสมองเสื่อม เป็นต้น  
 

เพื่อส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี 

ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุ
ในตำบลได้รับการส่งเสริม
ดูแลสุขภาพ 

- 
 

- 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

ร้อยละของผู้สูงอายใุน
ตำบลได้รับการส่งเสริม
ดูแลสุขภาพ 

ผู้สูงอายุมี
สุขภาพที่ดี 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

19. โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ เพื่อแสดงถึงคณุค่า
และความสำคัญของ
ผู้สุงอาย ุ

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 
คร้ัง/ปี  รวม 8 หมู่บ้าน 

- - - 100,000 100,000 จำนวนการจัดโครงการ/
กิจกรรมต่อปี 

ลูกหลานแสดง 
ออกถึงความรัก
และรู้คุณค่าของ
ผู้สูงอาย ุ
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

แบบ ผ. 02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
      2.5  แผนงานสาธารณสุข (ต่อ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20. โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมไข้เลือดออกในตำบล  

ป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของ
โรคไข้เลือดออก 

ร้อยละ 80 ของประชาชน 
ทั้งตำบลมีความรู้สามารถ
ป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ 
 

49,000 
 

49,000 
 

49,000 
 

49,000 
 

49,000 
 

ประชาชนทั้งตำบลมี
ความรู้สามารถป้องกันโรค
ไข้เลือดออกได้ 

สามารถควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรค
ต่างๆ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

21. 
 

โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมไข้มาลาเรียในตำบล
ดุซงญอ  

ป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของ
โรคมาลาเรีย 

ร้อยละ 80 ของประชาชน ใน
ตำบลมีความรู้สามารถ
ป้องกันโรคไข้มาลาเรียได้ 
 

32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 ประชาชนทั้งตำบลมี
ความรู้สามารถป้องกันโรค
ไข้มาลาเรียได้เพิ่มขึ้น 

สามารถควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรค
ต่างๆ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

22. โครงการรณรงค์ป้ องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน
ของประชาชนตำบลดุซงญอ 
 

เพื่อรณรงค์การ
บริโภคเกลือเสริม
ไอโอดีน 

- ร้อยละ 90 ของครัวเรือน
ใช้/บริโภคเกลือเสริม
ไอโอดีน 
- ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายมคีวามรู้เร่ือง
โรคขาดสารไอโอดีน 

- - 40,000 40,000 40,000 - ร้อยละของครัวเรือนใช้/
บริโภคเกลือเสริมไอโอดีน 
- ร้อยละของกลุ่ม 
เป้าหมายมคีวามรู้ เร่ือง 
การควบคุมป้องกันโรค
ขาดสารไอโอดีนเพิ่มขึ้น 

- ครัวเรือน/
ประชาชนมีความรู้ 
เร่ือง การควบคุม
ป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีนเพิ่มขึ้น- 
ครัวเรือน/ประชาชน
มีการบริโภคเกลือ
เสริมไอโอดีน 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

แบบ ผ. 02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
      2.5  แผนงานสาธารณสุข (ต่อ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23. โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน 
 
 

เพื่อลดปริมาณขยะ
ก่อนนำเข้าสู่
กระบวนการกำจัด
อย่างถูกวิธ ี

ร้อยละ 50 ของขยะมูล
ฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นได้รับ
การกำจัดอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ 
 

- - - 65,000 65,000 ร้อยละของขยะมู ลฝอย
ชุมชนที่ เกิดขึ้นได้ รับการ
กำจัดอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 
 

- สามารถลดปริมาณ
ขยะได้ 
- ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อม 
- ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยและสิ่งแวด- 
ล้อมที่ดีขึ้นที่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

24. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในชุมชน  

เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนใน
ตำบลมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโทษ
ของยาเสพติด 

เด็กและเยาวชนใน
ตำบลดุซงญอ จำนวน
ไม่น้อยกว่า 8๐ คน 
 

- 54,400 66,000 66,000 66,000 จำนวนเด็กและเยาวชนใน
ตำบลดุซงญอได้รับความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษ
ของยาเสพติด 

เด็กและเยาวชนมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับโทษของยาเสพ
ติด  เป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันไม่ให้เด็กและ
เยาวชนเข้าไปยุ่ง
เก่ียวกับยาเสพติด 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

แบบ ผ. 02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
      2.5  แผนงานสาธารณสุข (ต่อ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25. โครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัยจากโรคพิษ 
สุนัขบ้า 
 

เพื่อป้องกันและควบคุม
ไม่ให้สุนัขและแมวเป็น
โรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งจะเป็น
ผลใหค้นและสัตว์
ปลอดภัยและไม่มี
ผู้เสียชีวิตจากโรคพิษ
สุนัขบ้าในตำบลดุซงญอ 

- จำนวนไม่น้อยกว่า 1 
คร้ัง/ป ี
- จำนวนไม่น้อยกว่า 
200 ตัว/ปี 

30,000 30,000 40,000 40,000 40,000 - จำนวนคร้ังในการ
ดำเนินโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า 
- จำนวนแมว และสุนัข 
อายุต้ังแต่ 3 เดือนขึ้น
ไปได้รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
รวม 8 หมู่บ้าน 
 

- ไม่เกิดโรคพิษ
สุนัขบ้าระบาดใน
ตำบลดุซงญอ 
- ประชาชนตำบล
ดุซงญอมีส่วนร่วม
ในการรณรงค์
ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 
 

สำนักงานปลัด 

   รวม 1,598,520 1,907,052 2,124,000 2,394,000 2,394,000    

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างสันติสุขและความม่ันคงภายในพื้นที่แบบมีส่วนร่วมอย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 
      3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการให้ความรู้เก่ียวกับการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

เพื่อให้ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

ประชาชนในตำบลมี
ความรู้เก่ียวกับการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
 

- - - 
 

20,000 20,000 ประชาชนร้อยละ ๘๐ 
เข้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตย 

ประชาชนเข้าใจ
ในระบอบ
ประชาธิปไตย 
 

สำนักงานปลัด 

2. โครงการดำเนินการค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับการเลือกต้ัง/กิจกรรม
ที่เก่ียวข้อง 

เพื่อดำเนินการให้
ถูกต้องตามระเบียบฯ 

การเลือกต้ังของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
 

- - 1,200,000 1,200,000 - ประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกต้ังออกมา
เลือกต้ัง 

การเลือกต้ังใน
ตำบลดุซงญอ
ดำเนินการ
ถูกต้องตาม
กฎหมาย 

สำนักงานปลัด 

   รวม - - 1,200,000 1,220,000 20,000    
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องคก์ารบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างสันติสุขและความม่ันคงภายในพื้นที่แบบมีส่วนร่วมอย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 
      3.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพฝึก 
อบรม ทบทวนอาสาสมัครด้าน
ต่างๆ เช่น อปพร. ชรบ. อรบ. 
ลูกเสือชาวบ้าน หน่วยการ แพทย์
ฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) ฯลฯ 

เพื่อเตรียมความพร้อม
และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการป้องกันภัย และ
การให้ความช่วยเหลือ
ต่างๆ 

อาสาสมัครด้านต่างๆ
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ จำนวนไม่
น้อยกว่า 40 คนต่อปี 

- 
 

- 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จำนวนอาสาสมัคร
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพและสามารถ
นำไป ใชป้ระโยชน์ได้ 

อาสาสมัครด้านต่างๆ
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 

สำนักงานปลัด 

2. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาลสำคัญ 
 

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลสำคัญ 

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนในตำบลได้รับ
ความปลอดภัย 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของประชาชน 
ได้รับความปลอดภัย
ในช่วงเทศกาลสำคัญ 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยใน ช่วง
เทศกาลสำคัญ 

สำนักงานปลัด 

3. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภยั 

เพื่อทบทวนความรู้
และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 
คร้ัง/ป ี

- - - 20,000 20,000 จำนวนคร้ังในการ
ฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และระงับอัคคีภยั 

ทีมงานกู้ชีพกู้ภัยและ
อาสาสมัครมีความรู้
และทักษะในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น 

สำนักงานปลัด 

4. โครงการเข้าร่วมการจัดงาน
ประจำปีวัน อปพร. แห่งชาติ  

เพื่อให้ อปพร.เกิด
ความสามัคคี มขีวัญ
กำลังใจ เกิดจิตสำนึก
และตระหนักในหน้าที ่
อย่างแท้จริง 

อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนสังกัดศูนย์ 
อปพร. อบต.ดุซงญอ
เข้าร่วมทุกปี 

- - 5,000 5,000 5,000 การเข้าร่วมการจัด
งานประจำปีวัน  อป
พร. แห่งชาติ ระดับ
จังหวัด 

อปพร.เกิดความ
สามัคคี มีขวัญ
กำลังใจ เกิดจิตสำนึก
และตระหนักในหน้าที่ 

สำนักงานปลัด 

แบบ ผ. 02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างสันติสุขและความม่ันคงภายในพื้นที่แบบมีส่วนร่วมอย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 
      3.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ต่อ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5. โครงการก่อสร้างป้อมยาม 
สำนักงาน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

ภายในเขตสำนักงาน 
อบต. ดุซงญอ ขนาด
ความกว้าง ๓ ม. ความ
ยาว ๓ ม.  

- - - ๑,๒๐๐,๐๐๐ - ป้อมยาม 1 จุด ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

6. โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด 
(CCTV) 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

- ที่ทำการ อบต.
ดุซงญอ 
- หมู่ที่ 1 - 8 

- - - - 500,000 ที่ทำการ อบต. และ
หมู่บ้านในตำบล
ดุซงญอ 

- ที่ทำการ อบต. 
และหมู่บ้านภายใน
ตำบลมีกล้องวงจร
ปิดบันทึกเหตุการณ์
ต่างๆ 
- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

สำนักงานปลัด 

   รวม 30,000 30,000 235,000 1,455,000 755,000    

 
 

แบบ ผ. 02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างสันติสุขและความม่ันคงภายในพื้นที่แบบมีส่วนร่วมอย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 
      3.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการประชุมพบปะ หัวหน้า
ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำ
ศาสนาฯลฯ ที่เป็นประโยชน์แก่
ตำบลดุซงญอ  
 

ร่วมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น เพื่อแก้ปัญหา
ความสงบในพื้นที ่

ผู้นำศาสนา, หัวหน้า
ส่วนราชการ, ผู้นำ
ชุมชน  ตำบลดุซงญอ 
พบปะแลกเปลีย่น
ความคิดเห็น 

- 
 

- 
 

- 
 

20,000 
 

20,000 
 

ผู้นำศาสนา, หัวหน้า
ส่วนราชการ, ผู้นำ
ชุมชน  ตำบลดุซงญอ 

เกิดความสามัคคีใน
หมู่ผู้นำด้านต่างๆ
จะนำไปสู่ความ
มั่นคงในอนาคต 

สำนักงานปลัด 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำใน
ชุมชน ผู้นำศาสนา ฯลฯ 
 

พัฒนาศักยภาพผู้นำใน
ชุมชน 

ผู้นำในชุมชน ผู้นำ
ศาสนา ฯลฯ ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ 

- 
 

- 
 

- 
 

300,000 
 

300,000 
 

ผู้นำในชุมชน ผู้นำ
ศาสนา ฯลฯ 

ความมั่นคงในพื้นที ่ สำนักงานปลัด 

3. โครงการดำเนินการของศูนย์
อาสาสมัครป้องกันภัยฝา่ยพล
เรือนและระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน 

เพื่อการให้บริการ
สาธารณะด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน 

มีการดำเนินงานและ
บริหารจัดการ 

800,000 800,000 700,000 700,000 700,000 มีการดำเนินงานและ
บริหารจัดการ
การแพทย์ฉุกเฉินของ 
อบต.ดุซงญอ 

เพื่อดำเนินงานและ
บริหารจัดการ
การแพทย์ฉุกเฉิน
ระดับท้องถิ่น 

สำนักงานปลัด 

4. โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนในชาติ 
 

เพื่อสร้างความรักความ
สามัคคใีห้เกิดขึ้นแก่
ประชาชนทุกหมู่เหล่า 

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนในตำบล
ดุซงญอเกิดความ
สามัคค ี

20,000 
 

- 
 
 

- 
 

- - ร้อยละของประชาชน
เกิดความสามัคคี 

ประชาชนในพื้นที่มี
ความสามัคค ี

สำนักงานปลัด 

   รวม 820,000 800,000 700,000 1,020,000 1,020,000    

แบบ ผ. 02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
      4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. 
 
 
 

โครงการส่งเสริมและกระตุ้นให้
ประชาชนจดทะเบียนการค้าและ
เปิดการค้าเสรีในชุมชน 
 

เพื่อส่งเสริมการค้าใน
ชุมชน 

ประชาชนจดทะเบียน
การค้าและเปิดการค้า
เสรีในชุมชน 
 

- 
 

- 
 

- 
 

30,000 30,000 ร้านค้าที่จดทะเบียนและ
เปิดการค้าเสรีในชุมชน 

การค้าการลงทุน
ได้รับการแข่งขัน
และเปิดเสรี 

กองคลัง 

2. โครงการจัดทำแผนที่ภาษี เพื่อปรับปรุงและเพิ่ม
ศักยภาพการจัดเก็บ
ภาษี 

จัดทำแผนที่ภาษี
ครอบคลุมทั้งตำบล 
ร้อยละ 100  

- - - 500,000 300,000 ร้อยละของการจัดทำแผน
ที่ภาษีครอบคลุมทัง้ตำบล
ดุซงญอ ครบถ้วนถูกต้อง 

มีแผนที่ภาษี
ครบถ้วนถูกต้อง
และสามารถจัดเก็บ
ภาษีได้เพิ่มขึ้น 
 

กองคลัง 

   รวม - - - 530,000 330,000    

     
      
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
      4.2  แผนงานการเกษตร 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการจัดต้ังศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตรประจำหมู่บ้านตำบล
ดุซงญอ หรือ กิจกรรมอ่ืนที่
เก่ียวข้อง 

เพื่อส่งเสริมการค้า
ทางการเกษตรในพื้นที่ 

สินค้าทางการเกษตรใน
ตำบล 

- - - 50,000 - จำนวนสินค้าทาง
การเกษตร 

ประชาชนได้
ผลประโยชน์ 

สำนักงานปลัด 

2. โครงการสนับสนุนศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตรประจำตำบลดุซงญอ 

เพื่อส่งเสริมงานด้าน
เกษตรกรรม 

มีศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตรในตำบล 

- 
 

- 
 

- 
 

50,000 
 

50,000 
 

ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการ
เกษตรในตำบล 
 

เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ 

สำนักงานปลัด 

3. โครงการส่งเสริมการทำ
การเกษตรแบบพอเพียง 
เช่น ปลูกพืชผัก พืชผล สง่เสริม
ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง ฯลฯ ใน
พื้นที่ตำบลดุซงญอ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงใน
การดำรงชีวิต 

ประชาชนตำบลดุซงญอ
เข้าร่วมการทำ
การเกษตรแบบพอเพียง 
หรือด้านปศุสัตว์ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จำนวนประชาชนตำบล
ดุซงญอเข้าร่วมการทำ
การเกษตรแบบพอเพียง 
หรือด้านปศุสัตว์ 

ประชาชนสามารถ
ดำรงชีวิตได้อย่างมี
ความสุขบนพื้นฐาน
ของความพอเพียง 
 

สำนักงานปลัด 

 
 

แบบ ผ. 02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
      4.2  แผนงานการเกษตร (ต่อ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4. โครงการส่งเสริมการปลูกพืช
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ 
 

เพื่อช่วยเหลือเกษตร
ผู้ทำสวนให้มีรายได้
เพิ่มขึ้น 

อบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนในตำบล
ประกอบอาชีพทำสวน
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

- 
 

- 
 

- 
 

100,000 100,000 จำนวนการจัดอบรม
ให้ความรู้ ประโยชน์
ของสมุนไพร และ
วิธีการปลูกสมุนไพร 

เกษตรมีความรู้
เร่ืองพืชสมุนไพร
และมีรายได้มาก
ขึ้น 

สำนักงานปลัด 

5. โครงการส่งเสริมให้ประชาชน
ปลูกหญ้าแฝก 

เพื่อฟื้นฟูพื้นที่เสื่อม
โทรมและป้องกันการ
พังทลายของหน้าดิน 
 

ประชาชนในตำบล
ได้รับการสนับสนุน
ปลูกหญ้าแฝก 

- 
 

- 
 

- 
 

30,000 - จำนวนประชาชนที่
ปลูกหญ้าแฝก 

ลดการชะล้างหน้า
ดิน 

สำนักงานปลัด 

6. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซมฝาย
กักเก็บน้ำ ฝายชะลอน้ำขนาด
เล็ก (ฝายแม้ว) ฯลฯ 
 

เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ใน
ฤดูแล้ง 

มีฝายกักเก็บน้ำใช้ใน
ตำบล 

- 
 

- 
 

- 
 

- 500,000 ฝายกักเก็บน้ำ/ผาย
ชะลอน้ำขนาดเล็ก             
(ฝายแม้ว) 

ประชาชนมีน้ำเพื่อ
การบริโภคในช่วง
ฤดูแล้ง 
 

กองช่าง 

   รวม 50,000 50,000 50,000 280,000 700,000    

 
 

 

แบบ ผ. 02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
      4.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการผลิตของกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในตำบล 
 

เพื่อผลักดันสินค้าออกสู่
ตลาดภายนอก 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆใน
ตำบลได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพการ
ผลิต 
 

- 
 

- 
 

- 
 

100,000 
 

100,000 
 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ในตำบล 

สามารถนำ
สินค้าออกสู่ตลาด
ภายนอกได้ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2. โครงการจัดประกวด/เผยแพร่
ผลงานของกลุ่มแมบ่้านประจำ
ตำบล 
 

เพื่อส่งเสริมผลงานกลุ่ม
แม่บ้าน 

กลุ่มแม่บ้านในตำบลมี
ผลงานเข้าประกวด 

- 
 

- 
 

- 
 

50,000 
 

50,000 
 

ผลงานของกลุ่ม
แม่บ้าน 

กลุ่มแม่บ้านมี
ผลงานสามารถ
สร้างรายได้ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 

   รวม - - - 150,000 150,000    
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องคก์ารบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
      4.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการส่งเสริมการออม
และจัดทำบัญชีครัวเรือน 
 

เพื่อให้ประชาชนใน
ตำบลดุซงญอมีความรู้
ความสามารถในการ
จัดทําบัญชีครัวเรือน
สําหรับตนเองและ
ครอบครัว 

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 
คร้ัง/ป ี

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนคร้ังในการจัด
อบรมการจัดทําบัญชี
รายรับ-รายจ่ายให้แก่
ประชาชนในตำบล
ดุซงญอ เช่น กลุ่ม
แม่บ้านสตรี กลุ่ม
เกษตรกร นักเรียน 
ประชาชนทั่วไป  

- ป ระชาชนในตำบล
ดุซงญอสามารถควบคุม
และบริหารค่าใช้จ่าย
อย่างเป็นระบบ และ
วางแผนการประกอบ
อาชีพได้ – ส่งเสริมการ
เรียน รู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชน
ต า ม ห ลั ก ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2. โครงการตลาดประชารัฐ
เพื่อชุมชนท้องถิ่นสุขใจ 

เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพชุมชนและมี
สถานที่ในการจำหน่วย
สินค้าของกลุ่มอาชีพใน
ตำบล  

จัดต้ังตลาดประชารัฐ
เพื่อชุมชนท้องถิ่นสุขใจ 
อย่างน้อย 1 คร้ังต่อป ี

20,000 - - 20,000 - จำนวนคร้ังในการ
จัดต้ังตลาดประชารัฐ
เพื่อชุมชนท้องถิ่นสุข
ใจ 

มีสถานที่ ในการสร้าง
อาชีพ จำหน่วยสินค้า 
และสร้างรายได้ให้แก่
ประชาชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

   รวม 40,000 20,000 20,000 40,000 20,000    

แบบ ผ. 02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  จัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      5.1  แผนงานการเกษตร 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการประชาสัมพันธ์ และ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกต้นไม้ 
ปล่อยพันธุ์ปลา ฯลฯ 

ปลูกจิตสำนึกให้
ประชาชนรู้จักการรักษา
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

สิ่งแวดล้อมในชุมชน
ได้รับการดูแลรักษา 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 30,000 สิ่งแวดล้อมในชุมชน
ได้รับการดูแลรักษา
เพิ่มมากขึ้น 

ในชุมชนมี
สิ่งแวดล้อมที่ดี 

สำนักงานปลัด 

2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ 
(อพ.สธ.) 
 

- เพื่อสนองแนว
พระราชดำริ และสืบสาน
พระราชปณิธานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
- เพื่อสร้างความเข้าใจ 
และทำให้ตระหนักถึง
ความสำคัญของ
พันธุกรรมพืชต่างๆ ที่มี
อยู่ในตำบลดุซงญอ 
 

มีระบบข้อมูลพันธุกรรม
พืชของตำบลดุซงญอ 

- - 50,000 50,000 50,000 มีการจัดทำระบบ
ข้อมูลพันธุกรรมพืช
ของตำบลดุซงญอ 

- มีการจัดทำระบบ
ข้อมูลพันธุกรรมพืช 
ใ ห้ แ พ ร่ ห ล า ย
สามารถสื่อถึงกันได้
ทั่วประเทศ 
- เกิ ดการร่วมคิ ด 
ร่ วม ป ฏิ บั ติ ที่ น ำ
ผลประโยชน์มาถึง
ประชาชนชาวตำบล
ดุซงญอ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

   รวม 30,000 30,000 80,000 80,000 80,000    

 

แบบ ผ. 02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  จัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      5.2  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ใน
หมู่บ้านต่างๆ เช่น โครงการถนน
สวยด้วยมือเรา เป็นต้น 

เพื่อเพิ่มความสวยงาม
ให้หมูบ่้านต่างๆ 

ตำบลดุซงญอมีภูมิทัศน์
ที่ดี เป็นระเบียบ 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ตำบลมีภูมิทัศน์ที่ดี 
เป็นระเบียบเพิ่มขึ้น 

หมู่บ้านต่างๆ
สวยงามและเป็น
ระเบียบขึ้น 

กองช่าง 

2. โครงการส่งเสริมให้ความรู้ 
การกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล
ตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสีย 

เพื่อส่งเสริมให้ความรู้
การกำจัดขยะและสิ่ง
ปฏิกูลตลอดจนระบบ
บำบัดน้ำเสีย 
 

ให้ความรู้ประชาชนใน
ตำบลดุซงญอ 

- - - 50,000 50,000 ประชาชนในตำบล
ร้อยละ 80 มีความรู้
ในเร่ืองการกำจัดขยะ
และสิ่งปฏิกูล 

ประชาชนในตำบล
ความรู้ในเร่ืองการ
กำจัดขยะและสิ่ง
ปฏิกูล 

กองช่าง 

3. โครงการปรับปรุง/เกลี่ยที่ดิน
สำหรับทิ้งขยะ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บขยะ 

ที่ดินสำหรับทิ้งขยะ
ได้รับการปรับปรุง 

- - - - 20,000 ที่ดินสำหรับทิ้งขยะ
ได้รับการปรับปรุง
มากขึ้น 

การจัดเก็บขยะมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. 02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  จัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
      5.2  แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมคัร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 

เพื่อส่งเสริมและปลูก 
ฝังจิตสำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อมให้แก่
สมาชิกอาสาสมัคร
ท้องถิ่น รักษ์โลก (อถล.) 
และประชาชน ภายใน
ท้องถิ่น 

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 
คร้ัง/ป ี

- - 200,000 200,000 200,000 จัดโครงการเพิ่ม
ศักยภาพ อถล. และ
ประชาชนมีความรู้
ด้านสิ่งแวดล้อม 

ก ลุ่ ม  อ ถ ล .แ ล ะ
ป ร ะ ช า ช น มี จิ ต -
ส ำ นึ ก ที่ ดี ใ น ก า ร
อนุรักษ์สิ่ งแวด ล้อม 
ปริมาณขยะมูลฝอย
ในพื้นที่ลดลง บ้าน 
เรือนสะอาดน่าอยู่  
 

สำนักงานปลัด 

5. โครงการจัดซื้อถังขยะประจำ
หมู่บ้าน 

เพื่อให้แต่ละหมู่บ้านมี
ถังขยะสำหรับทิ้งและ
คัดแยกขยะถูกต้องตาม
หลักวิชาการ 

จำนวน 8 หมู่บ้านมีถัง
ขยะสำหรับทิง้และคัด
แยกขยะถูกต้องตาม
หลักวิชาการ 

- - - 50,000 50,000 จำนวนหมู่บ้านมีถัง
ขยะสำหรับทิง้และ
คัดแยกขยะถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ 

ตำบลดุซงญอมีความ
สะอาด และ
ประชาชนคัดแยก
ขยะก่อนทิ้ง 
 

กองช่าง 

6. โครงการธนาคารขยะชุมชน ประชาชนมีความรู้เร่ือง
การคัดแยกขยะที่มี
มูลค่า 

ร้อยละ 100 
ประชาชนสามารถคัด
แยกขยะที่มีมูลค่าได้ 

- - - 30,000 30,000 ร้อยละของประชาชน
สามารถคัดแยกขยะ
ได้ 

ประชาชนมีความ รู้
และสามารถคัดแยก
ขยะได้ 
 

กองช่าง 

   รวม 200,000 200,000 400,000 530,000 550,000    

แบบ ผ. 02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    3  จัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสท่ี 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว และ 5 การบริหาร 
 จัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      5.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์ และแผนงานการเกษตร  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการเฉลิมพระเกียรติการ
ดำเนินการหรือสนับสนุน
โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ 

เพื่อสนับสนุนโครงการ
หรือกิจกรรามอัน
เน่ืองมาจากพระราช
ปณิธาน พระราชดำริ 
พระราโชวาท หรือพระ
ราชกรณียกิจ 

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 
คร้ัง/ป ี

- - - 50,000 50,000 จำนวนโครงการหรือ
กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติการ
ดำเนินการหรือ
สนับสนุนโครงการ
อันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ 

- สร้างความอยู่ดีมีสุข
ของประชาชนให้มี
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น 
- สืบสาน รักษา และ
ต่อยอด โครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราช-
ดำริและแนวพระราช-
ดำริต่างๆ 

สำนักงานปลัด 

   รวม - - - 50,000 50,000    

 
 
 

แบบ ผ. 02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
      6.1  แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการจัดงานวันสำคัญ
แห่งชาติ เช่น วันแม่ วันพ่อ ฯลฯ 

ส่งเสริมวันสำคัญของ
ชาติ 

จัดกิจกรรมงานวันแม่ 
วันพ่อ ฯลฯ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

กิจกรรมงานวันแม่ 
วันพ่อ ฯลฯ 
 

สืบทอดวันสำคัญ
แห่งชาติ 

กองการศึกษาฯ 

2. โครงการสนับสนุนการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ 

ส่งเสริมสำคัญของชาติ จัดกิจกรรมงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

กิจกรรมงานวันเด็ก
แห่งชาติ 
 

เด็กนักเรียนได้
ประโยชน์ 

กองการศึกษาฯ 

3. โครงการ/กิจกรรมต่างๆในเดือน
ถือศีลอด (เดือนรอมฎอน) 

ส่งเสริมวันสำคัญทาง
ศาสนา 

จัดงานต้อนรับเดือนถือ
ศีลอด(เดือนรอมฎอน) 

570,000 
 

570,000 
 

570,000 
 

570,000 
 

570,000 
 

งานต้อนรับเดือน 
ถือศีลอด (เดือน
รอมฎอน) 

สืบทอดวันสำคัญ
ทางศาสนา 

กองการศึกษาฯ 

4. โครงการสนับสนุนการจัดงานวัน
ตรุษอิดิลฟิตรี 

ส่งเสริมวันสำคัญทาง
ศาสนา 

จัดงานวันตรุษอิดิล 
ฟิตรี 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

งานวันตรุษอิดิลฟิตรี สืบทอดวันสำคัญ
ทางศาสนา 

กองการศึกษาฯ 

5. โครงการสนับสนุนการจัดงานวัน
ตรุษอิดิลอัฎฮา 

ส่งเสริมวันสำคัญทาง
ศาสนา 

จัดงานวันตรุษอิดิล 
อัฎฮา 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

งานวันตรุษอิดิล 
อัฎฮา 
 

สืบทอดวันสำคัญ
ทางศาสนา 

กองการศึกษาฯ 

6. โครงการสนับสนุนการจัดงาน
ของดีเมืองนรา 
 

ส่งเสริมงานประเพณี สนับสนุนการจัดงาน
ของดีเมืองนรา 

- 
 

- 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

งานของดีเมืองนรา สืบทอดงาน
ประเพณี 

กองการศึกษาฯ 

 

แบบ ผ. 02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
      6.1  แผนงานศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7. โครงการสนับสนุนการจัดประกวด
กอรีกอรีอะห์ อำเภอจะแนะ 

ส่งเสริมกิจกรรม
ทางศาสนา 

สนับสนุนจัดประกวด 
กอรีกอรีอะห์ อำเภอ 
จะแนะ 

- 
 

- 
 
 

42,500 
 
 

42,500 
 
 

42,500 
 
 

กิจกรรมเข้าประกวด
กอรีกอรีอะห์ 

สืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีงาม 

กองการศึกษาฯ 

8. โครงการสนับสนุนการตกแต่งเรือ 
ในการแข่งเรือหน้าพระที่น่ัง 

ส่งเสริมงาน
ประเพณี 

สนับสนุนการจัดงานแข่ง
เรือหน้าพระที่น่ัง 

- 
 

- 
 

2,500 
 

2,500 
 

2,500 
 

งานแข่งเรือหน้าพระ
ที่น่ัง 

สืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีงาม 

กองการศึกษาฯ 

9. โครงการร่วมจัดงานของดีเมือง 
จะแนะ 

ส่งเสริมงาน
ประเพณี 

จัดงานประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 งานของดีเมือง 
จะแนะ 

สืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีงาม 

กองการศึกษาฯ 

10. โครงการจัดงานประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นภายในตำบล 

เพื่อสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม
ที่ดีงาม 

จัดงานประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

100,000 
 

100,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

งานประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

สืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีงาม 

กองการศึกษาฯ 

11. โครงการสนับสนุนและส่งเสริมงาน
ด้านประเพณี ศิลป วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของหน่วยงานอ่ืน 

เพื่อสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม
ที่ดีงาม 

สนับสนุนและส่งเสริมงาน
ด้านประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

งานด้านประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา 

สืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีงาม 

กองการศึกษาฯ 

 

แบบ ผ. 02 



 
  

     แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององคก์ารบริหารส่วนตำบลดุซงญอ หน้า | 141 
 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
      6.1  แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12. โครงการส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมทางศาสนา 
 

เสริมสร้างและทำนุ
บำรุงศาสนา 

10 มัสยิด 1 สำนักสงฆ์  
ได้รับการส่งเสริมและ 
สนับสนุน 
 

330,000 
 

330,000 
 

330,000 
 

330,000 
 

330,000 
 

10 มัสยิด 
1 สำนักสงฆ์ 

ทำนุบำรุงศาสนา กองการศึกษาฯ 

13. โครงการจัดซื้อพัสดุ 
เพื่อการศาสนา 

เสริมสร้างและทำนุ
บำรุงศาสนา 
 

พัสดุเพื่อการศาสนา 350,000 
 

350,000 
 

350,000 
 

350,000 
 

350,000 
 

พัสดุเพื่อการ
ศาสนา 

ทำนบุำรุงศาสนา กองการศึกษาฯ 

14. โครงการชวนน้องเข้าค่าย เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพแก่เด็กและ
เยาวชน 
 

เยาวชนในตำบลดุซงญอ  
ร่วมกิจกรรมชวนน้องเข้า 
ค่าย 

- 
 

- 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

เยาวชนในตำบล
ดุซงญอ             

เด็กและเยาวชน
ได้รับประโยชน์ 

กองการศึกษาฯ 

15. โครงการอบรมจริยธรรม 
(ดะวะห์) 

ส่งเสริมด้านคุณธรรม
และจริยธรรมให้
ประชาชน 

ประชาชนในตำบลดุซงญอ 
ร่วมกิจกรรมอบรม
คุณธรรมจริยธรรมดะวะห์ 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ประชาชน 100 
คน 

ประชนได้รับการ
พัฒนาด้านคุณธรรม
และจริยธรรม 

กองการศึกษาฯ 

   รวม 2,130,000 2,130,000 2,455,000 2,455,000 2,455,000    
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 2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
 เรียบร้อย และที่ 7 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
      7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการศูนย์ปฏบิัติการในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์การ
บริหารส่วนตำบลดุซงญอ อำเภอ
จะแนะ จังหวัดนราธิวาส 

เพื่อเป็นสถานที่กลางใน
การติดต่อประสาน งาน
ระหว่าง อบต.ดุซงญอ 
และการให้ บริการ
ประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนจากสาธารณ
ภัยในตำบลดุซงญอ 

ผู้ประสบภัย ร้อยละ 
100 

- 45,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของ
ผู้ประสบภัยได้รับ
การช่วยเหลือ  

ผู้ประสบภัยได้รับ
ความช่วยเหลือเมื่อ
ได้รับความ
เดือดร้อนจากสา
ธารณภัยที่เกิดขึ้น
ในตำบลดุซงญอ 

สำนักงานปลัด 

2. โครงการศูนย์ปฏบิัติการในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอจะ
แนะ จังหวัดนราธิวาส 

เพื่ออุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน
ในการบริหารงาน
สถานที่กลางสำหรับ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน 

อุดหนุนปีละ 1 คร้ัง 
จำนวน 55,000 บาท/
ปี/คร้ัง 

60,000 55,000 55,000 55,000 55,000 จำนวนคร้ังและ
จำนวนเงินในการ
อุดหนุนต่อปี 

มีสถานที่กลางใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
อำเภอจะแนะ  

สำนักงานปลัด 

 

แบบ ผ. 02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 

 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที ่ 2  ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
 เรียบร้อย และ 7 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
      7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร อบต.ดุซงญอ 

เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์และ
ทักษะ ในการ
ปฏิบัติงานภายใต้กรอบ
ของคุณธรรมและ
จริยธรรม 

คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาฯและ
พนักงานส่วนตำบล
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 

600,000 
 

600,000 
 

600,000 
 

600,000 600,000 คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาฯและ
พนักงานส่วนตำบล 

มีทักษะ ในการ
ปฏิบัติงานภายใต้
กรอบของคุณธรรม
และจริยธรรม 

สำนักงานปลัด 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการเงินการบัญชี 

เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์และ
ทักษะในการปฏิบัติงาน 
ด้านการเงินและการ
บัญชี 

พนักงานส่วนตำบล
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

พนักงานส่วนตำบล
และบุคลากรที่
เก่ียวข้อง 

มีทักษะในการ
ปฏิบัติงานภายใต้
กรอบด้านการเงิน
และการบัญชี 

กองคลัง 

5. โครงการจัดซื้อพัสดุของ 
สำนักงาน 
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการทำงานราชการ
ของ อบต.ดุซงญอ 

จัดซื้อพัสดุสำนักงาน 
ทุกส่วนราชการ 
 

600,000 
 

600,000 
 

600,000 
 

600,000 600,000 จัดซื้อพัสดุสำนักงาน งานมีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

ทุกส่วนราชการ 

6. โครงการดำเนินการปรับปรุงเว็ป
ไซด์ ระบบคอมพิวเตอร์ให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการทำงานราชการ
ของ อบต.ดุซงญอ 

ระบบคอมพิวเตอร์ 
ที่ทันสมัยในองค์กร 

- - 200,000 100,000 50,000 ระบบคอมพิวเตอร์ที่
ทันสมัยในองค์กร 

งานมีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

ทุกส่วนราชการ 

แบบ ผ. 02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
 เรียบร้อย และ 7 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
      7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7. โครงการจัดซื้อชุดเคร่ืองเสียง
สำหรับการกระจายเสียง
ประชาสัมพันธ์ 

เพื่อประชาสัมพันธ์ จัดซื้อชุดเคร่ืองเสียง
สำหรับการกระจายเสียง 
 

- - 200,000 
 

100,000 50,000 ชุดเคร่ืองเสียงสำหรับ
การกระจายเสียง 

ประชาชนได้
ประโยชน์ 

สำนักงานปลัด 

8. โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน
และตำบล 

เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน 

ประชาชนร่วมจัดทำ
ประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

จำนวนประชาชนร่วม
จัดทำประชาคม
เพิ่มขึ้น 
 

โปร่งใสและ
ยุติธรรม 

สำนักงานปลัด 

9. โครงการติดต้ัง/ซ่อมแซม บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ในชุมชน 

เพื่อประชาสัมพันธ์ ติดต้ังบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ในชุมชน 
 

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 บอร์ดประชาสัมพันธ์
ในชุมชน 

ประชาชนได้
ประโยชน์ 

สำนักงานปลัด 

10. โครงการดำเนินการของศูนย์
ปรองดองสมานฉันท์ระดับตำบล 

เพื่อประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์
ระดับตำบล 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์ระดับตำบล 
 

ประชาชนได้
ประโยชน์ 

สำนักงานปลัด 

 
 

แบบ ผ. 02 
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 2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
 เรียบร้อย และ 7 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
      7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11. โครงการปรับปรุงและ 
ลดขั้นตอน ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน 
 

เพื่อลดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน 

อบต.ดุซงญอ ได้รับการ
ปรับปรุงและลดขั้นตอน 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

 

- 
 

- 
 

20,000 
 

20,000 20,000 อบต.ดุซงญอ ได้รับ
การปรับปรุงและลด
ขั้นตอน ระยะเวลา
การปฏิบัติงาน 
 

สามารถ
บริการงาน
ต่างๆได้เร็วขึ้น 

ทุกส่วนราชการ 

12. โครงการดูแลระบบ/ปรับ 
ปรุงระบบเว็บไซด์อบต.ดุซงญอ 

เพื่อประชาสัมพันธ์ 
อบต.ดุซงญอ 

เว็บไซด์ อบต.ดุซงญอ 
ได้รับการพัฒนา 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

เว็บไซด์ อบต.
ดุซงญอ 

ประชาชน
สามารถเยี่ยม
ชมและศึกษา
ข้อมูลตำบล
ดุซงญอได้ 
 

สำนักงานปลัด 

13. โครงการจัดทำวารสาร/แผ่นพับ
และป้าย เพื่อประชาสัมพันธ์ งาน
ของอบต.ดุซงญอ 
 

เพื่อประชาสัมพันธ์
หน่วยงาน 

วารสาร/แผ่นพับและป้าย 
เพื่อประชาสัมพันธ์งาน
ของอบต.ดุซงญอ 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

วารสาร/แผ่นพับ
และป้าย เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ 

ประชาชนได้
รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของ
อบต. ได้ 
 

สำนักงานปลัด 

แบบ ผ. 02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
 เรียบร้อย และ 7 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
      7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14. โครงการจัดนิทรรศการ
หรือกิจกรรมอ่ืนซึ่งเป็น
การเผยแพร่เพื่อแสดง
ผลงานของ อบต. 

เพื่อประชาสัมพันธ์
หน่วยงาน 

อบต.ดุซงญอ ได้จัด
กิจกรรมแสดงผลงาน 

- 
 

- 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

กิจกรรมนิทรรศการ
แสดงผลงาน 

ประชาชนทั่วไปได้เห็น
ผลงานของอบต. 

สำนักงานปลัด 

15. โครงการสนับสนุนการจัด
งานวันท้องถิ่นไทย 

เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณา-
ธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 5 
และเพื่อเป็นการประชา 
สัมพันธ์ผลงานของ อบต.
ให้เป็นที่รู้จักอย่าง
กว้างขวางแก่ประชาชน
โดยทั่วไปในทุกด้าน 

- บุคลากรจำนวน 70 
คนของ อบต.ดุซงญอ 
- จัดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ผลงาน
ของ อบต.ดุซงญอ 
จำนวน 1 บอร์ด 

 

- - 20,000 20,000 20,000 - จำนวนบุคลากร
ร่วมกันทำความ
สะอาดสถานที่ทำงาน
และสถานที่สำคัญ
ต่างๆ ในชุมชน 
- การจัดบอร์ดผลงาน
ของ อบต.ดุซงญอ 

- การน้อมรำลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณในหลวง 
รัชกาลที่ 5 
- ชื่อเสียงของ อบต.เป็น
ที่รู้จักอย่างกว้างขวางใน
ทุกด้าน 

สำนักงานปลัด 

16. โครงการสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมในการป้องกัน
การทุจริตในทุกภาคส่วน 

เพื่อสร้างจิตสำนึกในการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในทุกภาคส่วน 

จัดโครงการอย่างน้อย 
1 คร้ังต่อปี 

- - - 50,000 50,000 จำนวนคร้ังในการ
ดำเนินการโครงการ 

ทุกภาคส่วนมีจิตสำนึก
ใน ก า ร ป้ อ ง กั น ก า ร
ทุจริต 

สำนักงานปลัด 

   รวม 1,565,000 1,605,000 2,240,000 2,090,000 1,990,000    

 

แบบ ผ. 02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
      2.1  แผนงานการศึกษา (อุดหนุนหน่วยงาน) 
 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑. โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้นักเรียน
โรงเรียนสังกัด สพป.  
ในเขต ตำบลดุซงญอ 

ส่งเสริมการศึกษา นักเรียนโรงเรียน 
สังกัด สพฐ. ใน
ตำบลได้รับอาหาร
กลางวัน  

6,000,000 
 

6,000,000 
 

6,000,000 
 

6,000,000 
 

6,000,000 
 

อาหาร
กลางวัน 

นักเรียนได้รับ
ประโยชน์ 

กองการศึกษาฯ โรงเรียนสังกัด 
สพป.ในเขต 

อบต. 

๒. โครงการสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) ให้นักเรียน 
โรงเรียนสังกัด สพป. 
 ในเขต ตำบลดุซงญอ 

ส่งเสริมการศึกษา นักเรียนโรงเรียน
สังกัด สพฐ. ใน
ตำบลได้รับอาหาร
เสริม (นม)    

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อาหารเสริม
(นม) 

นักเรียนได้รับ
ประโยชน์ 

กองการศึกษาฯ โรงเรียนสังกัด 
สพป.ในเขต 

อบต. 

๓. โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันนักเรียนโรงเรียน
ตาดีกา 

ส่งเสริมการศึกษา นักเรียนโรงเรียน
ตาดีกา ได้รับ
อาหารกลางวัน 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 400,000 อาหาร
กลางวัน
นักเรียน 
โรงเรียน 
ตาดีกา 

นักเรียนได้รับ
ประโยชน์ 

กองการศึกษาฯ โรงเรียน 
ตาดีกา 

ในเขต อบต. 

   รวม 9,400,000 9,400,000 9,400,000 9,400,000 9,400,000     

แบบ ผ. 02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต แก้ไขเป็น การบริหารศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
      2.2  แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (อุดหนุนหน่วยงาน) 
 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการมหกรรมวิชาการ
และกีฬาตาดีกาสัมพันธ์
ระดับอำเภอ 

ส่งเสริมการออก
กำลังกาย 

นักกีฬาโรงเรียนตาดีกา 
ทั้ง 10 โรง ร่วมการ
แข่งขันกีฬาตาดีกา 
อบต.ดุซงญอ 

60,000 - 60,000 60,000 60,000 นักกีฬาโรงเรียน 
ตาดีกา ทั้ง 10 โรง 

นักเรียนได้รับ
ประโยชน์ 

กองการศึกษาฯ สำนักงานศึกษา
เอกชน 

2. โครงการสนับสนุนการจัด
งานของดีเมืองนรา 

ส่งเสริมงาน
ประเพณี 

สนับสนุนการจัดงาน
ของดีเมืองนรา 

- 
 

- 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

งานของดีเมืองนรา สืบทอดงานประเพณี กองการศึกษาฯ อำเภอจะแนะ 

3. โครงการสนับสนุนการจัด
ประกวดกอรี กอรีอะห์ 
อำเภอจะแนะ 

ส่งเสริมกิจกรรม
ทางศาสนา 

สนับสนุนจัดประกวด
กอรี กอรีอะห์ อำเภอ
จะแนะ 

42,500 
 

42,500 
 
 

42,500 
 
 

42,500 
 
 

42,500 
 
 

กิจกรรมเข้าประกวด 
กอรี กอรีอะห์ 

สืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีงาม 

กองการศึกษาฯ อำเภอจะแนะ 

4. โครงการสนับสนุนการ
ตกแต่งเรือ ในการแข่งเรือ
หน้าพระที่น่ัง 

ส่งเสริมงาน
ประเพณี 

สนับสนุนการจัดงาน
แข่งเรือหน้าพระที่น่ัง 

- 
 

- 
 

2,500 
 

2,500 
 

2,500 
 

งานแข่งเรือหน้า 
พระที่น่ัง 

สืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีงาม 

กองการศึกษาฯ สถจ.นธ 

5. โครงการจัดงาน
ฮิจเราะห์ศักราช 

ส่งเสริมงาน
ประเพณี 

สนับสนุนการจัดงาน
ฮิจเราะห์ศักราช 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ งานฮิจเราะห์   
ศักราช 

สืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีงาม 

กองการศึกษาฯ 
 

อำเภอจะแนะ 

แบบ ผ. 02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
      2.2  แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (อุดหนุนหน่วยงาน) (ต่อ) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6. โครงการส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมทางศาสนา 

เสริมสร้างและ
ทำนุบำรุงศาสนา 
 

10 มัสยิด ได้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุน 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

10 มัสยิด 
 

ทำนุบำรุงศาสนา กองการศึกษาฯ 10 มัสยิด  
ในเขต อบต. 

   รวม 427,500 367,500 480,000 480,000 480,000     

แบบ ผ. 02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  เสริมสร้างสันติสุขและความม่ันคงภายในพื้นที่แบบมีส่วนร่วม อย่างเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
      2.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (อุดหนุนหน่วยงาน) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑. โค รงการส นับ ส นุน จั ด
แ ข่ ง ขั น กี ฬ า  To Be 
Number One 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม 
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

นักกีฬาระดับ
หมู่บ้านเข้าร่วมการ
แข่งขัน 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 สามารถป้องกันยา
เสพติดเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้
ประโยชน์ 

กองการศึกษาฯ อำเภอจะแนะ 

2. โครงการเข้าร่วมนำ เสนอ
ผลการดำเนินงานชมรม 
To Be Number One 
ตำบ ลดุซงญ อ ร่วมกั บ 
ช ม ร ม  To Be Number 
One โรงเรียนสวนพระยา
วิทยา อำเภอจะแนะ  
จังหวัดนราธิวาส 

เพื่อสนับสนุนและ
เพิ่มศักยภาพเด็กและ
เยาวชนในพื้นที่ให้
กล้าคิด กล้าทำ กล้า
แสดง ออกในสิ่งที่ดี 
โดยไม่ข้องเก่ียวกับ
ยาเสพติด 

จำนวนไม่น้อยกว่า 
20 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวนเยาวชน
ชมรม To Be 
Number One ที่ไป
ร่วมเสนอผลงาน
ของชมรมใน
ระดับประเทศ 

แกนนำเด็กและ
เยาวชนในพื้นที่มี
ศักยภาพในการคิด 
ทำ และแสดงออกใน
สิ่งที่ดี โดยไม่ต้องข้อง
เก่ียวกับยาเสพติด 

สำนักงานปลัด โรงเรียนสวนพระ
ยาวิทยา 
อำเภอจะแนะ 
จ. นราธิวาส 

 

3. โ ค ร ง ก า ร เ พื่ อ ก า ร
ดำเนินการและขับเคลื่อน
สภาเด็กและเยาวชนตำบล
ดุซงญอ 

เพื่อส่งเสริมบทบาท
ในชุมชนของเด็กและ
เยาวชน 

สภาเด็กและ
เยาวชนตำบล
ดุซงญอได้รับการ
สนับสนุน 

- - 5,000 5,000 5,000 มีการสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนสภาเด็ก
และเยาวชนตำบล
ดุซงญอ 

เด็กและเยาวชนใน
ตำบลได้รับการพัฒนา 
ด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์และสติปัญญา
จากกิจกรรมการเรียน 
รู้ต่าง ๆ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

โรงเรียนสวนพระ
ยาวิทยา อำเภอ
จะแนะ จังหวัด
นราธิวาส ห รือ
โรงเรียนอ่ืนๆ 

   รวม 55,000 55,000 60,000 60,000 60,000     

แบบ ผ. 02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

สำหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง และ 
  3 จัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาสที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำ
ธรรมชาติในชุมชน ม.1 บ้าน
ดุซงญอ (ขุดลอกด้วยเรือขุด) 

เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ขุดลอกคลองใน หมู่ที่ 1 
บ้านดุซงญอ 
 

- 7,000,000 - - - คลองใน หมูท่ี่ 1 
บ้านดุซงญอ 

- ป้องกันน้ำท่วม 
ประชาชนได้
ประโยชน์ 

กองช่าง 

2. โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต พร้อมคาดคอนกรีต
ผนังเขาลูแบสาลัม  
สายดุซงญอ-กาเต๊าะ 
หมู่ที่ 5 บ้านกาแย ตำบล
ดุซงญอ อำเภอจะแนะ 
จังหวัดนราธิวาส 
 

- เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม 
- เพื่อป้องกันความเสียหาย
จากอุทกภัย และดินถูกกัด
เซาะพังทลาย 

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตกว้าง 8 ม. ยาว 
0.3 กม. หนา 0.05 ม. 
หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 
2,400 ตร.เมตร พร้อม
ดาดคอนกรีตกันดินพัง 
ทลายเชิงเขาสูง 20 ม. 
ยาว 0.2 กม. หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.
เมตร 

- 9,996,000 - - - ถ น น ล า ด ย า ง
แอสฟัลท์ ติกคอ
นกรีต พร้อมคาด
ค อ น ก รี ต ผ นั ง
เขาลูแบสาลัม 

- ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 
-ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

   รวม - 16,996,000 - - -    

แบบ ผ. 02/1 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 25655) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. บริหารงานทั่วไป ค่าครภุัณฑ ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือใช้ประโยชน์ในงาน
ราชการ 

ครุภัณฑ์ของ สำนักงาน  
อบต.ดุซงญอ 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 สำนักงานปลัด 

2. บริหารงานทั่วไป ค่าครภุัณฑ ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือใช้ประโยชน์ในงาน
ราชการ 

ครุภัณฑ์ของ สำนักงาน  
อบต.ดุซงญอ 
 

150,000 100,000 50,000 50,000 50,000 สำนักงานปลัด 

3. บริหารงานทั่วไป ค่าครภุัณฑ ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 

เพ่ือใช้ประโยชน์ในงาน
ราชการ 

ครุภัณฑ์ของ สำนักงาน  
อบต.ดุซงญอ 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สำนักงานปลัด 

4. บริหารงานทั่วไป ค่าครภุัณฑ ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพ่ือใช้ประโยชน์ในงาน
ราชการ 

ครุภัณฑ์ของ สำนักงาน  
อบต.ดุซงญอ 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สำนักงานปลัด 

5. บริหารงานทั่วไป ค่าครภุัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ประโยชน์ในงาน
ราชการ 

ครุภัณฑ์ของ สำนักงาน  
อบต.ดุซงญอ 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สำนักงานปลัด 

6. บริหารงานทั่วไป ค่าครภุัณฑ ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพ่ือใช้ประโยชน์ในงาน
ราชการ 

ครุภัณฑ์ของ สำนักงาน  
อบต.ดุซงญอ 
 

- - 1,025,000 - - สำนักงานปลัด 

7. การศึกษา ค่าครภุัณฑ ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือใช้ประโยชน์ในงานด้าน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์ของ ศพด. 
 อบต.ดุซงญอ 
 

100,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองการศึกษาฯ 

8. การศึกษา ค่าครภุัณฑ ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือใช้ประโยชน์ในงานด้าน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์ของ ศพด.  
อบต.ดุซงญอ 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองการศึกษาฯ 

9 การศึกษา ค่าครภุัณฑ ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 

เพ่ือใช้ประโยชน์ในงานด้าน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์ของ ศพด.  
อบต.ดุซงญอ 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองการศึกษาฯ 

 

แบบ ผ. 03 
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บัญชีครุภัณฑ์ (ต่อ) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 25655) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10. การศึกษา ค่าครภุัณฑ ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว 

เพ่ือใช้ประโยชน์ใน
งานด้านการศึกษา 

ครุภัณฑ์ของ ศพด. 
อบต.ดุซงญอ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองการศึกษาฯ 

11. การศึกษา ค่าครภุัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ประโยชน์ใน
งานด้านการศึกษา 

ครุภัณฑ์ของ ศพด. 
อบต.ดุซงญอ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองการศึกษาฯ 

12. การศึกษา ค่าครภุัณฑ ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เพ่ือใช้ประโยชน์ใน
งานด้านการศึกษา 

ครุภัณฑ์ของ ศพด. 
อบต.ดุซงญอ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองการศึกษาฯ 

13. เคหะและชุมชน ค่าครภุัณฑ ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือใช้ประโยชน์ใน
งานราชการ 

ครุภัณฑ์ของกองช่าง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง 

14. เคหะและชุมชน ค่าครภุัณฑ ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือใช้ประโยชน์ใน
งานราชการ 

ครุภัณฑ์ของกองช่าง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง 

15. เคหะและชุมชน ค่าครภุัณฑ ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพ่ือใช้ประโยชน์ใน
งานราชการ 

ครุภัณฑ์ของกองช่าง 100,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง 

16. เคหะและชุมชน ค่าครภุัณฑ ์ ครุภัณฑ์สำรวจ เพ่ือใช้ประโยชน์ใน
งานราชการ 

ครุภัณฑ์ของกองช่าง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง 

17. เคหะและชุมชน ค่าครภุัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ประโยชน์ใน
งานราชการ 

ครุภัณฑ์ของกองช่าง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง 

18. สังคมสงเคราะห ์ ค่าครภุัณฑ ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือใช้ประโยชน์ใน
งานราชการ 

ครุภัณฑ์ของกอง
สวัสดิการสังคม 

100,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

19. สังคมสงเคราะห ์ ค่าครภุัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ประโยชน์ใน
งานราชการ 

ครุภัณฑ์ของกอง
สวัสดิการสังคม 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

     รวม 1,350,000 1,150,000 2,125,000 1,100,000 1,100,000  

 

แบบ ผ. 03 
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