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คํานํา 
การจัดทําแผนพัฒนาท�องถิ่น พ.ศ. 2561–256๕ขององค!การบริหารส$วนตําบลแป)น เป+นการจัดทํา

แผนระยะสั้น ที่ดําเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด$วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๙๓๑ เรื ่องซักซ�อมแนว
ทางการทบทวนแผนพัฒนาท�องถิ ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค!กรปกครองส$วนท�องถิ ่น และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว$าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค!กรปกครองส$วนท�องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘ แก�ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 
๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยจัดทําตามขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถิ่นของกรมส$งเสริมการปกครองท�องถิ่น เพื่อให�การ
พัฒนาท�องถิ่นเป+นไปแบบมีขั้นตอน มีเป)าหมาย ชัดเจนและสอดคล�องกับแผนยุทธศาสตร!ชาติ ๒๐ ปG  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติ ฉบับท่ี 12 (2560-2564)ยุทธศาสตร!การพัฒนาจังหวัด  วิสัยทัศน!จังหวัด  ยุทธศาสตร!
การพัฒนาอําเภอ  วิสัยทัศน!อําเภอ  โดยการนําเอาข�อมูลจากการสํารวจปNญหา / ความต�องการของประชาชนในแผน
ยุทธศาสตร!การพัฒนา นํามาประมวลผลสรุปเป+นประเด็นนําเสนอต$อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค!การบริหาร
ส$วนตําบลแป)น และสภาองค!การบริหารส$วนตําบลแป)น เพื่อร$วมกันในการพิจารณากําหนดแนวทางการจัดทํา
แผนพัฒนาท�องถิ่น พ.ศ. 2561 – 256๕เพื่อให�เกิดประโยชน!สูงสุดต$อการพัฒนาท�องถิ่นสามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงค! และเป)าหมายอย$างมีประสิทธิภาพ  มีทิศทางที่ชัดเจน  ลดการซํ้าซ�อนและทําให�สามารถตรวจสอบ 
ควบคุมการดําเนินงานขององค!การบริหารส$วนตําบลแป)น ให�มีความโปร$งใสและพร�อมที่จะดําเนินการ หากได�รับการ
จัดสรรงบประมาณ 

แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 – 256๕) ขององค!การบริหารส$วนตําบลแป)น จะเกิดประโยชน!
สูงสุดได�นั้น ต�องดําเนินงานไปตามแนวทางท่ีกําหนด ตามวัตถุประสงค! เป)าหมาย กิจกรรม แผนงาน/โครงการที่วางไว�
อย$างแท�จริง เพื่อให�ประชาชน สังคม เศรษฐกิจ การเมืองการบริหารได�รับการพัฒนาอย$างสูงสุด บนพื้นฐานของการ
ประหยัด มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 

“ตําบลแป�นน
าอยู
 นําพาสันติสุข สู
ยุคเทคโนโลยี ทุกชีวีอยู
ดีมีสุข” 
 
 
        งานนโยบายและแผน 
        สํานักงานปลัด 
        องค!การบริหารส$วนตําบลแป)น  
        ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒   
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สารบัญ 
  เรื่อง          หน�า 
ส$วนท่ี ๑ สภาพท่ัวไปและข�อมูลพ้ืนฐาน 
 ๑. ด�านกายภาพ         ๔  
 ๒. ด�านการเมือง/การปกครอง       ๔-๕ 
 ๓. ประชากร         ๕ 
 ๔. สภาพสังคม         ๖ 
 ๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน        ๗ 
 ๖. ระบบเศรษฐกิจ        ๗ 
 ๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม       ๙ 
 ๘. ทรัพยากรธรรมชาติ        ๙ 
 ๙. อ่ืนๆ          ๙ 
ส$วนท่ี ๒ ยุทธศาสตร!การพัฒนาขององค!กรปกครองส$วนท�องถ่ิน 
 ๑. ความสัมพันธ!ระหว$างแผนพัฒนาระดับมหภาค     ๑๐-๑๗ 
 ๒. แผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห$งชาติ ฉบับท่ี ๑๒    ๑๗-๑๘ 
 ๓. แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ$มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด   ๑๙-๒๓ 
 ๔. ยุทธศาสตร!ขององค!กรปกครองส$วนท�องถ่ิน     ๒๓-๓๑ 
ส$วนท่ี ๓ ยุทธศาสตร!องค!กรปกครองส$วนท�องถ่ิน 
 ๑. ยุทธศาสตร!การพัฒนาและแผนงาน      ๓๒-๓๓  
 ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท�องถ่ิน       ๓๔-๑๑๑ 
ส$วนท่ี ๓ การติดตามและประเมินผล 
 ๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร!      ๑๑๒-๑๑๖ 
 ๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ      ๑๑๗-๑๒๒ 
 ๓. สรุปผลการพัฒนาท�องถ่ิน       ๑๒๒-๑๒๔ 
 ๔. ข�อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินในอนาคต    ๑๒๕-๑๒๖ 
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ส
วนที่ ๑ 
 

 
 

 1. ด!านกายภาพ  
  1.1  ท่ีตั้งของหมู$บ�านหรือชุมชนหรือตําบล (แผนท่ีประกอบ) 
  ตําบลแป)นเป+นตําบลหนึ่งใน 10 ตําบลของอําเภอสายบุรี จังหวัดปNตตานี ห$างจากท่ีว$าการอําเภอสายบุรี
ทางทิศเหนือ ประมาณ 19 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ 24.93 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 15,583 ไร$   

ทิศเหนือ ติดต$อกับ ตําบลพ$อม่ิง   อําเภอปะนาเระ 
ทิศใต�  ติดต$อกับ ตําบลบือเระ    อําเภอสายบุรี 
ทิศตะวันออก ติดต$อกับ ตําบลปะเสยะวอ อําเภอสายบุรี 

  ทิศตะวันตก ติดต$อกับ ตําบลท$าน้ํา  อําเภอปะนาเระ 
  1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 

 สภาพพ้ืนท่ีตําบลแป)นส$วนใหญ$เป+นพ้ืนท่ีท่ีราบลุ$ม การใช�ประโยชน!ท่ีดินส$วนมากจะใช�ปลูกพืชยืนต�น เช$น
ยางพารา ไม�ผลและทํานา มีพ้ืนท่ีลาดชันสภาพเป+นภูเขาและท่ีราบสูง อยู$ประมาณ 35% อยู$ในหมู$ท่ี 2 และ 3 เป+น
เทือกเขาพ$อม่ิง (บูเกะกือจิ)  และหมู$ท่ี 4,5,6 และ 7 เป+นเทือกเขาใหญ$มีความสมบูรณ!ตามธรรมชาติมีการจัดสรรท่ีดินเพ่ือ
การเกษตร (สปก4 – 01) อยู$ในหมู$ท่ี 8 นอกจากนั้นยังมีปZาพรุอยู$ในหมู$ท่ี 8 สภาพภูมิอากาศอยู$ในลักษณะภูมิประเทศ
แบบร�อนชื้นมีฝนตกปริมาณมากในช$วงเดือนธันวาคมและปริมาณฝนตกตํ่าสุดในเดือนกุมภาพันธ! 
  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  สภาพอากาศตําบลแป)นส$วนใหญ$จะเหมือนกับสภาพอากาศของภาคใต�ชายแดนต้ังอยู$ใกล�เส�นศูนย!สูตร มี
ลักษณะอากาศร�อนชื้นแบบมรสุม อุณหภูมิเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส ได�รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต�ในช$วง
กลางเดือนพฤษภาคม -กลางเดือนตุลาคม ทําให�มีฝนตกมากและได�รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุม
ในช$วงกลางเดือนตุลาคม – กลางเดือนกุมภาพันธ! ทําให�มีฝนตกมากบริเวณฝN]งตะวันออก  

 1.4 ลักษณะของดิน สภาพดินในเขตตําบลแป)น มีลักษณะเป+นดินร$วนปนทรายจึงไม$สามารถเก็บกักน้ําได� 
พ้ืนท่ีเพาะปลูกส$วนใหญ$ เป+นพืชไร$ ไม�ผล สวนยางพาราและพืชหมุนเวียนในช$วงฤดูว$างเว�นจากการทํานา เป+นต�น 

 2. ด!านการเมือง/การปกครอง  
  2.1 เขตการปกครอง ตําบลแป)นแบ$งการปกครองออกเป+น 8 หมู$บ�านคือ 
   หมู$ท่ี 1 บ�านเจาะโบ   
   หมู$ท่ี 2 บ�านจะเฆ$   
   หมู$ท่ี 3 บ�านจะเฆ$ตก   
   หมู$ท่ี 4 บ�านด$าน   
   หมู$ท่ี 5 บ�านเตราะแก$น   
   หมู$ท่ี 6 บ�านแป)น   
   หมู$ท่ี 7 บ�านช$องหมู   
    หมู$ท่ี 8 บ�านละหาร  

สภาพท่ัวไปและข!อมูลพ้ืนฐาน 
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        2.2 การเลือกต้ัง แบ$งเขตการเลือกต้ังตามหมู$บ�าน 
   หมู$ท่ี 1 บ�านเจาะโบ   
   หมู$ท่ี 2 บ�านจะเฆ$   
   หมู$ท่ี 3 บ�านจะเฆ$ตก   
   หมู$ท่ี 4 บ�านด$าน   
   หมู$ท่ี 5 บ�านเตราะแก$น   
   หมู$ท่ี 6 บ�านแป)น   
   หมู$ท่ี 7 บ�านช$องหมู   
     หมู$ท่ี 8 บ�านละหาร  
 3. ประชากร 
  3.1 ข�อมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร (ข�อมูลเปรียบเทียบย�อนหลัง 3 - 5 ปG และการคาดการณ!ในอนาคต) 
     หมู$ท่ี  หมู$บ�าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

๑ บ�านเจาะโบ ๑๗๓ ๓๙๒ ๔๑๑ ๘๐๓ 
๒ บ�านจะเฆ$ ๑๖๕ ๔๑๘ ๔๕๒ ๘๗๐ 
๓ บ�านจะเฆ$ตก ๑๔๒ ๓๔๗ ๓๗๖ ๗๒๓ 
๔ บ�านด$าน ๑๐๗ ๒๔๕ ๒๕๕ ๕๐๐ 
๕ บ�านเตราะแก$น ๑๒๗ ๑๑๘ ๑๓๖ ๒๕๔ 
๖ บ�านแป)น ๑๗๘ ๒๒๘ ๒๒๒ ๔๕๐ 
๗ บ�านช$องหมู ๑๘๕ ๓๒๔ ๓๖๙ ๖๙๓ 
๘ บ�านละหาร ๒๐๐ ๓๖๒ ๓๔๓ ๗๐๕ 

 
  3.2 ช$วงอายุและจํานวนประชากร 
  เพศชาย เพศหญิง รวม 

คน ร�อยละ คน ร�อยละ คน ร�อยละ 
๑-๕ ปG ๕๙ ๑.๗๓ ๗๖ ๒.๒๔ ๑๓๕ ๓.๙๗ 

๖-๑๒ ปG ๑๗๘ ๕.๒๔ ๑๘๕ ๕.๔๕ ๓๖๓ ๑๐.๖๙ 
๑๓-๑๔ ปG ๖๑ ๑.๘๐ ๕๒ ๑.๕๓ ๑๑๓ ๓.๓๓ 
๑๕-๑๘ ปG ๑๑๒ ๓.๓๐ ๑๐๔ ๓.๐๖ ๒๑๖ ๖.๓๖ 
๑๙-๒๕ ปG ๒๒๑ ๖.๕๑ ๑๗๘ ๕.๒๔ ๓๙๙ ๑๑.๗๕ 
๒๖-๓๔ ปG ๒๑๙ ๖.๔๕ ๒๑๗ ๖.๓๙ ๔๓๖ ๑๒.๘๓ 
๓๕-๔๙ ปG ๓๐๒ ๘.๘๙ ๓๓๗ ๙.๙๒ ๖๓๙ ๑๘.๘๑ 
๕๐-๕๙ ปG ๑๙๗ ๕.๘๐ ๑๙๘ ๕.๘๓ ๓๙๕ ๑๑.๖๓ 
๖๐ ปGข้ึนไป ๒๙๔ ๘.๖๕ ๔๐๗ ๑๑.๙๘ ๗๐๑ ๒๐.๖๔ 

รวม ๑,๖๔๓ ๔๘.๓๗ ๑,๗๕๔ ๕๑.๖๓ ๓,๓๙๗ ๑๐๐ 
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 4. สภาพทางสังคม   
  4.1 การศึกษา  
    มีสถานศึกษา คือ 
  - โรงเรียนบ�านจะเฆ$   หมู$ท่ี ๒ บ�านจะเฆ$  ตําบลแป)น 
  - โรงเรียนวัดโบกขรณี   หมู$ท่ี ๕ บ�านเตราะแก$น  ตําบลแป)น 
  - โรงเรียนชุมชนบ�านแป)น   หมู$ท่ี ๖ บ�านแป)น ตําบลแป)น 
  - โรงเรียนบ�านละหาร   หมู$ท่ี ๘ บ�านละหาร  ตําบลแป)น 
  - ศูนย!พัฒนาเด็กเล็กบ�านเจาะโบ  หมู$ท่ี ๑ บ�านเจาะโบ  ตําบลแป)น 
  - ศูนย!พัฒนาเด็กเล็กบ�านแป)น  หมู$ท่ี ๖ บ�านแป)น ตําบลแป)น 
  - ศูนย!การศึกษานอกโรงเรียน  หมู$ท่ี ๗ บ�านช$องหมู ตําบลแป)น 
  - ศูนย!การเรียนชุมชน (หมู$บ�าน บรม.) จํานวน ๒  แห$ง 
  - โรงเรียนตาดีกา    จํานวน  ๖  แห$ง 
  4.2 สาธารณสุข 
   ตําบลแป)น มีโรงพยาบาลส$งเสริมสุขภาพประจําตําบล จํานวน  2  แห$ง คือ  
  - โรงพยาบาลส$งเสริมสุขภาพประจําตําบลบ�านเจาะโบ หมู$ท่ี ๑ บ�านเจาะโบ    ตําบลแป)น 
  - โรงพยาบาลส$งเสริมสุขภาพประจําตําบลแป)น หมู$ท่ี ๔ บ�านเตราะแก$น ตําบลแป)น 
  4.3 อาชญากรรม 
   องค!การบริหารส$วนตําบลแป)นไม$มีเหตุอาชญากรรมเกิดข้ึน  แต$มีเหตุการณ!ลักขโมยทรัพย!สิน
ประชาชน  และทําลายทรัพย!สินของราชการ  ซ่ึงองค!การบริหารส$วนตําบลแป)นก็ได�ดําเนินการป)องกันการเกิดเหตุดังกล$าว 
จากการสํารวจข�อมูลพ้ืนฐานพบว$า  ส$วนมากครัวเรือนมีการป)องกันอุบัติภัยอย$างถูกวิธีมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย!สิน ปNญหาคือจากข�อมูลท่ีสํารวจพบว$ามีการป)องกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการแก�ปNญหาขององค!การบริหารส$วน
ตําบลแป)นและผู�นําหมู$บ�าน ได�ต้ังจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช$วงเทศกาลท่ีมีวันหยุดหลายวันเพ่ืออํานวยความสะดวก
ให�กับประชาชน  การแก�ไขปNญหา คือการแจ�งเตือนให�ผู�ปกครองดูแลบุตรหลานของตน ประชาสัมพันธ!ให�ทราบถึง
ผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษต$างๆ  ท้ังท่ีมีการร$วมมือกันหลายฝZาย เป+นเรื่องท่ีทางองค!การบริหารส$วนตําบลแป)น
จะต�องหาวิธีท่ีจะแก�ไขปNญหาให�กับประชาชนต$อไปตามอํานาจหน�าท่ีท่ีสามารถดําเนินการได�              
  4.4 ยาเสพติด  

 ปNญหายาเสพติดในองค!การบริหารส$วนตําบลแป)น  พบว$าในเขตองค!การบริหารส$วนตําบลแป)นมี
ผู�ท่ีติดยาเสพติดแต$เม่ือเทียบกับพ้ืนท่ีอ่ืนถือว$าน�อย เหตุผลก็เนื่องมาจากว$าได�รับความร$วมมือกับทางผู�นํา ประชาชน  
หน$วยงานขององค!การบริหารส$วนตําบลแป)นท่ีช$วยสอดส$องดูแลอยู$เป+นประจํา การแก�ไขปNญหาขององค!การบริหารส$วน
ตําบลแป)นสามารถทําได�เฉพาะตามอํานาจหน�าท่ีเท$านั้น เช$น การณรงค!  การประชาสัมพันธ!  การแจ�งเบาะแส  การ
ฝ_กอบรมให�ความรู�  ถ�านอกเหนือจากอํานาจหน�าท่ี  ก็เป+นเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแล�วแต$กรณี ท้ังนี้ องค!การบริหารส$วน
ตําบลแป)นก็ได�ให�ความร$วมมือมาโดยตลอด   
  4.5 การสังคมสงเคราะห!  
   องค!การบริหารส$วนตําบลแป)นได�ดําเนินการด�านสงคมสังเคราะห! ดังนี้ 

(๑) ดําเนินการจ$ายเบ้ียยังชีพให�กับผู�สูงอายุ  ผู�พิการ  และผู�ปZวยเอดส!   
(๒) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
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(๓) ประสานการทําบัตรผู�พิการ 
(๔) ดําเนินการโครงการฝ_กอบรมทักษะอาชีพให�กับประชาชนท่ัวไป 
(๕) ดําเนินโครงการสงเคราะห!ครอบครัวผู�ยากไร�ท่ีตกเกณฑ! จปฐ.   
(๖) ดําเนินโครงการสร�างและซ$อมท่ีอยู$อาศัยให�กับผู�ยากไร� รายได�น�อย ผู�ด�อยโอกาสไร�ท่ีพ่ึง 
(๗) อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 
(๘) ประสานการให�ความช$วยเหลือของจังหวัด อําเภอ หน$วยงานต$างๆ ท่ีให�การสนับสนุน  
(๙)  จัดต้ังโรงเรียนผู�สูงอายุ 

 5. ระบบบริการพ้ืนฐาน  
  5.1 การคมนาคมขนส$ง (ทางบก) สายหลักจํานวน ๕ สาย ดังนี้ 
  - สายบือเระ - จะเฆ$  
  - สายละหาร - พ$อม่ิง 
  - สายท$าน้ํา - บางเก$า 
  - สายบือเระ - ละหาร 
  - สายสะหนําคอก - ตะบ้ิง  
  5.2 การไฟฟ)า  
  ไฟฟ)าเป+นปNจจัยสําคัญท่ีทําให�เกิดการพัฒนาในด�านต$างๆ ขณะนี้ประชาชนในตําบลแป)น มีไฟฟ)าใช�
ประมาณร�อยละ 99 เหลือครัวเรือนประมาณร�อยละ 1 ท่ียังไม$มีไฟฟ)าใช� เนื่องจากเป+นบ�านท่ีกําลังก$อสร�างใหม$และแยก
บ�านในสถานท่ีห$างไกลจากชุมชน 
  5.3 การประปา 
  ระบบประปาหมู$บ�านมีจํานวน  7  แห$งซ่ึงแยกเป+นระบบประปาภูเขา 1 แห$ง ใช�ในหมู$ท่ี 4,5,6 และ 7 
ส$วนท่ีเหลืออีก  6  แห$งเป+นประปาหมู$บ�านสูบน้ําบ$อบาดาล มีจํานวนครัวเรือนท่ีใช�น้ําประปาประมาณ 450 ครัวเรือน 
  5.4 โทรศัพท!  
  - เสาส$งสัญญาณเอไอเอส   หมู$ท่ี ๑ บ�านเจาะโบ ตําบลแป)น 
  - เสาส$งสัญญาณทรูมูฟ  หมู$ท่ี ๔ บ�านด$าน ตําบลแป)น 
  - เสาส$งสัญญาณเอไอเอส  หมู$ท่ี ๖ บ�านแป)น ตําบลแป)น 
  5.5 ไปรษณีย!หรือการสื่อสารหรือการขนส$ง และวัสดุ ครุภัณฑ! 
  - มีการบริการด�านไปรษณีย! โดยมีพนักงานไปรษณีย!อําเภอสายบุรีเป+นผู�ส$งจดหมาย 
  - มีบริการขนส$งบริษัท เคอรี่ เอ็กซ!เพรส (ประเทศไทย) จํากัด จัดส$งวัสดุ ครุภัณฑ!ต$างๆ 
 6. ระบบเศรษฐกิจ  
  6.1  การเกษตร 

ประชากรส$วนใหญ$ในเขตองค!การบริหารส$วนตําบลแป)น ประกอบอาชีพ ด�านการเกษตร เช$น ทํานา ทํา
สวนยาง สวนผลไม� ทําไร$ เป+นต�น 
  6.2 การประมง  
  ประชากรในเขตองค!การบริหารส$วนตําบลแป)น ประกอบอาชีพ ด�านประมง เป+นส$วนน�อย เนื่องจากสภาพ
พ้ืนท่ีไม$เหมาะสม 
  6.3 การปศุสัตว!  
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  ประชากรในเขตองค!การบริหารส$วนตําบลแป)น ประกอบอาชีพ ด�านปศุสัตว! เช$น การเลี้ยงไก$ เลี้ยงวัว 
เป+นต�น  
  6.4 การบริการ  
  - ร�านอาหาร  จํานวน ๒  แห$ง 
  6.5 การท$องเท่ียว  ได�แก$ 
  - วัดโบกขรณี  ต้ังอยู$หมู$ท่ี ๕ บ�านเตราะแก$น  ตําบลแป)น อําเภอสายบุรี จังหวัดปNตตานี 
  - วัดแป)น (จุฬามณี)  ต้ังอยู$หมู$ท่ี ๗ บ�านช$องหมู  ตําบลแป)น อําเภอสายบุรี จังหวัดปNตตานี 
  - ตลาดนัดบ$อใหญ$ ต้ังอยู$หมู$ท่ี ๘ บ�านละหาร  ตําบลแป)น อําเภอสายบุรี จังหวัดปNตตานี 
      องค!การบริหารส$วนตําบลแป)น ได�ส$งเสริมการท$องเท่ียวให�เกิดข้ึนในพ้ืนท่ี  เช$น  การจัดงานประเพณี
ต$างๆ  และส$งเสริมกิจกรรมของวัด เป+นต�น 
  6.6 อุตสาหกรรม  
  ในเขตองค!การบริหารส$วนตําบลแป)นไม$มีอุตสาหกรรม  แต$มีการประกอบโรงสีขนาดเล็ก จํานวน ๑ แห$ง 
  6.7 การพาณิชย!และกลุ$มอาชีพ 
  - ไม$มีอาชีพ  จํานวน ๑๐๘  ครัวเรือน 
  - เกษตร-ทํานา  จํานวน ๒๔๖ ครัวเรือน 
  - เกษตร-ทําไร$  จํานวน     ๐ ครัวเรือน 
  - เกษตร-ทําสวน  จํานวน ๑๗๐ ครัวเรือน 
  - เกษตร-ประมง  จํานวน     ๓ ครัวเรือน 
  - เกษตร-ปศุสัตว!  จํานวน     ๓ ครัวเรือน 
  - รับราชการ  จํานวน   ๕๐ ครัวเรือน 
  - รัฐวิสาหกิจ  จํานวน     ๐ ครัวเรือน 
  - พนักงานบริษัท  จํานวน     ๘ ครัวเรือน 
  - รับจ�างท่ัวไป  จํานวน ๓๙๗ ครัวเรือน 
  - ค�าขาย   จํานวน   ๔๓ ครัวเรือน 
  - ธุรกิจส$วนตัว  จํานวน   ๑๑ ครัวเรือน 
  - อ่ืนๆ   จํานวน   ๓๑ ครัวเรือน 
 (หมายเหตุ : ข�อมูลจาก จปฐ. ระดับ  อปท. ปG ๒๕๖๒) 
  6.8 แรงงาน  

ช$วงอายุ เพศชาย เพศหญิง รวม 
คน ร�อยละ คน ร�อยละ คน ร�อยละ 

เด็ก (๐ ปG – ๑๔ ปG) ๒๙๘ ๘.๗๗ ๓๑๓ ๙.๒๑ ๖๑๑ ๑๗.๙๘ 
วัยแรงงาน (๑๕ ปG – ๕๙ ปG) ๑,๐๕๑ ๓๐.๙๓ ๑,๐๓๕ ๓๐.๔๖ ๒,๐๘๖ ๖๑.๓๙ 
ผู�สูงอายุ (มากกว$า ๖๐ ปGเต็ม) ๒๙๔ ๘.๖๕ ๔๐๗ ๑๑.๙๘ ๗๐๑ ๒๐.๖๓ 

รวม ๑,๖๔๓ ๔๘.๓๕ ๑,๗๕๕ ๕๑.๖๕ ๓,๓๙๘ ๑๐๐ 
  (หมายเหตุ : ข�อมูลจาก จปฐ. ระดับ  อปท. ปG ๒๕๖๒) 
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 7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
  7.1  การนับถือศาสนา  
  - ประชากรตําบลแป)น ส$วนใหญ$นับถือศาสนาอิสลามร�อยละ 80 นับถือศาสนาพุทธ ร�อยละ ๒๐ 
  7.2  ประเพณีและงานประจําปG  
  -ประเพณีชักพระ   - ประเพณีลอยกระทง 
  - ประเพณีสารทเดือนสิบ   - ประเพณีลาซัง 
  - ประเพณีแข$งว$าว   - ประเพณีเข�าสุหนัตหมู$ 
  - ประเพณีอาซูรอ   - ประเพณีเมาลิดประจําปG 
  - ประเพณีละศีลอดในเดือนรอมฎอน - อ่ืนๆ 
  7.3  ภูมิปNญญาท�องถ่ิน ภาษาถ่ิน  
  - ภูมิปNญญาท�องถ่ิน ได�แก$ เครื่องจักสาน หมู$ท่ี ๕ บ�านเตราะแก$น ตําบลแป)น 
  - ภาษาถ่ิน ได�แก$ ภาษามลายู 
  7.4  สินค�าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
  - เครื่องจักสาน เช$น ตะกร�า 
 8. ทรัพยากรธรรมชาติ  
  8.1 น้ําแหล$งน้ําธรรมชาติของตําบลแป)นมีแหล$งน้ําท่ีสามารถนํามาใช�ประโยชน!เพ่ืออุปโภค บริโภคและ
เพ่ือการเกษตร ดังนี้ 
  - ลําธารบ�านแป)นอยู$ในหมู$ท่ี 6 ต�นน้ําอยู$ในเทือกเขาใหญ$ไหลเข�าหมู$ท่ี 6 และ 7 ใช�ประโยชน!แหล$งน้ํานี้
เพ่ือการทํานาเล็กน�อยและเพ่ืออุปโภค 
  - ลําธารบ�านด$านอยู$ในหมู$ท่ี 4 ต�นน้ําอยู$ในเทือกเขาใหญ$ไหลเข�าหมู$ท่ี 4 ใช�ประโยชน!แหล$งน้ํานี้เพ่ือการ
ทํานาเล็กน�อยและเพ่ืออุปโภค 
  - ลําธารบ�านจะเฆ$ อยู$ในหมู$ท่ี 2 ต�นน้ําอยู$ในเทือกเขากือจิ ไหลเข�าหมู$ท่ี 2 ใช�ประโยชน!แหล$งน้ํานี้เพ่ือการ
ทํานาเล็กน�อยและเพ่ืออุปโภค 
  - คลองบ�านเตราะแก$น อยู$ในหมู$ท่ี 5 ในคลองแห$งนี้มีฝายขนาดเล็กอยู$ 1 แห$งเพ่ือกักเก็บน้ําเข�าสู$ระบบ
ประปาภูเขา ใช�ประโยชน!ในการอุปโภคบริโภคแก$ราษฎรในหมู$ท่ี 4,5,6, และ 7 
  - คลองบ�านละหารอยู$ในหมู$ท่ี 8 กรมชลประทานได�พัฒนาขุดแต$งเป+นแหล$งกักเก็บน้ําใช�เพ่ือการเกษตรใน
พ้ืนท่ีหมู$ท่ี 1,2 และ 8 
  8.2  ปZาไม�  
   - ปZาในพ้ืนท่ีเขากือจิ    หมู$ท่ี ๑ , ๒ , ๓ ตําบลแป)น อําเภอสายบุรี จังหวัดปNตตานี 
   - ปZาในพ้ืนท่ีเขาใหญ$    หมู$ท่ี ๔ , ๕ , ๖ , ๗   ตําบลแป)น อําเภอสายบุรี จังหวัดปNตตานี 
  8.3  ภูเขา  
   - ภูเขากือจิ    หมู$ท่ี ๑ , ๒ , ๓ ตําบลแป)น อําเภอสายบุรี จังหวัดปNตตานี 
   - ภูเขาใหญ$    หมู$ท่ี ๔ , ๕ , ๖ , ๗   ตําบลแป)น อําเภอสายบุรี จังหวัดปNตตานี 
  8.4  ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญขององค!กรปกครองส$วนท�องถ่ิน  
   - ภูเขากือจิ    หมู$ท่ี ๑ , ๒ , ๓ ตําบลแป)น อําเภอสายบุรี จังหวัดปNตตานี 
   - ภูเขาใหญ$    หมู$ท่ี ๔ , ๕ , ๖ , ๗   ตําบลแป)น อําเภอสายบุรี จังหวัดปNตตานี 
 9. อ่ืน ๆ (ถ�ามีระบุด�วย) 



 

หน�า 10 | 
 

ส
วนที่ 2 
 
 

1. ความสัมพันธ.ระหว
างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร.ชาติ ๒๐ ปQ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
  โดยท่ีรัฐธรรมนูญแห$งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กําหนดให�รัฐพึงจัดให�มียุทธศาสตร!ชาติเป+นเป)าหมาย
การพัฒนาประเทศอย$างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช�เป+นกรอบในการจัดทําแผนต$างๆให�สอดคล�องและบูรณาการกัน
เพ่ือให�เกิดเป+นพลังผลักดันร$วมกันไปสู$เป)าหมายดังกล$าว โดยให�เป+นไปตามท่ีกําหนดในกฎหมายว$าด�วยการจัดทํา
ยุทธศาสตร!ชาติ และต$อมาได�มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร!ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช�เม่ือวันท่ี ๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกําหนดให�มีการแต$งต้ังคณะกรรมการยุทธศาสตร!ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดทําร$างยุทธศาสตร!ชาติ 
กําหนดวิธีการการมีส$วนร$วมของประชาชนในการจัดทําร$างยุทธศาสตร!ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการ
ประเมินผล รวมท้ังกําหนดมาตรการส$งเสริมและสนับสนุนให�ประชาชนทุกภาคส$วนดําเนินการให�สอดคล�องกับยุทธศาสตร!
ชาติ 

เพ่ือให�เป+นไปตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร!ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร!ชาติได�แต$งต้ังคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร!ชาติด�านต$างๆ รวม ๖ คณะอันประกอบด�วย คณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตร!ชาติด�านความม่ันคง คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร!ชาติด�านการสร�างความสามารถในการแข$งขัน 
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร!ชาติด�านการพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพทรัพยากรมนุษย! คณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตร!ชาติด�านการสร�างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร!ชาติด�านการสร�างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป+นมิตรต$อสิ่งแวดล�อม และคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร!ชาติด�านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบในการดําเนินการจัดทําร$างยุทธศาสตร!ชาติให�เป+นไปตามหลักเกณฑ! วิธีการ 
และเง่ือนไขท่ีกําหนด ตลอดจนได�จัดให�มีการรับฟNงความคิดเห็นของประชาชนและหน$วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข�องอย$าง
กว�างขวางเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดทําร$างยุทธศาสตร!ชาติตามท่ีกฎหมายกําหนดแล�ว 

ยุทธศาสตร!ชาติ ๒๐ ปG (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป+นยุทธศาสตร!ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห$งราชอาณาจักรไทย ซ่ึงจะต�องนําไปสู$การปฏิบัติเพ่ือให�ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน!“ประเทศไทยมีความ
ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป+นประเทศพัฒนาแล�ว ด�วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช$วงเวลา
ดังกล$าว เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ.แนวโน!มวิสัยทัศน.และเป�าหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทนํา 

การพัฒนาประเทศไทยนับต้ังแต$แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติฉบับท่ี๑เป+นต�นมาได�
ส$งผลให�ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติท้ังในด�านเศรษฐกิจท่ีประเทศไทยได�รับการยกระดับเป+นประเทศในกลุ$มบนของกลุ$ม
ประเทศระดับรายได�ปานกลางในด�านสังคมท่ีมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส$งผลให�ประเทศไทยหลุดพ�นจากการ
เป+นประเทศยากจนและในด�านสิ่งแวดล�อมท่ีประเทศไทยมีข�อได�เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศอย$างไรก็ตามประเทศ
ไทยยังมีความท�าทายต$อการพัฒนาท่ีสําคัญอาทิอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปG๒๕๖๐ท่ีร�อยละ๓.๙ถือว$าอยู$ในระดับตํ่า

ยุทธศาสตร.การพัฒนาองค.กรปกครองส
วนท!องถ่ิน 
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กว$าศักยภาพเม่ือเทียบกับร�อยละ๖.๐ต$อปGในช$วงเวลาเกือบ๖ทศวรรษท่ีผ$านมาโดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการ
ลงทุนภายในประเทศและสถานการณ!เศรษฐกิจโลกท่ียังไม$ฟhiนตัวได�เต็มท่ีโครงสร�างเศรษฐกิจไทยท่ียังไม$สามารถขับเคลื่อน
ด�วยนวัตกรรมได�อย$างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับตํ่าขาดการนําเทคโนโลยีเข�า
มาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตประกอบกับแรงงานไทยยังมีปNญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะท่ีไม$สอดคล�องกับความ
ต�องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้นศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช$วงวัยยังคงเป+นปNจจัยท�าทายสําคัญต$อ
การพัฒนาประเทศแม�ว$าการเข�าถึงระบบบริการสาธารณะการศึกษาบริการสาธารณสุขโครงสร�างพ้ืนฐานต$างๆและการ
คุ�มครองทางสังคมอ่ืนๆของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากข้ึนแต$ยังคงมีปNญหาเรื่องคุณภาพการให�บริการท่ีมีมาตรฐาน
แตกต$างกันระหว$างพ้ืนท่ีซ่ึงเป+นหนึ่งในสาเหตุหลักท่ีทําให�ประเทศไทยยังคงมีปNญหาความเหลื่อมล้ําในหลายมิติขณะท่ี
ปNญหาด�านความยากจนยังคงเป+นประเด็นท�าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให�ประชาชนมีรายได�สูงข้ึนและ
แก�ปNญหาความเหลื่อมล้ําอย$างยั่งยืนขณะเดียวกันการวางกลยุทธ!ระยะยาวในการฟhiนฟูการใช�และการรักษาทรัพยากรอย$าง
บูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศท่ีผ$านมายังขาดความชัดเจนส$งผลให�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมของประเทศยังมี
ปNญหาการใช�อย$างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย$างรวดเร็ว 

ท้ังนี้ปNญหาดังกล$าวข�างต�นมีสาเหตุส$วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐการ
พัฒนาประเทศขาดความต$อเนื่องและความยืดหยุ$นในการตอบสนองต$อความต�องการและปNญหาของประชาชนขณะท่ีความ
ม่ันคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นท่ีต�องเสริมสร�างให�เกิดความเข�มแข็งลดความขัดแย�งทางความคิดและอุดมการณ!ท่ีมี
รากฐานมาจากความเหลื่อมล้ําความไม$เสมอภาคการขาดความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรมและปNญหาการขาด
เสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส$งเสริมคนในชาติให�ยึดม่ันสถาบันหลักเป+นศูนย!รวมจิตใจให�เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงโครงสร�างประชากรท่ีมีสัดส$วนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กท่ี
ลดลงและประชากรสูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึนอย$างต$อเนื่องจะเป+นปNจจัยเสี่ยงสําคัญท่ีจะทําให�การพัฒนาประเทศในมิติต$างๆมีความ
ท�าทายมากข้ึนท้ังในส$วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพ่ือดูแลผู�สูงอายุท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 
การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความม่ันคงทางสังคม การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย$างยั่งยืนซ่ึงจะเป+นประเด็นท�าทายต$อการขับเคลื่อนประเทศไปสู$การเป+นประเทศพัฒนาแล�ว 

๒. ป3จจัยและแนวโน!มท่ีคาดว
าจะส
งผลต
อการพัฒนาประเทศ 
แม�ว$าประเทศไทยจะมีตําแหน$งท่ีต้ังท่ีสามารถเป+นศูนย!กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเป+น

ประตูสู$เอเชียแต$การท่ีมีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ�านหลายประเทศทําให�ปNญหาด�านเขตแดนกับประเทศเพ่ือนบ�าน
ยังคงเป+นความท�าทายด�านความม่ันคงในอนาคตนอกจากนี้ประเทศไทยยังคงต�องให�ความสําคัญกับปNญหาด�านความม่ันคง
อ่ืนๆท่ีมีความซับซ�อนละเอียดอ$อนและมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติท่ีอาจเป+นประเด็นท�าทายต$อการสร�างบรรยากาศความ
ไว�วางใจระหว$างรัฐกับประชาชนและระหว$างประชาชนกับประชาชนซ่ึงรวมถึงการสร�างความสามัคคีของคนในชาติท่ีจะ
นําไปสู$การแก�ปNญหาความขัดแย�งระหว$างกลุ$มประชากรไทยท่ีมีแนวคิดและความเชื่อท่ีแตกต$างกันอย$างยั่งยืนนอกจากนี้
การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอํานาจท่ีอาจก$อให�เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู$ระบบหลายข้ัวอํานาจ
หรือเกิดการย�ายข้ัวอํานาจทางเศรษฐกิจซ่ึงอาจส$งผลกระทบต$อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตขณะท่ี
องค!กรท่ีไม$ใช$รัฐอาทิองค!การระหว$างประเทศและบรรษัทข�ามชาติจะมีบทบาทมากข้ึนในการกําหนดกฎระเบียบทิศทาง
ความสัมพันธ!และมาตรฐานสากลต$างๆท้ังในด�านความม่ันคงและเศรษฐกิจรวมท้ังการรวมกลุ$มเศรษฐกิจและการเปjดเสรีใน
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ภูมิภาคท่ีนําไปสู$ความเชื่อมโยงในทุกระบบอาจก$อให�เกิดความเสี่ยงด�านอาชญากรรมข�ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ
รวมท้ังปNญหายาเสพติดการค�ามนุษย!และการลักลอบเข�าเมือง 

ในทางกลับกันความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน!และความก�าวหน�าทางวิทยาศาสตร!และ
เทคโนโลยีท่ีได�รับการพัฒนาอย$างก�าวกระโดดจะก$อให�เกิดนวัตกรรมอย$างพลิกผันอาทิเทคโนโลยีปNญญาประดิษฐ!
อินเทอร!เน็ตในทุกสิ่งการวิเคราะห!ข�อมูลขนาดใหญ$หุ$นยนต!และโดรนเทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม$และเทคโนโลยีทางการ
เงินซ่ึงตัวอย$างแนวโน�มการพัฒนาเทคโนโลยีอย$างก�าวกระโดดเหล$านี้คาดว$าจะเป+นปNจจัยสนับสนุนหลักท่ีช$วยทําให�
เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน�มท่ีจะกลับมาขยายตัวได�เข�มแข็งข้ึนแนวโน�มสําคัญท่ีจําเป+นต�องมีการติดตามอย$าง
ใกล�ชิดอาทิการรวมกลุ$มทางการค�าและการลงทุนท่ีจะมีความหลากหลายเพ่ิมมากข้ึนการแข$งขันท่ีคาดว$าจะรุนแรงข้ึนใน
การเพ่ิมผลิตภาพและสร�างความหลากหลายของสินค�าและบริการท่ีตอบโจทย!รูปแบบชีวิตใหม$ๆ 

นอกจากนั้นประเทศไทยคาดว$าจะเข�าสู$การเป+นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปG๒๕๗๔จะก$อให�เกิด
โอกาสใหม$ๆในการตอบสนองความต�องการของกลุ$มผู�บริโภคสูงอายุท่ีจะมีสัดส$วนเพ่ิมข้ึนอย$างต$อเนื่องรวมท้ังการ
คาดการณ!ว$าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบท่ีหลากหลายมากข้ึนประชากรในประเทศไทยจะมีช$วงอายุท่ี
แตกต$างกันและจะมีกลุ$มคนช$วงอายุใหม$ๆเพ่ิมข้ึนซ่ึงจะส$งผลต$อทัศนคติและพฤติกรรมท่ีแตกต$างกันดังนั้นการเตรียมความ
พร�อมของประชากรให�มีคุณภาพและการนําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช�ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป+นความ
ท�าทายสําคัญในระยะต$อไป 
   ในขณะเดียวกันโครงสร�างประชากรท่ีเข�าสู$สังคมสูงวัยอาจทําให�เกิดความต�องการแรงงาน
ต$างชาติเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือทดแทนจํานวนแรงงานไทยท่ีลดลงซ่ึงปNจจัยด�านการเปjดเสรีในภูมิภาคและความก�าวหน�าของการ
พัฒนาระบบคมนาคมขนส$งในภูมิภาคจะทําให�การเคลื่อนย�ายแรงงานและการย�ายถ่ินมีความสะดวกมากข้ึนและเป+นปNจจัย
สําคัญท่ีจะทําให�เกิดการเคลื่อนย�ายประชากรเข�าออกประเทศเพ่ิมมากข้ึนโดยเฉพาะในกลุ$มประชากรท่ีมีศักยภาพซ่ึงมี
แนวโน�มในการเคลื่อนย�ายไปเรียนหรือทํางานในท่ัวทุกมุมโลกสูงข้ึนท้ังนี้การย�ายถ่ินส$วนใหญ$มีวัตถุประสงค!เพ่ือแสวงหา
โอกาสทางเศรษฐกิจท่ีดีข้ึนจึงอาจจะเป+นไปได�ท่ีประเทศไทยจะยังคงเป+นประเทศผู�รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ�าน
ขณะท่ีประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย�ายถ่ินไปยังประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาท่ีดีกว$าอาจทํา
ให�การแย$งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากข้ึนซ่ึงจะยิ่งทําให�เกิดความเสี่ยงต$อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
   นอกจากนี้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว$าจะมีความรุนแรงมากข้ึนท้ังใน
เชิงความผันผวนความถ่ีและขอบเขตท่ีกว�างขวางมากข้ึนซ่ึงจะสร�างความเสียหายต$อชีวิตและทรัพย!สินระบบโครงสร�าง
พ้ืนฐานท่ีจําเป+นตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรท่ีสัมพันธ!ต$อเนื่องกับความม่ันคงด�านอาหารและน้ําขณะท่ีระบบนิเวศ
ต$างๆมีแนวโน�มเสื่อมโทรมลงและมีความเป+นไปได�ค$อนข�างสูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรับความต�องการของ
มนุษย!ได�อย$างมีประสิทธิภาพอย$างไรก็ดีระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและ
ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต$างๆดังกล$าวท่ีแต$ละประเทศจะต�องเผชิญจะมีความแตกต$างกันทําให�การเป+นสังคมสีเขียว
การรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย$างบูรณาการจะได�รับความสําคัญและความสนใจจาก
นานาประเทศรวมท้ังประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร�างสมดุลความม่ันคงด�าน
พลังงานและอาหารมีแนวโน�มท่ีจะมีความสําคัญเพ่ิมมากข้ึนกฎระเบียบและข�อตกลงด�านสิ่งแวดล�อมจะมีความเข�มข�นและ
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เข�มงวดข้ึนโดยกรอบการพัฒนาตามข�อตกลงระหว$างประเทศต$างๆท่ีสําคัญเช$นเป)าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนและบันทึกความ
ตกลงปารีสจะได�รับการนําไปปฏิบัติอย$างจริงจังมากยิ่งข้ึน 
   แนวโน�มเหล$านี้จะก$อให�เกิดความท�าทายต$อการพัฒนาประเทศในหลายมิติท้ังในส$วนของการจ�าง
งานและอาชีพสาขาการผลิตและบริการใหม$ๆความม่ันคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยงด�านอ่ืนๆท่ี
ซับซ�อนข้ึนอาชญากรรมไซเบอร!รูปแบบการก$อสงครามท่ีใช�เทคโนโลยี 
เป+นเครื่องมือการเคลื่อนย�ายอย$างเสรีและรวดเร็วของผู�คนเงินทุนข�อมูลข$าวสารองค!ความรู�เทคโนโลยีและสินค�าและบริการ
การปรับตัวต$อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีรวดเร็วและคาดการณ!ได�ยากการเกิดข้ึนของโรคระบาดและโรคอุบัติใหม$ท่ี
จะส$งผลให�การเฝ)าระวังด�านการสาธารณสุขในประเทศมีความสําคัญมากข้ึนอาจนําไปสู$ปNญหาความเหลื่อมล้ําท่ีทวีความ
รุนแรงมากข้ึนได�หากไม$มีมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพในการป)องกันและรองรับผลกระทบต$างๆท่ีคาดว$าจะเกิดข้ึนซ่ึงรวมถึง
การเตรียมความพร�อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันท่ีจะเกิดข้ึนอย$างรวดเร็ว
โดยเฉพาะอย$างยิ่งหากการเข�าถึงเทคโนโลยีโครงสร�างพ้ืนฐานและองค!ความรู�สมัยใหม$มีระดับความแตกต$างกันระหว$างกลุ$ม
ประชากรต$างๆโดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล$าวจะส$งผลต$อท้ังการจ�างงานและอาชีพท่ีจะมี
รูปแบบและลักษณะงานท่ีเปลี่ยนไปมีความต�องการแรงงานท่ีมีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากข้ึนหลายอาชีพอาจหายไปจากตลาด
งานในปNจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด�วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพท่ีต�องการทักษะระดับตํ่าก$อให�เกิดความเสี่ยง
ต$อความม่ันคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีปรับตัวไม$ทันหรือขาดความรู�และทักษะท่ีทันกับยุคสมัยท่ีเปลี่ยนแปลงไป
กระแสโลกาภิวัตน!ท่ีจะทําให�เกิดการพัฒนาขยายความเป+นเมืองวิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนไปอย$างรวดเร็วรวมท้ังการเปลี่ยนแปลงทาง
สภาพภูมิอากาศท่ีอาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งข้ึนซ่ึงปNจจัยท้ังหมดดังกล$าวจะส$งผลให�ปNญหาความยากจนและความ
เหลื่อมล้ําของประเทศมีความซับซ�อนมากยิ่งข้ึน 
   จากปNจจัยและแนวโน�มท่ีคาดว$าจะส$งผลต$อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต$างๆข�างต�น
เห็นได�ว$าบริบทและสภาพแวดล�อมท้ังภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน�มท่ีจะเปลี่ยนแปลง 
อย$างรวดเร็วมีพลวัตสูงและมีความซับซ�อนหลากหลายมิติซ่ึงจะส$งผลต$ออนาคตการพัฒนาประเทศอย$างมากดังนั้นการ
พัฒนาประเทศจึงจําเป+นต�องมียุทธศาสตร!การพัฒนาท่ีครอบคลุมทุกมิติและทุกด�านการพัฒนาท่ีเก่ียวข�องมีความร$วมมือใน
ลักษณะประชารัฐจากภาคส$วนต$างๆในรูปแบบของหุ�นส$วนการพัฒนาท่ีเป+นการดําเนินงานอย$างบูรณาการเนื่องจากทุกมิติ
การพัฒนามีความเก่ียวข�องซ่ึงกันและกันโดยประเทศไทยจําเป+นต�องมีทรัพยากรมนุษย!ท่ีมีคุณภาพมีความรู�สมรรถนะและ
ทักษะท่ีสอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลงต$างๆสามารถรู�เท$าทันและปรับตัวให�สามารถดําเนินชีวิตได�อย$างมีความสุขมีอาชีพท่ี
ม่ันคงสร�างรายได�ท$ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ!และกติกาใหม$ๆและมาตรฐานท่ีสูงข้ึนโดยเฉพาะในโลกท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงอย$างรวดเร็วซ่ึงจําเป+นต�องมีการพัฒนาระบบและปNจจัยส$งเสริมต$างๆท่ีเก่ียวข�องไปพร�อมกันท้ังในส$วนของ
ระบบการเรียนการสอนและการพัฒนาทักษะฝGมือท่ีสอดคล�องกันกับการพัฒนาของคนในแต$ละช$วงวัยระบบบริการ
สาธารณะโครงสร�างพ้ืนฐานรวมท้ังการให�ความสําคัญกับการส$งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือให�ประเทศไทยสามารถ
ยกระดับเป+นเจ�าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก�าวทันโลกจากการต$อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด!๔.๐ส$งผล
ให�เกิดการสร�างห$วงโซ$มูลค$าทางเศรษฐกิจในท้ังภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรและภาคบริการกระจายผลประโยชน!จากการ
พัฒนาลดปNญหาความเหลื่อมล้ําและนําไปสู$การเสริมสร�างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส$วน 
   นอกจากนี้ประเทศไทยต�องให�ความสําคัญกับการสร�างสมดุลความม่ันคงด�านพลังงานและอาหาร
การรักษาไว�ซ่ึงความหลากหลายเชิงนิเวศการส$งเสริมการดําเนินชีวิตและธุรกิจและการพัฒนาและขยายความเป+นเมืองท่ี
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เติบโตอย$างต$อเนื่องท่ีเป+นมิตรต$อสิ่งแวดล�อมพร�อมกับการมีข�อกําหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ!ท่ีเก่ียวเนื่องกับลักษณะการ
ใช�พ้ืนท่ีท่ีชัดเจนขณะท่ีการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส!กฎหมายระบบภาษีต�องมีกลยุทธ!การพัฒนาท่ี
สามารถอํานวยความสะดวกและส$งเสริมให�ประเทศมีศักยภาพการแข$งขันท่ีสูงข้ึนและสามารถใช�จุดแข็งในเรื่องตําแหน$ง
ท่ีต้ังทางภูมิศาสตร!ของประเทศให�เกิดประโยชน!ต$อการพัฒนาประเทศมากข้ึนรวมท้ังให�ความสําคัญของการรวมกลุ$มความ
ร$วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลกเพ่ือกระชับและสร�างสัมพันธไมตรีเสริมสร�างความสัมพันธ!ทางการ
ทูตซ่ึงจะก$อให�เกิดการสร�างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความม่ันคงของประเทศโดยจําเป+นต�องสร�างความพร�อมในการท่ีจะ
ยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให�เป+นไปตามระเบียบกติกาสากลในด�านต$างๆขณะเดียวกันประเทศไทยจําเป+นต�องเร$ง
ให�มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให�เกิดการบริหารราชการท่ีดีและมีเสถียรภาพทางการเมืองมีการส$งเสริมคน
ในชาติให�ยึดม่ันสถาบันหลักเป+นศูนย!รวมจิตใจเพ่ือให�เกิดความรักความสามัคคีและลดความขัดแย�งภายในประเทศโดยท่ี
นโยบายการพัฒนาต$างๆจําเป+นต�องคํานึงถึงความสอดคล�องกับโครงสร�างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรท่ีอาจจะมี
ความแตกต$างจากปNจจุบันมากข้ึน 
   ดังนั้นภายใต�เง่ือนไขโครงสร�างประชากรโครงสร�างเศรษฐกิจสภาพสังคมสภาพภูมิอากาศ
สิ่งแวดล�อมและปNจจัยการพัฒนาต$างๆท่ีเก่ียวข�องส$งผลให�ประเทศไทยจําเป+นต�องมีการวางแผนการพัฒนาท่ีรอบคอบและ
ครอบคลุมอย$างไรก็ตามหลายประเด็นพัฒนาเป+นเรื่องท่ีต�องใช�ระยะเวลาในการดําเนินงานเพ่ือให�เกิดการปรับตัวซ่ึงจะต�อง
หยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร�างการขับเคลื่อนการพัฒนาให�ประเทศเจริญก�าวหน�าไปในอนาคตจึง
จําเป+นต�องกําหนดวิสัยทัศน!ในระยะยาวท่ีต�องบรรลุพร�อมท้ังแนวยุทธศาสตร!หลักในด�านต$างๆเพ่ือเป+นกรอบในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาอย$างบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเด$นของประเทศและปรับปรุงแก�ไข
จุดอ$อนและจุดด�อยต$างๆอย$างเป+นระบบโดยยุทธศาสตร!ชาติจะเป+นเป)าหมายใหญ$ในการขับเคลื่อนประเทศและถ$ายทอด
ไปสู$แผนในระดับอ่ืนๆเพ่ือนําไปสู$การปฏิบัติท้ังในระดับยุทธศาสตร!ภารกิจและพ้ืนท่ีซ่ึงรวมถึงพ้ืนท่ีพิเศษต$างๆอาทิเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให�การพัฒนาประเทศสามารถดําเนินการได�อย$างม่ันคงม่ังค่ัง
และยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศน.ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคงม่ังคั่งย่ังยืนเปTนประเทศพัฒนาแล!วด!วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป+นคติพจน!ประจําชาติว$า “ม่ันคงม่ังค่ังยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต$อผลประโยชน!
แห$งชาติอันได�แก$การมีเอกราชอธิปไตยการดํารงอยู$อย$างม่ันคงและยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบการอยู$ร$วมกันในชาติอย$างสันติสุขเป+นป_กแผ$นมีความม่ันคงทางสังคมท$ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติ
และศักด์ิศรีของความเป+นมนุษย!ความเจริญเติบโตของชาติความเป+นธรรมและความอยู$ดีมีสุขของประชาชนความยั่งยืนของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อมความม่ันคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน!ของชาติ
ภายใต�การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล�อมระหว$างประเทศและการอยู$ร$วมกันอย$างสันติประสานสอดคล�องกันด�านความ
ม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย$างมีเกียรติและศักด์ิศรี 

ความม่ันคงหมายถึงการมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในประเทศ
และภายนอกประเทศในทุกระดับท้ังระดับประเทศสังคมชุมชนครัวเรือนและปNจเจกบุคคลและ 
มีความม่ันคงในทุกมิติท้ังมิติทางการทหารเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล�อมและการเมืองเช$นประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและ
อธิปไตยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย!ทรงเป+นประมุขสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย!มีความ
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เข�มแข็งเป+นศูนย!กลางและเป+นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนมีระบบการเมืองท่ีม่ันคงเป+นกลไกท่ีนําไปสู$การบริหาร
ประเทศท่ีต$อเนื่องและโปร$งใสตามหลักธรรมาภิบาลสังคมมีความปรองดองและความสามัคคีสามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนา
ประเทศชุมชนมีความเข�มแข็งครอบครัวมีความอบอุ$นประชาชนมีความม่ันคงในชีวิตมีงานและรายได�ท่ีม่ันคงพอเพียงกับการ
ดํารงชีวิตมีการออมสําหรับวัยเกษียณความม่ันคงของอาหารพลังงานและน้ํามีท่ีอยู$อาศัยและความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย!สิน 

ความม่ังคั่งหมายถึงประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย$างต$อเนื่องและมีความยั่งยืนจน
เข�าสู$กลุ$มประเทศรายได�สูงความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลงประชากรมีความอยู$ดีมีสุขได�รับผลประโยชน!จากการพัฒนา
อย$างเท$าเทียมกันมากข้ึนและมีการพัฒนาอย$างท่ัวถึงทุกภาคส$วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค!การสหประชาชาติไม$
มีประชาชนท่ีอยู$ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข�มแข็งขณะเดียวกันต�องมีความสามารถในการแข$งขันกับ
ประเทศต$างๆท้ังในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให�สามารถสร�างรายได�ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ
ตลอดจนมีการสร�างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห$งอนาคตเพ่ือให�สอดรับกับบริบทการพัฒนาท่ีเปลี่ยนแปลงไปและประเทศ
ไทยมีบทบาทท่ีสําคัญในเวทีโลกและมีความสัมพันธ!ทางเศรษฐกิจและการค�าอย$างแน$นแฟ)นกับประเทศในภูมิภาคเอเชียเป+น
จุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคท้ังการคมนาคมขนส$งการผลิตการค�าการลงทุนและการทําธุรกิจเพ่ือให�เป+นพลังในการ
พัฒนานอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ!ในทุนท่ีจะสามารถสร�างการพัฒนาต$อเนื่องไปได�ได�แก$ทุนมนุษย!ทุนทางปNญญาทุน
ทางการเงินทุนท่ีเป+นเครื่องมือเครื่องจักรทุนทางสังคมและทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

ความย่ังยืนหมายถึงการพัฒนาท่ีสามารถสร�างความเจริญรายได�และคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให� เ พ่ิมข้ึนอย$างต$อเนื่อง ซ่ึงเป+นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยู$บนหลักการใช�การรักษาและการฟhiนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย$างยั่งยืนไม$ใช�ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดีไม$สร�างมลภาวะต$อสิ่งแวดล�อมจนเกินความสามารถใน
การรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศการผลิตและการบริโภคเป+นมิตรกับสิ่งแวดล�อมและสอดคล�องกับเป)าหมายการ
พัฒนาท่ียั่งยืนทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ!มากข้ึนและสิ่งแวดล�อมมีคุณภาพดีข้ึนคนมีความรับผิดชอบต$อสังคมมี
ความเอ้ืออาทรเสียสละเพ่ือผลประโยชน!ส$วนรวมรัฐบาลมีนโยบายท่ีมุ$งประโยชน!ส$วนรวมอย$างยั่งยืนและให�ความสําคัญกับ
การมีส$วนร$วมของประชาชนและทุกภาคส$วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการ
พัฒนาอย$างสมดุลมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

โดยมีเป)าหมายการพัฒนาประเทศคือ“ประเทศชาติม่ันคงประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนา
อย
างต
อเนื่องสังคมเปTนธรรมฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติพัฒนา
คนในทุกมิติและในทุกช$วงวัยให�เป+นคนดีเก$งและมีคุณภาพสร�างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมสร�างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป+นมิตรกับสิ่งแวดล�อมและมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน!ส$วนรวมโดยการประเมินผล
การพัฒนาตามยุทธศาสตร!ชาติประกอบด�วย 

๑) ความอยู$ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข$งขันการพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได� 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย!ของประเทศ 
๔) ความเท$าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพคุณภาพสิ่งแวดล�อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข�าถึงการให�บริการของภาครัฐ 
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๔. ประเด็นยุทธศาสตร.ชาติ 
๔.๑ยุทธศาสตร.ชาติด!านความม่ันคง 

(๑)การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒)การป)องกันและแก�ไขปNญหาท่ีมีผลกระทบต$อความม่ันคง 
(๓)การพัฒนาศักยภาพของประเทศให�พร�อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต$อความม่ันคง

ของชาติ 
(๔)การบูรณาการความร$วมมือด�านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมถึงองค!กร

ภาครัฐและท่ีมิใช$ภาครัฐ 
(๕)การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค!รวม 

๔.๒ยุทธศาสตร.ชาติด!านการสร!างความสามารถในการแข
งขัน 
(๑)การเกษตรสร�างมูลค$า 
(๒)อุตสาหกรรมและบริการแห$งอนาคต 
(๓)สร�างความหลากหลายด�านการท$องเท่ียว 
๔.๔โครงสร�างพ้ืนฐานเชื่อมไทยเชื่อมโลก 
(๕)พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู�ประกอบการยุคใหม$ 

๔.๓ยุทธศาสตร.ชาติด!านการพัฒนาและเสริมสร!างศักยภาพทรัพยากรมนุษย. 
(๑)การปรับเปลี่ยนค$านิยมและวัฒนธรรม 
(๒)การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช$วงชีวิต 
(๓)ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู�ท่ีตอบสนองต$อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี๒๑ 
(๔)การตระหนักถึงพหุปNญญาของมนุษย!ท่ีหลากหลาย 
(๕)การเสริมสร�างให�คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 
(๖)การสร�างสภาพแวดล�อมท่ีเอ้ือต$อการพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพทรัพยากรมนุษย! 
(๗)การเสริมสร�างศักยภาพการกีฬาในการสร�างคุณค$าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

๔.๔ยุทธศาสตร.ชาติด!านการสร!างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(๑)การลดความเหลื่อมล้ําสร�างความเป+นธรรมในทุกมิติ 
(๒)การกระจายศูนย!กลางความเจริญทางเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยี 
(๓)การเสริมสร�างพลังทางสังคม 
(๔)การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท�องถ่ินในการพัฒนาการพ่ึงตนเองและการ

จัดการตนเอง 
๔.๕ยุทธศาสตร.ชาติด!านการสร!างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปTนมิตรกับส่ิงแวดล!อม 

(๑)สร�างการเติบโตอย$างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒)สร�างการเติบโตอย$างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓)สร�างการเติบโตอย$างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป+นมิตรต$อสภาพภูมิอากาศ 
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(๔)พัฒนาพ้ืนท่ีเมืองชนบทเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมุ$งเน�นความเป+นเมือง
ท่ีเติบโตอย$างต$อเนื่อง 

(๕)พัฒนาความม่ันคงน้ําพลังงานและเกษตรท่ีเป+นมิตรต$อสิ่งแวดล�อม 
(๖)ยกระดับกระบวนทัศน!เพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ 

 
๔.๖ยุทธศาสตร.ชาติด!านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑)ภาครัฐท่ียึดประชาชนเป+นศูนย!กลางตอบสนองความต�องการและให�บริการอย$าง
สะดวกรวดเร็วโปร$งใส 

(๒)ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร!ชาติเป+นเป)าหมายและเชื่อมโยง
การพัฒนาในทุกระดับทุกประเด็นทุกภารกิจและทุกพ้ืนท่ี 

(๓)ภาครัฐมีขนาดเล็กลงเหมาะสมกับภารกิจส$งเสริมให�ประชาชนและทุกภาคส$วนมีส$วน
ร$วมในการพัฒนาประเทศ 

(๔)ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕)บุคลากรภาครัฐเป+นคนดีและเก$งยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสํานึกมีความสามารถ

สูงมุ$งม่ันและเป+นมืออาชีพ 
(๖)ภาครัฐมีความโปร$งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗)กฎหมายมีความสอดคล�องเหมาะสมกับบริบทต$างๆและมีเท$าท่ีจําเป+น 
(๘)กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต$อประชาชนโดยเสมอภาค 

  ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห
งชาติ ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติฉบับท่ี๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) ได�จัดทาข้ึนในช$วงเวลาของการ
ปฏิรูปประเทศและสถานการณ!โลกท่ีเปลี่ยนแปลงอย$างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล�ชิดกันมากข้ึนโดยได�น�อมนาหลัก 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป+นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต$อเนื่องจากแผนพัฒนาฯฉบับท่ี๙–๑๑เพ่ือ
เสริมสร�างภูมิคุ�มกันและช$วยให�สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู$ได�อย$างม่ันคงเกิดภูมิคุ�มกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยง
อย$างเหมาะสมส$งผลให�การพัฒนาประเทศสู$ความสมดุลและยั่งยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯฉบับท่ี๑๒ครั้งนี้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติ 
(สศช.) ได�จัดทาบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร!ชาติ๒๐ปG (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซ่ึงเป+นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ
และเป)าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมท้ังการปรับโครงสร�างประเทศไทยไปสู$
ประเทศไทย๔.๐ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศนอกจากนั้นได�ให�ความสําคัญกับการมีส$วนร$วมของภาคีการพัฒนาทุก
ภาคส$วนท้ังในระดับกลุ$มอาชีพระดับภาคและระดับประเทศในทุกข้ันตอนของแผนฯอย$างกว�างขวางและต$อเนื่องเพ่ือ
ร$วมกันกําหนดวิสัยทัศน!และทิศทางการพัฒนาประเทศรวมท้ังร$วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร!ของแผนฯเพ่ือมุ$งสู$ “ความ
ม่ันคงม่ังค่ังและยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯฉบับท่ี๑๒จึงเป+นจุดเปลี่ยนท่ีสําคัญในการเชื่อมต$อกับยุทธศาสตร!
ชาติ๒๐ปGในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร!ระยะยาวสู$การปฏิบัติโดยในแต$ละยุทธศาสตร!ของแผนพัฒนาฯฉบับท่ี๑๒ได�
กําหนดประเด็นการพัฒนาพร�อมท้ังแผนงาน/โครงการสําคัญท่ีต�องดาเนินการให�เห็นผลเป+นรูปธรรมในช$วง๕ปGแรกของการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร!ชาติเพ่ือเตรียมความพร�อมคนสังคมและระบบเศรษฐกิจของประเทศให�สามารถปรับตัวรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได�อย$างเหมาะสมขณะเดียวกันยังได�กําหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตาม
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ประเมินผลท่ีชัดเจนเพ่ือกากับให�การพัฒนาเป+นไปอย$างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพนาไปสู$การพัฒนาเพ่ือประโยชน!สุขท่ี
ยั่งยืนของสังคมไทย 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช
วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๑หลักการ 
๑.๒จุดเปลี่ยนสําคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักท่ีสําคัญในช$วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดล!อมการพัฒนาประเทศ 
๒.๑สถานการณ!และแนวโน�มภายนอก 
๒.๒สถานการณ!และแนวโน�มภายใน 

๓. วัตถุประสงค.และเป�าหมายการพัฒนาในช
วงแผนพัฒนาฯฉบับท่ี๑๒ 
๓.๑. วัตถุประสงค! 

   ๓.๒. เป)าหมายรวม 
๔. ยุทธศาสตร.การพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตร!ในแผนพัฒนาฯฉบับท่ี๑๒มีท้ังหมด๑๐ยุทธศาสตร!โดยมี๖ยุทธศาสตร!ตามกรอบ
ยุทธศาสตร!ชาติ๒๐ปGและอีก๔ยุทธศาสตร!ท่ีเป+นปNจจัยสนับสนุนดังนี้ 

๔.๑ยุทธศาสตร!การเสริมสร�างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย! 
๔.๒ยุทธศาสตร!การสร�างความเป+นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

   ๔.๓ยุทธศาสตร!การสร�างความเข�มแข็งทางเศรษฐกิจและแข$งขันได�อย$างยั่งยืน 
๔.๔ยุทธศาสตร!การเติบโตท่ีเป+นมิตรกับสิ่งแวดล�อมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
๔.๕ยุทธศาสตร!การเสริมสร�างความม่ันคงแห$งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู$ความม่ังค่ังและยั่งยืน 
๔.๖ยุทธศาสตร!การบริหารจัดการในภาครัฐการป)องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิ

บาลในสังคมไทย 
๔.๗ยุทธศาสตร!การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส! 
๔.๘ยุทธศาสตร!การพัฒนาวิทยาศาสตร!เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 
๔.๙ยุทธศาสตร!การพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
๔.๑๐ยุทธศาสตร!ความร$วมมือระหว$างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

๕. การขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯฉบับท่ี๑๒สู
การปฏิบัติ 
๕.๑หลักการ 
๕.๒แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯฉบับท่ี๑๒ 
๕.๓การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯฉบับท่ี๑๒ 
 
 
 
 
 
 

  1.3แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ
มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
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    ๑.๓.๑ แผนพัฒนาภาคใต!ชายแดน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ 
      ๑. แนวคิดและทิศทางการพัฒนาภาคใต�ชายแดน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ 
      ภาคใต�ชายแดนพ่ึงพิงภาคการเกษตร โดยมีพืชเศรษฐกิจหลัก ยางพารา ปาล!มน้ํามัน และไม�ผล 
ซ่ึงยังใช�รูปแบบการผลิตแบบด้ังเดิม และมีการแปรรูปข้ันต�นเพ่ือการส$งออก ทําให�ได�รับผลกระทบจากความผันผวนของ
ราคา นอกจากนี้ภาพลักษณ!ความไม�ปลอดภัยจากเหตุการณ!ความไม�สงบ ส$งผลต$อภาวะการค�าและการลงทุน อย$างไรก็ดี 
ภาคใต�ชายแดนเป+นแหล$งทําการประมงท่ีสําคัญของประเทศ เนื่องจากมีทรัพยากรท่ีอุดมสมบูรณ!และมีแหล$งท$องเท่ียวท่ี
สวยงาม รวมท้ังมีพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และเมืองชายแดนมีจุดท่ีตั้งท่ีได�เปรียบในการเชื่อมโยงการพัฒนาระหว$าง
พ้ืนท่ีภาคใต�และมาเลเซียรวมท้ังสิงคโปร! ประกอบกับปNจจุบันรัฐบาลอยู$ระหว$างดําเนินโครงการเมืองต�นแบบ “สามเหลี่ยม
ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร อําเภอหนองจิก การพัฒนาการค�าและการท$องเท่ียว อําเภอสุไหงโก-
ลก และอําเภอเบตงเพ่ือสร�างงาน และรายได�ให�กับประชาชน ควบคู$ไปกับการพัฒนาเพ่ือสร�างความเข�มแข็งให�กับชุมชน
และอยู$ร$วมกันอย$างสันติสุขภายใต�สังคมพหุวัฒนธรรม 
       (๑) เป)าหมายเชิงยุทธศาสตร! “เป+นแหล$งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปร
รูปท่ีสําคัญของประเทศ และเป+นเมืองชายแดนเชื่อมโยงการค�าและการท$องเท่ียวกับพ้ืนท่ีภาคใต�และการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศมาเลเซียและสิงคโปร!ชุมชนมีความเข�มแข็งอยู$ร$วมกันอย$างสันติสุขภายใต�สังคมพหุวัฒนธรรม”  
       (๒) วัตถุประสงค! 



 

หน�า 20 | 
 

       - เพ่ือพัฒนายกระดับการผลิตและการแปรรูปเพ่ือสร�างมูลค$าเพ่ิมให�กับสินค�าเกษตรหลัก
ของภาค 
       - เพ่ือพัฒนาเมืองชายแดน (สุไหงโก-ลก และเบตง) ให�เป+นศูนย!กลางการค�า การ
ท$องเท่ียวของภาค 
       - เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด�านรายได� การศึกษา และสาธารณสุข และ
อยู$ร$วมกันอย$างสันติสุข 
       (3) เป)าหมาย 
       - อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต�ชายแดนขยายตัวเพ่ิมข้ึน 8.3.2 
สัมประสิทธิ์ความไม$เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได�ภาคใต�ชายแดนลดลง 
      ๒. ยุทธศาสตร!การพัฒนา 
       ยุทธศาสตร!ท่ี ๑ พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรเพ่ือสร�าง
ความม่ันคงให�กับภาคการผลิต 
       - แนวทางการพัฒนา 
       ๑) พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
       ๒) ยกระดับอุตสาหกรรมประมง การเพาะเลี้ยงกุ�งและสัตว!น้ําชายฝN]งเพ่ือการส$งออกและ
เป+นมิตรต$อสิ่งแวดล�อม 
       ๓) ส$งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว!   
       ๔) ส$งเสริมให�มีการใช�เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร!มอย$าง
เป+นระบบ 
       ๕) ส$งเสริมการใช�ประโยชน!จากเทคโนโลยีฐานชีวภาพ และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค$า
ผลผลิตภาคการเกษตร 
       ๖) ส$งเสริมการสร�างตราสินค�า (Brand) ผลผลิตทางการเกษตร 
       ๗) พัฒนาพ้ืนท่ีอําเภอหนองจิกต$อเนื่องอําเภอเมืองปNตตานี 
       ๘) พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ําลุ$มน้ําเพ่ือป)องกันความเสียหายพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและ
สร�างความม่ันคงด�านทรัพยากรน้ํา 
       ๙) สนับสนุนการปรับปรุงท$าเทียบเรือปNตตานีให�มีมาตรฐาน 
       ๑๐) ส$งเสริมการใช�ประโยชน!จากความหลากหลายทางชีวภาพสร�างมูลค$าเพ่ิมให�กับภาค
การผลิตและบริการในพ้ืนท่ี และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติให�มีความอุดมสมบูรณ 
       ยุทธศาสตร!ท่ี 2 พัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก และเมืองเบตง ให�เป+นเมืองการค�าและเมือง
ท$องเท่ียวชายแดน และพัฒนาเมืองยะลาให�เป+นเมืองน$าอยู$และศูนย!กลางเศรษฐกิจของภาคใต�ชายแดน 
       - แนวทางการพัฒนา 
       ๑) พัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกบริเวณด$านชายแดนให�เพียงพอและได�มาตรฐานรวมท้ัง
พ้ืนท่ีเศรษฐกิจบริเวณชายแดน 
       ๒) พัฒนาโครงข$ายคมนาคมให�มีความเชื่อมโยงและมีมาตรฐานท้ังทางบก และทาง
อากาศ 
       ๓) พัฒนาเมืองยะลาให�เป+นเมืองน$าอยู$และศูนย!กลางเศรษฐกิจของภาค 
       ๔) พัฒนาแหล$งท$องเท่ียวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 
       ๕) พัฒนาเมืองท$องเท่ียวชายแดนและส$งเสริมธุรกิจต$อเนื่องการท$องเท่ียว 
       ๖) พัฒนาและส$งเสริมธุรกิจการค�าชายแดน 
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       ๗) เร$งรัดการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาสให�เป+นฐานเศรษฐกิจใหม$ของภาค 
เพ่ือรองรับการค�าการลงทุนท้ังในและต$างประเทศ 
       ยุทธศาสตร!ท่ี ๓ เสริมสร�างความเข�มแข็งให�กับชุมชน 
       - แนวทางการพัฒนา 
       ๑) พัฒนาและสนับสนุนทักษะฝGมือแรงงาน 
       ๒) พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา 
       ๓) ส$งเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกวัย 
       ๔) ส$งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให�มีความเข�มแข็ง 
       ๕) สร�างความเข�มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรม 

    ๑.๓.๒ แผนพัฒนาจังหวัดป3ตตานี (พ.ศ.2561-2564) 

   วิสัยทัศน! 
“ต�นแบบเมืองเกษตรอุตสาหกรรมก�าวหน�าและครบวงจร และผลิตภัณฑ!ฮาลาลคุณภาพของประเทศ การค�า การท$องเท่ียว 
และบริการเชื่อมโยงนานาชาติ เป+นสังคมแห$งความหลากหลายท่ีน$าอยู$และสันติสุข” 
   ยุทธศาสตร!ท่ี 1 : การเสริมสร�างเศรษฐกิจท่ีเข�มแข็ง จากฐานเกษตรกรรม อุตสาหกรรมผลผลิต 
ฮาลาลการค�า การบริการและการท$องเท่ียว 
   กลยุทธ!   
    1. ส$ง เสริมการใช�  และการสร�างสรรค! เทคโนโลยี  และองค!ความรู� เ พ่ือพัฒนา
ปNจจัยพ้ืนฐานการผลิตให�สอดคล�องกับภูมิสังคม และแข$งขันได� (ต�นทาง) 
    2.พัฒนาและสร�างความเข�มแข็งแก$เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ด�วย
กลไล สหกรณ! การรวมกลุ$ม การจัดการแปลงใหญ$ และการผลิตด�วยหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงให�สามารถพ่ึงพา
ตนเองอย$างยั่งยืน (ต�นทาง) 
    ๓. ส$งเสริมการผลิตพืชและสัตว!เศรษฐกิจ อาหารเพ่ือสุขภาพ และผลผลิตทางการ
เกษตรทางเลือกใหม$ป)อนสู$เกษตรอุตสาหกรรมท่ีสอดคล�องกับตลาดผู�บริโภคและการพัฒนารองรับประชาคมอาเซียนและ
การแข$งขันในประชาคมโลก 
    4. พัฒนาคุณภาพแรงงานของจังหวัด การพัฒนาระบบบริการแรงงาน สวัสดิภาพ
แรงงานรองรับการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม เมืองการค�าและการบริการ และอุตสาหกรรมการท$องเท่ียว การเชื่อมโยง
กลุ$มจังหวัด และนานาชาติ (ต�นทาง) 
    5.สร�างผู�ประกอบการขนาดกลางและขนาดย$อม ผู�ประกอบการใหม$ วิสาหกิจชุมชน สู$
เมืองเกษตรอุตสาหกรรม และเมืองแห$งการค�าการขาย และบริการท่ีเข�มแข็ง เชื่อมโยงอาเซียนและนานาชาติ (ต�นทาง) 
    6.สร�างภาพลักษณ! สื่อสารและประชาสัมพันธ!เชิงรุกด�วยช$องทางท่ีหลากหลาย สร�าง
ความเชื่อม่ันแก$นักลงทุน คู$ค�า และนักท$องเท่ียว ด�วยมาตรการกลไกเชิงพ้ืนท่ี และแนวนโยบายแห$งรัฐ (ต�นทาง) 
    ๗. เสริมสร�างประสิทธิภาพการแปรรูปเพ่ิมมูลค$าผลผลิตทางการเกษตรผลผลิตจากภูมิ
ปNญญาและการจัดการกระบวนการผลิตของเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารฮาลาลแบบครบวงจร ด�วยนวัตกรรม และความ
เป+นมิตรกับสิ่งแวดล�อม และมีมาตรฐานสากล (กลางทาง) 
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    8. พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน และพัฒนาการบริการรัฐรองรับการพัฒนาเมืองเกษตร
อุตสาหกรรม ก�าวหน�าและครบวงจร และอาหารฮาลาล ผลิตภัณฑ!ฮาลาล และอุตสาหกรรมฮาลาลสู$ระดับสากล (กลาง
ทาง) 
    ๙. เสริมสร�างมาตรฐานแหล$งท$องเท่ียว กิจกรรมการท$องเท่ียวเชิงนิเวศน!ปZาเขา นิเวศน!
ทางทะเล การท$องเท่ียวทางศาสนา วัฒนธรรม รองรับการเชื่อมโยงการท$องเท่ียวในกลุ$มจังหวัดและนานาชาติ (กลางทาง) 
    ๑๐. เพ่ิมประสิทธิภาพบริการของรัฐเอกชน และบริการสาธารณะให�มีมาตรฐาน พัฒนา
ข�อมูลสารสนเทศ รองรับการพัฒนาเป+นเมืองการค�า การลงทุน และการท$องเท่ียว (กลางทาง) 
    ๑๑. สร�างแบรนด!ฮาลาลพรีเม่ียมปNตตานีรุกตลาดผลิตภัณฑ!ฮาลาลคุณภาพไปยังกลุ$ม
ประเทศอาเซียน และประเทศมุสลิม และตลาดใหม$ท่ีแข$งขันได� (ปลายทาง) 
    12. สร�างและพัฒนาการตลาดดิจิทัลเพ่ือกระจายผลผลิตการเกษตรพร�อมเพ่ิมโอกาส
ทางการตลาดการค�า ตลาดการบริการ ตลาดการท$องเท่ียวสู$ท่ัวโลกด�วยพาณิชย!อิเล็กทรอนิกส!ท่ีทันสมัย (ปลายทาง) 
    ๑๓. เชื่อมโยงตลาดการค�าอาหารสด อาหารแช$แข็ง อาหารแปรรูป เชื่อมโยงการค�า
สามเหลี่ยมเศรษฐกิจชายแดนใต� กลุ$มจังหวัด ประเทศ และนานาชาติ (ปลายทาง) 
    ๑๔.สร�างสรรค!กิจกรรมทางการค�า การบริการ การลงทุน กระตุ�นบรรยากาศทาง
เศรษฐกิจในจังหวัดให�คึกคัก (ปลายทาง) 
    ๑๕. เสริมสร�างความเข�มแข็งของตลาดท$องเท่ียว เปjดตลาดใหม$ รักษาตลาดเดิม เพ่ิม
ตลาดมุสลิมรับการขยายตัวของการท$องเท่ียวกลุ$มมุสลิมจากอาเซียน และนานาชาติ(ปลายทาง) 

   ยุทธศาสตร!ท่ี 2 : การพัฒนาสังคม ชุมชนท่ีน$าอยู$ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ!อย$าง
ยั่งยืน  
   กลยุทธ! 
    1.ฟhiนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ปZาต�นน้ํา และพัฒนาแหล$งทรัพยากรรองรับ
การเกษตร การท$องเท่ียว อุตสาหกรรมฮาลาล และอาหารฮาลาล (ต�นทาง) 
    2.ส$งเสริมความเข�มแข็งของสถาบันครอบครัวเพ่ือสร�างเกราะป)องกันภัยคุกคาม และ
สร�างความเข�มแข็งให�กับครอบครัวโดยการมีส$วนร$วมทุกภาคส$วน (ต�นทาง) 
    3.เสริมสร�างความเข�มแข็งทางคุณธรรม ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และสร�าง
คุณค$า มูลค$าเพ่ิมเพ่ือการพัฒนาจังหวัดบนความเป+นพหุวัฒนธรรม (ต�นทาง)    
    4.ปรับระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการใช�ประโยชนท่ียั่งยืน โดยให�ชุมชน
เป+นฐานในการพัฒนา อนุรักษ! และจัดการให�เกิดประโยชน! (กลางทาง) 
    5.สร�างมาตรการรองรับปNญหาทางธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงโลกร�อน ลดภัย
คุกคามทางธรรมชาติต$อจังหวัดอย$างยั่งยืน (กลางทาง) 
    6. สร�างเสริมสุขภาพประชาชน พัฒนาท่ัวทุกชุมชน หมู$บ�านให�เป+นพ้ืนท่ีสุขภาวะดีแบบ
มีส$วนร$วม พร�อมยกระดับการบริการสุขภาพรองรับการพัฒนาเมือง และการเชื่อมโยงนานาชาติ (กลางทาง) 
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    7. เสริมสร�างศักยภาพชุมชน และโอกาสในการพัฒนาตนเองของประชาชนท่ีเท$าทันการ
เปลี่ยนแปลง รักษาอัตลักษณ!ท่ีดีงาม พร�อมเปjดสู$ประชาคมอาเซียน (กลางทาง) 
    ๘.สร�างชุมชนเข�มแข็งโดยการมีส$วนร$วมของประชาชนพัฒนาระบบบริการแห$งรัฐ ยึด
หลักเข�าใจ เข�าถึง และพัฒนา(กลางทาง) 
    9. ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพคน พัฒนาเมือง ชุมชน สู$พ้ืนท่ีแห$งการ
เรียนรู�ท่ีประชาชน ชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง (กลางทาง) 
    10. สร�างมาตรการเพ่ือการพ่ึงตนเองของประชาชน หมู$บ�าน ชุมชนท่ียั่งยืนด�วยหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบสวัสดิการชุมชนท่ีเข�มแข็ง (ปลายทาง) 
    11. ส$งเสริมการสร�างงาน อาชีพ รายได� จากทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปNญญาอย$างรู�คุณค$า 
และการรักษาให�ยั่งยืน (ปลายทาง) 

   ยุทธศาสตร!ท่ี 3 : การเสริมสร�างความม่ันคง พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู$
นานาชาติ  
   กลยุทธ!   
    1.เสริมสร�างศักยภาพหมู$บ�านในการจัดการตนเองให�มีความปลอดภัย และมีความสงบ
เรียบร�อย(ต�นทาง) 
    2.เพ่ิมประสิทธิภาพการป)องกันปราบปรามและเฝ)าระวังภัยคุกคามต$อประชาชนและ
ความม่ันคงของจังหวัดด�วยการทํางานแบบบูรณาการผสานความทันสมัยของเทคโนโลยี และคุณภาพบุคลากร (กลางทาง) 
    3.พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และพัฒนาการคมนาคมท้ัง
ทางบก ทางราง ทางน้ํา ทางอากาศ ให�มีความปลอดภัย มีมาตรฐานเชื่อมโยงจังหวัด กับกลุ$มจังหวัด ประเทศ อาเซียน และ
นานาชาติ (กลางทาง) 
    4.พัฒนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร!จังหวัดด�วยกลไกการทํางานเชิงบูรณาการรูปแบบ
ประชารัฐเน�นภารกิจร$วม พ้ืนท่ีเป+นฐาน ประชาชนเป+นศูนย!กลาง (กลางทาง) 
       5. ปรับสภาพแวดล�อมเมือง สร�างภูมิทัศน!ใหม$ ให�มีความเป+นอารยสถาปNตย! เป+นเมือง
สะอาด เป+นระบบพร�อมต�อนรับแขกบ�านแขกเมืองด�วยความประทับใจ (กลางทาง) 
       6. ยกระดับการบริการประชาชนให�มีความทันสมัย เป+นสากล และรองรับการเติบโต
ของเมืองสู$นานาชาติ (ปลายทาง) 
    7. เตรียมพร�อมเมืองสู$สังคมดิจิทัล และพัฒนาสู$เมืองแห$งความทันสมัยด�วยเทคโนโลยี 
(ปลายทาง) 
   1.4 ยุทธศาสตร!การพัฒนาขององค!กรปกครองส$วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดปNตตานี  
  2. ยุทธศาสตร.ขององค.กรปกครองส
วนท!องถ่ิน  
   2.1 วิสัยทัศน!  

“ตําบลแป)นน$าอยู$ นําพาสันติสุข สู$ยุคเทคโนโลยี ทุกชีวีอยู$ดีมีสุข” 
   2.2 ยุทธศาสตร! 
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    1. พัฒนาและเสริมสร�างความเข�มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน และการแก�ไขปNญหาความ
ยากจน  

   2. พัฒนาคนและสังคมให�มีคุณภาพ 
   3. พัฒนาการกีฬาและส$งเสริมการท$องเท่ียว 
   4. การบริหารจัดการท่ีดี 
   5. พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานให�ได�มาตรฐาน 
   6. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย$างยั่งยืน 
  7. ส$งเสริมการรักษาความม่ันคงและเสริมสร�างสันติสุข 

 
   2.3 เป)าประสงค! 
       1. เพ่ือให�มีและบํารุงรักษาทางน้ํา ทางบก ทางระบายน้ํา และแสงสว$าง    

 2. เพ่ือบํารุงและส$งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  
 3. เพ่ือให�มีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
 4. เพ่ือส$งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
 5. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบการเมือง การปกครอง และการบริการสาธารณะ   
 6. เพ่ือส$งเสริมสุขภาพอนามัยแก$ประชาชน การควบคุมและระงับโรคติดต$อ 
 7. เพ่ือส$งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 8. เพ่ือให�มีการควบคุมดูแล บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

   2.4 ตัวชี้วัด  
   1. การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว มีทางระบายน้ํา มีไฟฟ)า และแสงสว$างในเขตชุมชน    
   2. ประชาชนมีอาชีพและรายได�เพียงพอ  
   3. มีแหล$งน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตรมีเพียงพอ 
   4. เด็ก เยาวชน และประชาชน ได�รับการศึกษาอย$างท่ัวถึง ประชาชนเข�าร$วมกิจกรรมทาง
ศาสนาและร$วมอนุรักษ!ภูมิปNญญาท�องถ่ิน 
   5. ประชาชนได�รับข�อมูลข$าวสารท่ีทันสมัย มีส$วนร$วมในกิจกรรมขององค!การบริหารส$วนตําบล 
และได�รับความสะดวกในการมาติดต$อราชการ   
   6. ราษฎรมีสุขภาพอนามัยท่ีแข็งแรงไม$มีโรคภัย 
   7. เด็ก สตรี คนชรา และผู�ด�อยโอกาสจะได�รับการดูแลด�านความเป+นอยู$ท่ีดีข้ึนมีสถานท่ีพักผ$อน
และออกกําลังกาย 
   8. สิ่งแวดล�อมไม$เป+นพิษ 
   2.5 ค$าเป)าหมาย 
   1.  ด�านการได�รับบริการด�านโครงสร�างพ้ืนฐานให�มีความสะดวกและรวดเร็ว 
   - ค$าเป)าหมาย  จํานวน  28  โครงการ 
   2.  ประชาชนมีความรู�และบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
   - ค$าเป)าหมาย  จํานวน  29  โครงการ 
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  3.  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได�เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได� 
   - ค$าเป)าหมาย  จํานวน   6โครงการ 

  4. มลภาวะและสิ่งแวดล�อมไม$เป+นพิษทําให�ชุมชนน$าอยู$อย$างสงบสุข 
   - ค$าเป)าหมาย  จํานวน   3  โครงการ 

  5.  การบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีส$วนร$วมจากทุกภาคส$วน 
   - ค$าเป)าหมาย  จํานวน   8  โครงการ 
   2.6 กลยุทธ! 

 1. ส$งเสริมสนับสนุนการสร�างงานสร�างอาชีพให�กับประชาชนในตําบลตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 2. ส$งเสริมสนับสนุนอาชีพด�านการเกษตร และปศุสัตว!ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม$ 
 3. ส$งเสริมสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดําริ 
 4. ส$งเสริมการตลาด การค�า การลงทุนในท�องถ่ิน 
 5. ส$งเสริมสนับสนุนผู�ประกอบการในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและผลิตภัณฑ! 
 6. พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ!และส$งเสริมการตลาดสินค�า OTOP 
 7. ส$งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน 
 8. พัฒนาภูมิปNญญาท�องถ่ิน 
 9. ส$งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบทุกระดับ 
 10. ส$งเสริมสนับสนุนให�ประชาชนมีส$วนร$วมในการจัดการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท่ี

สอดคล�องตามความต�องการของประชาชน 
 11. ส$งเสริมสนับสนุนบทบาทสถานศึกษา ศาสนสถาน ให�เป+นแหล$งเรียนรู�ในชุมชน 
 12. ส$งเสริมสนับสนุนการใช�สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 13. ส$งเสริมสนับสนุนให�เด็กและเยาวชนได�มีส$วนร$วมในการแสดงออกด�านความคิดและมีนิสัย

รักในการเรียน 
 14. ส$งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเด็ก เยาวชนและประชาชนให�มีคุณธรรมนําความรู� เกิดภูมิ

ต�านทาน 
 15. ส$งเสริมทํานุบํารุงศาสนา ศาสนสถาน ศาสนาพิธีต$างๆ 
 16. ส$งเสริมบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท�องถ่ินและภูมิปNญญาของ

ท�องถ่ิน 
 17. ส$งเสริมและสนับสนุนให�เกิดความเข�มแข็งของชุมชนและสถาบันครอบครัว 
 18. ส$งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ�มครองเด็ก สตรี ผู�สูงอายุ ผู�พิการ 

ผู�ด�อยโอกาส และประชาชนโดยท่ัวไป 
 19. ควบคุมป)องกันการแพร$ระบาดของยาเสพติดตลอดถึงการบําบัด ฟhiนฟูท้ังทางด�านร$างกาย

และจิตใจแก$ผู�ติดยาเสพติด 
 20. ส$งเสริมการป)องกันและควบคุมโรคติดต$อ 
 21. ส$งเสริมการสร�างสุขภาพตามวิถีชุมชน 
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  22. ส$งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด�านการกีฬา การออกกําลังกายและกิจกรรมนันทนาการ 
   23. ส$งเสริมสนับสนุนการก$อสร�างและปรับปรุงสนามกีฬา  

 24. ส$งเสริม สนับสนุน การประชาสัมพันธ!แหล$งท$องเท่ียว 
 25. ปรับปรุง พัฒนาแหล$งท$องเท่ียวและส$งเสริมกิจกรรมการการท$องเท่ียว 
 26. ส$งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค!กร 
 27. พัฒนา ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช� และพัฒนาสถานท่ีการปฏิบัติงาน 
 28. พัฒนา ปรับปรุง ระบบบริหารจัดการองค!กรตามหลักการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี 
 29. พัฒนาและสร�างระบบการบริการท่ีทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 30. ปรับปรุงรูปแบบการทํางานอํานวยความสะดวก ลดข้ันตอนกระบวนการทํางาน 
 31. พัฒนาส$งเสริมระบบประชาสัมพันธ!การดําเนินงานขององค!กร รองรับการเข�าสู$ประชาคม

อาเซียน 
 32. ก$อสร�าง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เข่ือน ระบบระบายน้ํา ระบบ

ชลประทานขนาดเล็ก  
 33. พัฒนาปรับปรุงระบบจราจร และการขนส$ง 
 34. จัดให�มีไฟฟ)าใช�อย$างท่ัวถึง 
 35. ก$อสร�าง ปรับปรุงแหล$งน้ําอุปโภค บริโภคและระบบประปา 
 36. จัดทําผังตําบล 
 37. คุ�มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย$างยั่งยืน 
 38. ส$งเสริมสนับสนุนให�ประชาชนมีจิตสํานึกในการร$วมกันอนุรักษ!ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม 
 39. ปรับปรุงภูมิทัศน!ในตําบล 
 40. จัดระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย 
 41. ส$งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการและป)องกันภัยพิบัติ 
 42. ส$งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด�านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย!สินของประชาชน 
 43. เสริมสร�างความเข�มแข็งของชุมชนให�มีส$วนร$วมในการรักษาความสงบเรียบร�อยในท�องถ่ิน 

เพ่ือให�เกิดสันติสุข 
 44. ส$งเสริมให�ท�องถ่ินมีความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุนงานป)องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย ตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร�อยในท�องถ่ิน 
   2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร! 

 การกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร! (Positioning) ขององค!การบริหารส$วนตําบลแป)น กําหนดการพัฒนาท่ี
ครอบคลุมกิจกรรมต$างๆขององค!การบริหารส$วนตําบลแป)น ท่ีเก่ียวข�องกับยุทธศาสตร!การพัฒนา จํานวน 7 ยุทธศาสตร! 
ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร!ท่ี 1 พัฒนาและเสริมสร�างความเข�มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก�ไขปNญหาความยากจน  

 ยุทธศาสตร!ท่ี 2 พัฒนาคนและสังคมให�มีคุณภาพ 
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 ยุทธศาสตร!ท่ี 3 พัฒนาการกีฬาและส$งเสริมการท$องเท่ียว 
 ยุทธศาสตร!ท่ี 4 การบริหารจัดการท่ีดี 
 ยุทธศาสตร!ท่ี 5 พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานให�ได�มาตรฐาน 
 ยุทธศาสตร!ท่ี 6 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย$างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร!ท่ี 7 ส$งเสริมการรักษาความม่ันคงและเสริมสร�างสันติสุข 

   2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร!ในภาพรวม 
 ในภาพรวมแล�วยุทธศาสตร!การพัฒนาขององค!การบริหารส$วนตําบลแป)น มุ$งพัฒนา 7 ด�าน 

ได�แก$ พัฒนาและเสริมสร�างความเข�มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน และแก�ไขปNญหาความยากจน พัฒนาคนและสังคมให�มี
คุณภาพพัฒนาการกีฬาและส$งเสริมการท$องเท่ียวการบริหารจัดการท่ีดีพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานให�ได�มาตรฐานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย$างยั่งยืนส$งเสริมการรักษาความม่ันคงและเสริมสร�างสันติสุข 

 
การจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค!การบริหารส$วนตําบลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร!ในภาพรวม  ดังนี้ 

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  3. การวิเคราะห.เพ่ือพัฒนาท!องถ่ิน 
   3.1 การวิเคราะห!กรอบการจัดทํายุทธศาสตร!ขององค!กรปกครองส$วนท�องถ่ิน 

ยุทธศาสตร
การพัฒนาขององค
การบริหารส�วนตําบล   

เป�าประสงค
 

ตัวช้ีวัด 

ค�าเป�าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร
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ผลการวิเคราะห!สภาพแวดล�อมศักยภาพ  (SWOT) ขององค!การบริหารส$วนตําบลแป)น 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ
อน (Weakness) 
S1 มีคําสั่งแบ$งโครงสร�างขององค!การบริหารส$วน

ตําบลแป)นชัดเจน คลอบคลุมอํานาจหน�าท่ีตาม
ภารกิจ และ สามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงได�
ตามภารกิจท่ีได�รับเพ่ิมข้ึนหรือถ$ายโอน 

W1 บุคลากรองค!การบริหารส$วนตําบลยังขาดแคลนใน
บางตําแหน$งไม$เพียงพอต$อการบริหารงาน 

W2 ความต�องการ และคาดหวังของประชาชนมีสูงต$อ
องค!การบริหารส$วนตําบลในการแก�ไขปNญหาความ
เดือดร�อนแต$องค!การบริหารส$วนตําบลตอบสนอง
ได�น�อย 

S2 มีแผนพัฒนาท่ีชัดเจน และมีการบรูณาการจัดทํา
แผน การทํางาน ร$วมกับหน$วยงาน หรือส$วน
ราชการอ่ืน W3 คนในท�องถ่ินมีปNญหาหนี้สินอันเก่ียวเนื่องกับการ

ประกอบอาชีพหรือการดํารงชีวิตประจําวันในอัตรา
สูง 

S3 มีคําสั่งแบ$งงานหรือการมอบอํานาจการ
บริหารงานตามลําดับชั้น 

S4 ผู�บริหารท�องถ่ินกําหนดนโยบายได�เองภายใต�
กรอบของกฎหมาย 

W4 พ้ืนท่ีตําบลไม$มีรถโดยสารประจําทางสัญจรผ$านทํา
ให�การเดินทางไม$สะดวก ส$วนใหญ$ประชาชนจะใช�
รถส$วนตัว S5 มีข�อบัญญัติงบประมาณรายจ$ายเป+นของตนเอง

ซ่ึงเป+นเครื่องมือในการตอบสนองความต�องการ
ของประชาชนในตําบล 

W5 มีระเบียบ/กฎหมายใหม$ๆ จํานวนมากทําให�การ
ปฏิบัติของบุคลากรไม$ทันต$อเหตุการณ! 

S6 สภาองค!การบริหารส$วนตําบลสามารถออก
ข�อบัญญัติได�เอง ภายใต�กรอบกฎหมาย 

W6 บุคลากรมีน�อย ทําให�ต�องรับผิดชอบงานหลาย
อย$าง เกิดการทํางานไม$มีความต$อเนื่อง และ
ประสบการณ!ในการทํางานน�อย S7 สามารถจัดกรอบอัตรากําลังได�เองตามภารกิจ

และกําลังงบประมาณ W7 ขาดแคลนน้ําใช�อุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตร
ในฤดูแล�ง S8 ผู�บริหารและฝZายนิติบัญญัติมาจากการเลือกต้ัง

ของประชาชนโดยตรงทําให�เข�าใจปNญหาความ
เดือดร�อน และความต�องการของประชาชนอย$าง
แท�จริง 

W8 การแพร$ระบาดของยาเสพติด เช$น ยาบ�า น้ํา
กระท$อม 

 
 
 
 
 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ
อน (Weakness) 
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S9 มีรายได�จากการจัดเก็บรายได�เป+นของตนเอง ทํา
ให�คล$องตัวในการบริหารงาน 

W9 การมีส$วนร$วมของประชาชนในการจัดทําแผน และ
ความไม$เข�าใจสิทธิในการแสดงออกความคิดเห็น 

S10 มีเครื่องมือเครื่องใช�ในการปฏิบัติงานอย$าง
เพียงพอและทันสมัย 

W10 ประชาชนยังมีระบบความคิด หรือการประกอบ
อาชีพแบบเดิมๆ เช$น การปลูกพืชเชิงเด่ียว ฯลฯ 

S11 มีพ้ืนท่ีขนาดตําบลขนาดเล็กง$ายต$อการบริหาร 
และดูแลอย$างท่ัวถึง 

W11 ปNญหาลักขโมยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย!สินโดยเฉพาะในช$วงฤดูแล�ง 

S12 เป+นหน$วยงานท่ีมีความใกล�ชิดกับประชาชนมาก
ท่ีสุด และสามารถแก�ไขปNญหาได�อย$างรวดเร็ว 

W12 งบประมาณค$อนข�างน�อย ทําให�ตอบสนองต$อความ
ต�องการของประชาชนยังครอบคลุมไม$ได�เพียงพอ 

S13 สภาพของพ้ืนดิน มีคุณภาพค$อนข�างสมบูรณ!
เหมาะกับการปลูกพืชได�ทุกชนิด 

W13 ระบบข�อมูลไม$เป+นปNจจุบัน หรือไม$ครบถ�วน
ครอบคลุมในทุกด�าน 

S14 กลุ$มองค!กรภาคประชาชนท่ีเข�มแข็ง และมีการ
ทํางานในระบบของเครือข$าย 

W14 ขาดการอนุรักษ!ในขนบธรรมเนียมประเพณี และ
ภูมิปNญญาท�องถ่ิน 

S15 มีการจัดส$งบุคลากรเข�ารับการฝ_กอบรมอย$าง
ต$อเนื่อง 

W15 เยาวชนขาดความตระหนักในการเข�าไปมีส$วนร$วม
ในกิจกรรมทางศาสนา  

S16 มีระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสม W16 ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแลและ
บํารุงรักษาสิ่งแวดล�อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

S17 ผู�นํา ผู�บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนด
นโยบายการพัฒนาในด�านการเมือง การบริหาร
และการพัฒนาบุคลากรท�องถ่ิน 

W17 อาชีพหลักของคนในชุมชนส$วนใหญ$ทําการเกษตร 
ต�องอาศัยแหล$งน้ําจากธรรมชาติซ่ึงบางครั้งไม$
เพียงพอ 

S18 มีกลไกการบริหารราชการ ประชาคม ภาค
ประชาชนในทุกชุมชน 

W18 เกิดปNญหาน้ําท$วมขังและการกัดเซาะถนนในช$วงฤดู
ฝน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 
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O1 มีแนวโน�มได�รับการถ$ายโอนภารกิจเพ่ิมมากข้ึน
ตามแผนกฎหมายกระจายอํานาจฯ 

T1 อํานาจหน�าท่ีตามแผนกระจายอํานาจฯ บางภารกิจ
ยังไม$มีความชัดเจน 

O2 แนวโน�มของรายได� ท่ี ได� รั บจั ดสรรมาก ข้ึน 
ตามลําดับแผนกระจายอํานาจฯ และการจัดเก็บ
รายได�เองขององค!การบริหารส$วนตําบล 

T2 การให�ความอิสระองค!การบริหารส$วนตําบลจาก
ส$วนกลางยังไม$เต็มท่ี ยังต�องอยู$ภายใต�การกํากับ 
ควบคุมดูแลจาก ส$วนภูมิภาค 

O3 กฎหมายกระจายอํานาจฯ เอ้ือต$อการบริหารงาน
ขององค!การบริหารส$วนตําบล 

T3 การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไม$เพียงพอกับ
ภารกิจท่ีถ$ายโอนให�กับท�องถ่ิน 

O4 กฎหมายกระจายอํานาจฯ เอ้ือต$อการบริหารงาน
ขององค!การบริหารส$วนตําบล T4 ภาคเกษตรกรรมมีปNญหาหนี้สิน ขาดทุน คุณภาพ

ตํ่าผลผลิตทางเกษตรส$วนใหญ$มีราคาตกตํ่า O5 ความก�าวหน�าด�านเทคโนโลยีทําให�มีความสะดวก
คล$องตัว และมีประสิทธิภาพในการทํางานมาก
ข้ึน T5 น้ํามันมีราคาแพงอย$างต$อเนื่อง 

O6 ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีกันดี มีความ
ขัดแย�งทางการเมือง ทางความคิดเห็นน�อย T6 การอพยพแรงงานของคนในพ้ืนท่ี เนื่องจากแหล$ง

งานรองรับไม$เพียงพอ 
O7 มีวัด และมัสยิดสามารถพัฒนาเสริมสร�างความ

พร�อมให�เป+นแหล$งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของ
เยาวชน และประชาชนในตําบล 

T7 ประชาชนไม$ให�ความสําคัญในการศึกษาของ บุตร 
– หลาน ให�ได�รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

O8 มีสถานศึกษาอยู$ในพ้ืนท่ี ต้ังแต$ เด็กก$อนวัยเรียน 
ถึง ระดับประถมศึกษา มีโรงเรียนสอนศาสนา 
และมีศูนย!การเรียนรู�นอกระบบ ซ่ึงมีความพร�อม 
มีศักยภาพในการจัดการศึกษาอย$างท่ัวถึง 

T8 ภัยธรรมชาติเนื่องจากพ้ืนท่ีของตําบล ในช$วงฤดูฝน
มีน้ําท$วม ฤดูแล�งมีภัยแล�งขาดน้ําเพ่ือการอุปโภค
บริโภค 

O9 มีโรงพยาบาลส$งเสริมสุขภาพชุมชนครอบคลุมท้ัง
พ้ืนท่ีอย$างเพียงพอ  

T9 ความไม$ม่ันคงทางการเมืองระดับชาติมีผลต$อการ
จัดสรรงบประมาณขององค!การบริหารส$วนตําบล 

 
 
 
 
 
 
 

โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 
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O10 การแก�ไขปNญหาความยากจนและปNญหายาเสพ
ติดตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดและอําเภอ
สอดคล�องกับนโยบายและยุทธศาสตร!ของ
องค!การบริหารส$วนตําบล 

T10 ผลจากการถ$ายโอนภารกิจทําให�มีงาน/หน�าท่ี
เพ่ิมข้ึนแต$ไม$มีบุคลากรมารองรับ 

T11 สภาวการณ!ทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองส$งผลต$อการพัฒนาท�องถ่ิน 

O11 นําข�อมูลจาการจัดทําเวทีประชาคม  
จัดทําโครงการ/กิจกรรมหรือสนับสนุนด�านต$าง ๆ 
เพ่ือตอบสนองความต�องการของชุมชน 

T12 ประชาชนไม$สนใจ ขาดจิตสํานึกในการมีส$วนร$วม
ในการพัฒนาพ้ืนท่ี และไม$ให�ความสําคัญกับการมี
ส$วนร$วมในกิจกรรมของท�องถ่ินและของภาครัฐ 

O12 มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทางสังคมอยู$
เย็นเป+นสุขร$วมกันใช�สันติวิธีเป+นแนวทางในการ
แก�ไขปNญหา 

T13 ขาดความรู�ความเข�าใจเรื่องประชาคมอาเซียน 

O13 มีความเข�มแข็งทางการเมืองในระดับท�องถ่ินทํา
ให�การบริหารจัดการมีความต$อเนื่อง 

  

   3.2 การประเมินสถานการณ!สภาพแวดล�อมภายนอกท่ีเก่ียวข�อง  
 การเปลี่ยนแปลงในประเทศท่ีจะส$งผลกระทบต$อ องค!การบริหารส$วนตําบล 
  - รัฐธรรมนูญฉบับใหม$จะส$งผลต$อองค!กรปกครองส$วนท�องถ่ินอย$างไร 
  - แนวโน�มการถ$ายโอนภารกิจให�องค!กรปกครองส$วนท�องถ่ิน ในขณะท่ีองค!กรปกครองส$วน

ท�องถ่ินมีบุคลากรจํานวนจํากัด 
  - การลดจํานวนสมาชิกสภาองค!กรปกครองส$วนท�องถ่ินเหลือหมู$บ�านละหนึ่งคน จะส$งผลต$อการ

ปฏิบัติงานขององค!กรปกครองส$วนท�องถ่ินมากน�อยเพียงใด 
  - การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให� อปท. 
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   ส
วนที่ 3  
 

  1. ยุทธศาสตร.การพัฒนาและแผนงาน 
ที่ ยุทธศาสตร. ด!าน แผนงาน หน
วยงานรับผิดชอบหลัก หน
วยงานสนับสนุน 
๑ ด�านพัฒนาและเสริมสร�างความเข�มแข็ง

ของระบบเศรษฐกิจชุมชนการแก�ไข
ปNญหาความยากจนและ 

ด�านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน สํานักปลดั/กองการศึกษา 
 

ทุกหน$วยงาน 
 

ด�านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร สํานักปลดั/กองการศึกษา 
๒ ด�านพัฒนาคนและสังคมให�มคีุณภาพ ด�านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป   กองการศึกษาฯ ทุกหน$วยงาน 

ด�านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ 
แผนงานสาธารณสุข กองการศึกษาฯ 
แผนงานสังคมสงเคราะห! กองการศึกษาฯ/กองช$าง 
แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน กองการศึกษาฯ/สํานักปลดั 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ กองการศึกษาฯ 

ด�านการดาํเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง กองการศึกษาฯ 
๓ ด�านพัฒนาการกีฬาสู$ความเป+นเลศิและ

ส$งเสริมการท$องเที่ยว 
ด�านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองการศึกษาฯ ทุกหน$วยงาน 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ กองการศึกษาฯ 
๔ ด�านการบริหารจัดการที่ด ี ด�านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป สํานักปลดั/กองคลัง ทุกหน$วยงาน 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน สํานักปลดั 
แผนงานเคหะและชุมชน กองช$าง/สํานักปลัด 

๕ ด�านพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานให�ได� 
มาตรฐาน 

ด�านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช$าง ทุกหน$วยงาน 

ด�านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช$าง ทุกหน$วยงาน 

 
 
 
 

การนําแผนพัฒนาท!องถิ่นไปสู
การปฏิบัติ 
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1. ยุทธศาสตร.การพัฒนาและแผนงาน 
ที่ ยุทธศาสตร. ด!าน แผนงาน หน
วยงานรับผิดชอบหลัก หน
วยงานสนับสนุน 
๖ ด�านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล�อมอย$างยั่งยืน 
ด�านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป สํานักปลดั ทุกหน$วยงาน  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน สํานักปลดั ทุกหน$วยงาน  

ด�านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร สํานักปลดั ทุกหน$วยงาน 

ด�านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช$าง ทุกหน$วยงาน 

๗ ด�านส$งเสริมการรักษาความมั่นคงและ
เสรมิสร�างสันตสิุข 

ด�านบริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

สํานักปลดั 

  

ทุกหน$วยงาน 

  

รวม7 ยุทธศาสตร. ๕ด!าน 1๑แผน 4 สํานัก/กอง  
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท!องถิ่น 
    บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

    แผนพัฒนาท!องถิ่น(พ.ศ.2561 –2565) 
    องค.การบริหารส
วนตําบลแป�น 

ยุทธศาสตร. ปQ 2561 ปQ 2562 ปQ 2563 ปQ 2564 ปQ 2565 รวม 5 ปQ 
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) ยุทธศาสตร.ด!านพัฒนาและเสริมสร!างความเข!มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก!ไขป3ญหาความยากจน 
   1.1 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน ๕ ๓๕๐,๐๐๐ ๕ ๒๑๐,๐๐๐ ๒ ๑2๐,๐๐๐ 4 20๐,๐๐๐ 6 26๐,๐๐๐ ๒2 1,14๐,๐๐๐ 
   1.2 แผนงาน การเกษตร ๓ ๒๗๐,๐๐๐ ๓ ๒๕๐,๐๐๐ 6 ๓๙๐,๐๐๐ ๘ ๕๐๐,๐๐๐ ๘ ๔๙๐,๐๐๐ 28 ๑,๙๐๐,๐๐๐ 

รวม ๘ ๖๒๐,๐๐๐ ๘ ๔๖๐,๐๐๐ 8 51๐,๐๐๐ ๑2 70๐,๐๐๐ ๑4 75๐,๐๐๐ 50 3,04๐,๐๐๐ 
2) ยุทธศาสตร.ด!านพัฒนาคนและสังคมให!มีคุณภาพ 
   2.1  แผนงาน บริหารงานทั่วไป ๓ ๑,๒๓๐,๐๐๐ ๓ ๑,๐๓๐,๐๐๐ ๒ ๔๐,๐๐๐ ๒ ๔๐,๐๐๐ ๒ ๔๐,๐๐๐ ๑๒ ๒,๓๘๐,๐๐๐ 
   2.2 แผนงาน การศึกษา ๑๑ ๔,๕๙๕,๐๐๐ ๑๑ ๔,๕๙๕,๐๐๐ 9 ๔,๕6๕,๐๐๐ 9 ๔,๕6๕,๐๐๐ ๙ ๔,๕๖๕,๐๐๐ ๔9 ๒๒,88๕,๐๐๐ 
   2.3 แผนงาน สาธารณสุข ๕ ๒๐๐,๐๐๐ ๕ ๒๐๐,๐๐๐ ๗ ๑๗๐,๐๐๐ ๘ ๒๐๐,๐๐๐ ๘ ๑๘๕,๐๐๐ ๓๓ ๙๕๕,๐๐๐ 
   2.4 แผนงาน สังคมสงเคราะห! ๔ ๓๓๐,๐๐๐ ๔ ๓๓๐,๐๐๐ ๔ ๓๕๐,๐๐๐ ๔ ๓๕๐,๐๐๐ ๔ ๓๕๐,๐๐๐ ๒๐ ๑,๗๑๐,๐๐๐ 
   2.5 แผนงาน สร�างความเข�มแข็งของชุมชน ๕ ๑๓๕,๐๐๐ ๕ ๑๓๕,๐๐๐ ๕ ๑๖๕,๐๐๐ ๖ ๑๙๕,๐๐๐ ๖ ๑๙๕,๐๐๐ ๒๗ ๘๒๕,๐๐๐ 
   2.6 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ ๒๗ ๑,๒๖๐,๐๐๐ ๒๗ ๑,๒๖๐,๐๐๐ ๒๓ ๑,๐๔๐,๐๐๐ ๒5 ๑,๑6๐,๐๐๐ ๒๔ ๑,๑๔๐,๐๐๐ ๑๒6 ๕,๘6๐,๐๐๐ 
   2.7 แผนงาน งบกลาง ๓ ๖,๔๙๒,๐๐๐ ๓ ๖,๔๙๒,๐๐๐ ๓ ๗,๒๑๒,๐๐๐ ๓ ๗,๒๑๒,๐๐๐ ๓ ๗,๒๑๒,๐๐๐ ๑๕ ๓๔,๖๒๐,๐๐๐ 

รวม ๕๘ ๑๔,๒๔๒,๐๐๐ ๕๘ ๑๔,๐๔๒,๐๐๐ ๕3 ๑๓,54๒,๐๐๐ ๕7 ๑๓,72๒,๐๐๐ ๕๖ ๑๓,๖๘๗,๐๐๐ ๒82 ๖๙,235,๐๐๐ 
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    บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
    แผนพัฒนาท!องถิ่น(พ.ศ.2561 –2565) 

    องค.การบริหารส
วนตําบลแป�น 
ยุทธศาสตร. ปQ 2561 ปQ 2562 ปQ 2563 ปQ 2564 ปQ 2565 รวม 5 ปQ 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมา
ณ 

(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมา
ณ 

(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานว
น 

โครงก
าร 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3) ยุทธศาสตร.ด!านพัฒนาการกฬีาสู
ความเปTนเลิศและส
งเสริมการท
องเที่ยว 
   3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน ๒ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๒ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๗๐,๐๐๐ 2 ๒๐๐,๐๐๐ ๕ ๗๒๐,๐๐๐ ๑2 ๓,๒๙๐,๐๐๐ 
   3.2 แผนงาน การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

๔ ๓๒๐,๐๐๐ ๔ ๓๐๐,๐๐๐ ๕ ๔๒๐,๐๐๐ ๖ ๔๕๐,๐๐๐ ๖ ๔๕๐,๐๐๐ ๒๕ ๑,๙๔๐,๐๐๐ 

รวม ๖ ๑,๔๒๐,๐๐๐ ๖ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๖ ๕๙๐,๐๐๐ 8 ๖๕๐,๐๐๐ ๑๑ ๑,๑๗๐,๐๐๐ ๓7 ๕,๒๓๐,๐๐๐ 
 

4) ยุทธศาสตร. ด!านการบริหารจดัการที่ดี 
   4.1  แผนงาน บริหารงานทั่วไป ๑๐ ๑,๙๓๐,๐๐๐ ๑๐ ๑,๙๓๐,๐๐๐ ๗ ๑,๐๙๕,๐๐๐ ๘ ๑,๘๙๕,๐๐๐ ๗ ๑,๐๙๕,๐๐๐ ๔๒ ๗,๙๔๕,๐๐๐ 
   4.2 แผนงาน การรักษาความ
สงบภายใน 

๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๕ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

   4.3 แผนงาน เคหะและชุมชน ๕ ๙๙๐,๐๐๐ ๕ ๙๙๐,๐๐๐ - - ๒ ๒๕๐,๐๐๐ ๒ ๖๕๐,๐๐๐ ๑๔ ๒,๘๘๐,๐๐๐ 

รวม ๑๖ ๓,๑๒๐,๐๐๐ ๑๖ ๓,๑๒๐,๐๐๐ ๘ ๑,๒๙๕,๐๐๐ ๑๑ ๒,๓๔๕,๐๐๐ ๑๐ ๑,๙๔๕,๐๐๐ ๖๑ ๑๑,๘๒๕,๐๐๐ 

5) ยุทธศาสตร.ด!านการพัฒนาโครงสร!างพื้นฐานให!ได!มาตรฐาน  
   5.1แผนงาน อุตสาหกรรมและ
โยธา 

๖๒ ๕๕,๘๑๐,๖๐๐ ๖๓ ๕๗,4๑๐,๖๐๐ 32 113,149,20๐ 8๒ 210,722,2๙๐ 71 ๑88,943,2๐๐ 310 626,035,890 

๕.๒ แผนงาน เคหะและชุมชน ๑๘ ๖,๒๑๑,๐๐๐ ๑๘ ๖,๑๖๑,๐๐๐ ๑7 ๓,๖๕๓,๐๐๐ ๒๕ ๔,๕6๕,๐๐๐ ๒๖ ๗,๐๖๕,๐๐๐ ๑๐4 ๒๗,๖5๕,๐๐๐ 
รวม ๘๐ ๖๒,๐๒๑,๖๐๐ ๘๑ ๖๓,๕๗๑,๖๐๐ 4๙ 116,802,2๐๐ 107 215,287,290 9๗ 196,008,2๐๐ 414 653,690,8๙๐ 
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   บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท!องถิ่น(พ.ศ.2561 –2565) 
   องค.การบริหารส
วนตําบลแป�น 

ยุทธศาสตร. ปQ 2561 ปQ 2562 ปQ 2563 ปQ 2564 ปQ 2565 รวม 5 ปQ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงกา

ร 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

6) ยุทธศาสตร.ด!านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อมอย
างยั่งยืน  
   6.1  แผนงาน  
บริหารงานทั่วไป ๒ ๓,๔๐๐,๐๐๐ ๒ ๓,๔๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
๒ 

 
๓,๔๐๐,๐๐๐ 

 
๒ 

 
๓,๔๐๐,๐๐๐ ๘ ๑๓,๖๐๐,๐๐๐ 

   6.2  แผนงาน  
การรักษาความสงบภายใน 

๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๕ ๒,๑๐๐,๐๐๐ 

   ๖.๓  แผนงาน 
   การเกษตร ๒ ๘๐,๐๐๐ ๒ ๘๐,๐๐๐ 

 
๑ 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
๒ 

 
๑๑๐,๐๐๐ 

 
๔ 

 
๑๗๐,๐๐๐ ๑๑ ๔๗๐,๐๐๐ 

   ๖.๔  แผนงาน 
   เคหะและชุมชน - - - - 

๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๓ ๒๓๐,๐๐๐ 
5 330,000 

รวม ๕ ๓,๗๘๐,๐๐๐ ๕ ๓,๗๘๐,๐๐๐ 3 580,000 ๖ ๔,๐๖๐,๐๐๐ ๑๐ ๔,๓๐๐,๐๐๐ ๒๙ ๑๖,๕๐๐,๐๐๐ 
7) ยุทธศาสตร.ด!านส
งเสริมการรกัษาความมั่นคงและเสรมิสร!างสนัติสุข  
   7.1  แผนงาน  
การรักษาความสงบภายใน 

๔ ๘๐,๐๐๐ ๕ ๑๐๐,๐๐๐ ๕ ๒๗๐,๐๐๐ ๕ ๒๗๐,๐๐๐ ๕ ๒๗๐,๐๐๐ ๒๔ ๙๙๐,๐๐๐ 

   ๗.๒ แผนงาน  
 สร�างความเข�มแข็งของชุมชน 

- - - - ๑ ๓๐,๐๐๐ ๒ ๕๐,๐๐๐ ๒ ๕๐,๐๐๐ 5 130,000 

รวม ๔ ๘๐,๐๐๐ ๕ ๑๐๐,๐๐๐ ๖ ๓๐๐,๐๐๐ ๗ ๓๒๐,๐๐๐ ๗ ๓๒๐,๐๐๐ ๒๙ ๑,๑๒๐,๐๐๐ 
รวมทั้ง 7 ยุทธศาสตร. ๑๗๗ ๘๕,๒83,๖๐0 ๑๗๙ ๘๖,๔๗๓,๖๐๐ ๑33 133,619,20๐ 208 237,084,290 205 218,180,20๐ 902 760,640,890 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท!องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท!องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
   องค.การบริหารส
วนตําบลแป�น 

ก.ยุทธศาสตร!จังหวัดที่ 1การเสริมสร�างเศรษฐกิจที่เข�มแข็งจากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค�า การบริการและการท$องเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1การพัฒนาและเสริมสร�างความเข�มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก�ไขปNญหาความยากจน 
  1. ยุทธศาสตร! ด�านพัฒนาและเสริมสร�างความเข�มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก�ไขปNญหาความยากจน 
   1.1 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค. เป�าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว
า 
จะได!รับ 

หน
วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการส$งเสริมและสนับสนุนการ
ฝ_กอาชีพให�แก$กลุ$มสตรี เยาวชน 

เพื่อเสรมิสร�างทักษะและ
ประสบการณ! 

ประชาชนภายใน
ตําบล 

๕๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนผู�เข�าร$วม
ไม$น�อยกว$า ๕๐ 
คน 

ประชาชนมี
รายได�เพิ่มขึ้น 

สํานักปลดั 

๒ โครงการตัดเย็บเสื้อผ�า เพื่อให�ผู�ที่สนใจมีอาชีพติด
ตัว 

กลุ$มแม$บ�านใน
ตําบลแป)น 

๕๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐ จํานวนผู�เข�าร$วม
ไม$น�อยกว$า ๕๐ 
คน 

ประชาชนมี
รายได�เพิ่มขึ้น 

กอง
การศึกษา 

๓ โครงการส$งเสริมการเลีย้งสัตว! เพื่อเพิ่มรายได�ให�
เกษตรกร 

เกษตรกรในตําบล
แป)น 

๑๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ - จํานวนผู�เข�าร$วม
ไม$น�อยกว$า ๘๐ 
คน 

ประชาชนได�รับ
ประโยชน! ๘ 
หมู$บ�าน 

สํานักปลดั 

๔ โครงการฝ_กอบรมอาชีพและ
ส$งเสริมทักษะการประกอบอาชีพ
ให�แก$ประชาชน 

เพื่อเสรมิสร�างทักษะและ
ประสบการณ!ในการฝ_ก
อาชีพให�แก$ผู�ที่สนใจ 

จัดฝ_กอบรมอาชีพ
ให�กับประชาชนได�
มีความรู�เกี่ยวกับ
อาชีพต$างๆ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 70,000 70,000 70,000 จํานวนผู�เข�าร$วม
ไม$น�อยกว$า ๖๐ 
คน 

ประชาชนมี
รายได�เพิ่มมาก
ขึ้น 

สํานักปลดั 

๕ โครงการสนับสนุนสินค�าหนึ่งตาํบล
หนึ่งผลิตภัณฑ! 

เพื่อส$งเสริมสินค�าในตําบล
ให�เป+นที่รู�จัก 

สมาชิกได�รับการ
พัฒนาผลผลิต/

ผลิตภณัฑ! 

๑๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - - - ตําบลแป)นม ี
ผลิตภณัฑ!อย$าง
น�อย ๑ อย$าง 

ประชาชนมี
รายได�เพิ่มมาก
ขึ้น 

สํานักปลดั 

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท!องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท!องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
   องค.การบริหารส
วนตําบลแป�น 

ก.ยุทธศาสตร!จังหวัดที่ 1การเสริมสร�างเศรษฐกิจที่เข�มแข็งจากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค�า การบริการและการท$องเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1การพัฒนาและเสริมสร�างความเข�มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก�ไขปNญหาความยากจน 
  1. ยุทธศาสตร! ด�านพัฒนาและเสริมสร�างความเข�มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก�ไขปNญหาความยากจน 
   1.1 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน (ต$อ) 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค. เป�าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว
า 
จะได!รับ 

หน
วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๖ โครงการส$งเสริมศักยภาพการผลติ
ยางพารา 

เพื่อเพิ่มผลผลิตยางพารา
ให�มากขึ้น และสร�างความ
เข�มแข็งให�กับชุมชน 

เกษตรกร 
ในตําบลแป)น 

- - - - ๓๐,๐๐๐ จํานวนผู�เข�าร$วม
ไม$น�อยกว$า ๖๐ 
คน 

ผลผลติยางพารา
เพิ่มมากขึ้น 

สํานักปลดั 

๗ โครงการส$งเสริมการรวมกลุ$มทอ
เสื่อ 

เพื่อเพิ่มรายได�ให�แก$
ประชาชน และสร�างความ
เข�มแข็งให�กับชุมชน 

ประชาชน 
ในตําบลแป)น 

- - - - ๓๐,๐๐๐ จํานวนผู�เข�าร$วม
ไม$น�อยกว$า ๔๐ 
คน 

ประชาชนที่เข�า
ร$วมโครงการมี
รายได�เพิ่มขึ้น 

กอง
การศึกษา 

๘ โครงการส$งเสริมการทําขนม เพื่อเพิ่มรายได�ให�แก$
ประชาชน และสร�างความ
เข�มแข็งให�กับชุมชน 

ประชาชน 
ในตําบลแป)น 

- - - ๓๐,๐๐๐ - จํานวนผู�เข�าร$วม
ไม$น�อยกว$า ๔๐ 
คน 

ประชาชนที่เข�า
ร$วมโครงการมี
รายได�เพิ่มขึ้น 

กอง
การศึกษา 

๙ โครงการส$งเสริมการรวมกลุ$มผลติ
เครื่องแกง 

เพื่อเพิ่มรายได�ให�แก$
ประชาชน และสร�างความ
เข�มแข็งให�กับชุมชน 

ประชาชน 
ในตําบลแป)น 

- - - - ๓๐,๐๐๐ จํานวนผู�เข�าร$วม
ไม$น�อยกว$า ๓๐ 
คน 

ประชาชนที่เข�า
ร$วมโครงการมี
รายได�เพิ่มขึ้น 

กอง
การศึกษา 

รวม ๙ โครงการ ๓๕๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ 120,000 200,๐๐๐ 26๐,๐๐๐  

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท!องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท!องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
   องค.การบริหารส
วนตําบลแป�น 

ก.ยุทธศาสตร!จังหวัดที่ 1การเสริมสร�างเศรษฐกิจที่เข�มแข็งจากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค�า การบริการและการท$องเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1การพัฒนาและเสริมสร�างความเข�มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก�ไขปNญหาความยากจน 
  1. ยุทธศาสตร! ด�านพัฒนาและเสริมสร�างความเข�มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก�ไขปNญหาความยากจน 
   1.๒แผนงานการเกษตร 

 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค. เป�าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว
า 
จะได!รับ 

หน
วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการส$งเสริมอาชีพด�าน
การเกษตรแก$กลุ$มเกษตร 

เพื่อให�ประชาชนทํา
การเกษตรได�ผลผลิตที่ด ี

เกษตรกร 
ในตําบล 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนผู�เข�าร$วม
ไม$น�อยกว$า ๗๐ 
คน 

เพิ่มรายได�ให�แก$
ผู�เข�าร$วม
โครงการ 

กอง
การศึกษา 

๒ โครงการส$งเสริมกระบวนการ
เรียนรู�ตามแนวทางพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส$งเสริมอาชีพให�แก$
ราษฎรตามทฤษฎีแบบ
พอเพียง 

จัดให�มีการ
อบรมเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจ
พอเพียง เป+นต�น 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปG ประชาชนมี
รายได�เพิ่มขึ้น 

สํานักปลดั 

๓ โครงการส$งเสริมการปลูกพืชหลัง
ฤดูเก็บเกี่ยว 

เพื่อเพิ่มรายได�ให�แก$
เกษตรกร 

ดําเนินการหา
เมลด็พันธุ!ให�แก$
ประชาชนที่
ต�องการเข�าร$วม
โครงการ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ - ๑ ครั้ง/ปG ประชาชนมี
รายได�เพิ่มขึ้น 

สํานักปลดั 

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท!องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท!องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
   องค.การบริหารส
วนตําบลแป�น 

ก.ยุทธศาสตร!จังหวัดที่ 1การเสริมสร�างเศรษฐกิจที่เข�มแข็งจากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค�า การบริการและการท$องเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1การพัฒนาและเสริมสร�างความเข�มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก�ไขปNญหาความยากจน 
  1. ยุทธศาสตร! ด�านพัฒนาและเสริมสร�างความเข�มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก�ไขปNญหาความยากจน 
   1.๒แผนงานการเกษตร (ต$อ) 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค. เป�าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว
า 
จะได!รับ 

หน
วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๔ โครงการส$งเสริมการเลีย้งไก$ไข$ เพื่อเพิ่มรายได�ให�แก$
เกษตรกร 

เกษตรกร 
ในตําบลแป)น 

- - - ๕๐,๐๐๐ - จํานวนผู�เข�าร$วม
ไม$น�อยกว$า ๕๐ 
คน 

ประชาชนใน
หมู$บ�านมีงานทํา 
มีรายได�เพิ่มขึ้น 

กอง
การศึกษา 

๕ โครงการส$งเสริมการเลีย้งเป+ดไข$ เพื่อเพิ่มรายได�ให�แก$
เกษตรกร 

เกษตรกร 
ในตําบลแป)น 

- - - ๕๐,๐๐๐ - จํานวนผู�เข�าร$วม
ไม$น�อยกว$า ๕๐ 
คน 

ประชาชนใน
หมู$บ�านมีงานทํา 
มีรายได�เพิ่มขึ้น 

กอง
การศึกษา 

๖ โครงการส$งเสริมการผลิตปุ�ย
อินทรีย!ใช�ในครัวเรือน 

เพื่อเพิ่มรายได�ให�แก$
เกษตรกร 

เกษตรกร 
ในตําบลแป)น 

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนผู�เข�าร$วม
ไม$น�อยกว$า ๘๐ 
คน 

ประชาชนใน
หมู$บ�านมีงานทํา 
มีรายได�เพิ่มขึ้น 

กอง
การศึกษา 

๗ โครงการส$งเสริมการเลีย้งแพะ เพื่อเพิ่มรายได�ให�แก$
เกษตรกร 

เกษตรกร 
ในตําบลแป)น 

- - - - ๕๐,๐๐๐ จํานวนผู�เข�าร$วม
ไม$น�อยกว$า ๔๐ 
คน 

ประชาชนใน
หมู$บ�านมีงานทํา 
มีรายได�เพิ่มขึ้น 

กอง
การศึกษา 

๘ โครงการส$งเสริมการเลีย้งโค เพื่อเพิ่มรายได�ให�แก$
เกษตรกร 

เกษตรกร 
ในตําบลแป)น 

- - - - ๕๐,๐๐๐ จํานวนผู�เข�าร$วม
ไม$น�อยกว$า ๔๐ 
คน 

ประชาชนใน
หมู$บ�านมีงานทํา 
มีรายได�เพิ่มขึ้น 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท!องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท!องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
   องค.การบริหารส
วนตําบลแป�น 

ก.ยุทธศาสตร!จังหวัดที่ 1การเสริมสร�างเศรษฐกิจที่เข�มแข็งจากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค�า การบริการและการท$องเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1การพัฒนาและเสริมสร�างความเข�มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก�ไขปNญหาความยากจน 
  1. ยุทธศาสตร! ด�านพัฒนาและเสริมสร�างความเข�มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก�ไขปNญหาความยากจน 
   1.๒แผนงานการเกษตร (ต$อ) 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค. เป�าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว
า 
จะได!รับ 

หน
วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๙ โครงการส$งเสริมการปลูกผักสวน
ครัว 

เพื่อเพิ่มรายได�ให�แก$
เกษตรกร 

เกษตรกร 
ในตําบลแป)น 

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนผู�เข�าร$วมไม$
น�อยกว$า ๖๐ คน 

ประชาชนใน
หมู$บ�านมีงานทํา 
มีรายได�เพิ่มขึ้น 

กอง
การศึกษา 

10 โครงการกําจัดหอยเชอรี่ในนา
ข�าว 

เพื่อลดศัตรูพืชในนา
ข�าว 

เกษตรกร 
ในตําบลแป)น 

- - ๔๐,๐๐๐ - ๔๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปG ศัตรูพืชในนา
ข�าวลดลง 

สํานักปลดั 

11 โครงการส$งเสริมการเพาะเห็ด เพื่อเพิ่มรายได�ให�แก$
เกษตรกร 

เกษตรกร 
ในตําบลแป)น 

- - ๕๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ จํานวนผู�เข�าร$วมไม$
น�อยกว$า ๕๐ คน 

ประชาชนมีงาน
ทํา มีรายได�
เพิ่มขึ้น 

กอง
การศึกษา 

12 โครงการส$งเสริมการปลูกพืช
สมุนไพร 

เพื่อเพิ่มรายได�ให�แก$
เกษตรกร 

เกษตรกร 
ในตําบลแป)น 

- - - ๕๐,๐๐๐ - จํานวนผู�เข�าร$วมไม$
น�อยกว$า ๕๐ คน 

ประชาชนมีงาน
ทํา มีรายได�
เพิ่มขึ้น 

กอง
การศึกษา 

รวม 12 โครงการ ๒๗๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๓๙๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๔๙๐,๐๐๐  

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท!องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท!องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
   องค.การบริหารส
วนตําบลแป�น 

ก.ยุทธศาสตร!จังหวัดที่๒ การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น$าอยู$และทรัพยากรธรรมชาติ อุดมสมบูรณ!อย$างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่๒ พัฒนาคนและสังคมให�มีคุณภาพ 
  ๒. ยุทธศาสตร! ด�านพัฒนาและสังคมให�มีคุณภาพ 
   ๒.๑แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค. เป�าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว
า 
จะได!รับ 

หน
วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการอินเตอร!เน็ตตําบล เพื่อให�ประชาชนเข�าถึง
ระบบอินเตอร!เน็ต 

ติดตั้งอินเตอร!เน็ต 
จํานวน ๘ จุด 

๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - - ประชาชนใน
ตําบลแป)น 
ร�อยละ ๘๐ 
ได�รับ
ประโยชน! 

ประชาชนเข�าถึง
ข�อมูลข$าวสาร
รวดเร็ว และ
ทันสมัย 

กอง
การศึกษา 

๒ โครงการเตรยีมงานรับเสดจ็ เพื่อให�งานรับเสด็จ
เป+นไปด�วยความ
เรียบร�อย และถูกต�อง 

การเตรียมงานรบั
เสด็จ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ผู�เข�าร$วม
กิจกรรมไม$
น�อยกว$า 
๑๐๐ คน 

การรับเสร็จ
เป+นไปด�วยความ
เรียบร�อย 

กอง
การศึกษา 

๓ โครงการสนับสนุนการดําเนินงาน
ของศูนย!ข�อมูลข$าวสารการจัดซื้อ
จัดจ�างระดับอําเภอ ของ อปท. 

เพื่อเพิ่มศักยภาพ 
ยกระดับการบรหิารงาน
ของศูนย!รวมข�อมูล
ข$าวสารการจัดซื้อ/จัด
จ�าง 

สนับสนุนศูนย!รวม
ข�อมูลข$าวสารการ
จัดซื้อ/จัดจ�าง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชน
สามารถเข�า 
ถึงข$าวสาร
การจัดซื้อจัด
จ�างของ
หน$วยงานได� 

การบริหารงาน
ของศูนย!รวม
ข�อมูลข$าวสาร
การจัดซื้อ/จัด
จ�าง มี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

รวม ๓ โครงการ ๑,๒๓๐,๐๐๐ ๑,๐๓๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐  

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท!องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท!องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
   องค.การบริหารส
วนตําบลแป�น 

ก.ยุทธศาสตร!จังหวัดที่๒ การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น$าอยู$และทรัพยากรธรรมชาติ อุดมสมบูรณ!อย$างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่๒ พัฒนาคนและสังคมให�มีคุณภาพ 
  ๒. ยุทธศาสตร! ด�านพัฒนาและสังคมให�มีคุณภาพ 
   ๒.๒แผนงานการศึกษา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค. เป�าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว
า 
จะได!รับ 

หน
วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการสนับสนุนค$าใช�จ$าย
เพื่อการศึกษา 

เพื่อการเรยีนการสอน
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

สนับสนุนจัดหัสดุ
,อปกรณ!,ครุภณัฑ!,
การส$งเสริม
สนับสนุนการเรยีน
การสอนทั้งในและ
นอกระบบ 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๒ ครั้ง/ปG มีวัสด,ุอุปกรณ!,
ครุภณัฑ!
การศึกษาใช�ใน
การจัดการเรยีน
การสอนได�ดี
ยิ่งขึ้น 

กอง
การศึกษา 

๒. ส$งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาเรยีนรู�นอกสถานที่ 

เพื่อให�นักเรียนได�เปjด
โลกทัศน! 

จัดพานักเรียนครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษาอื่นๆ ไปศึกษา
ดูงานนอกสถานที่ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปG นักเรียนสามารถ
ศึกษาค�นคว�า
จากสภาพการณ!
จริงได�ด�วย
ตนเอง 

กอง
การศึกษา 

๓ สนับสนุนอาหารเสริม (นม) 
อาหารกลางวันนักเรียนและ
เด็กปฐมวัย 

เพื่อให�นักเรียนและ
เด็กปฐมวัยได�ดืม่นม
และรับประทาน
อาหารกลางวัน 

ซื้ออาหารเสริม (นม) 
อาหารกลางวันแก$
นักเรียนและเด็ก
ปฐมวัย 

๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๒ เทอม นักเรียนมี
พัฒนาการที่ดี
ขึ้น 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท!องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท!องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
   องค.การบริหารส
วนตําบลแป�น 

ก.ยุทธศาสตร!จังหวัดที่๒ การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น$าอยู$และทรัพยากรธรรมชาติ อุดมสมบูรณ!อย$างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่๒ พัฒนาคนและสังคมให�มีคุณภาพ 
  ๒. ยุทธศาสตร! ด�านพัฒนาและสังคมให�มีคุณภาพ 
   ๒.๒แผนงานการศึกษา (ต$อ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค. เป�าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว
า 
จะได!รับ 

หน
วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๔ สนับสนุนอาหารกลางวัน
ศูนย!พัฒนาเด็กเล็ก ๒ แห$ง 

เพื่อให�เด็กนักเรยีน
ได�รับประทานอาหาร
ถูกหลักโภชนาการ 

อาหากลางวันแก$
นักเรียน 

๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปG เด็กนักเรยีนมี
พัฒนาการที่ดีมี
สุขภาพแข็งแรง 
สมบูรณ! 

กองการศึกษา 

๕ สนับสนุนอาหารกลางวัน
นักเรียนและเด็กปฐมวัย 
(๓๖๕ วัน/ปG) 

เพื่อให�เด็กนักเรยีน
ได�รับประทานอาหาร
ถูกหลักโภชนาการ 

โรงเรียนในตําบล
ทั้ง ๔ โรงเรียน 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒เทอม เด็กนักเรยีนมี
พัฒนาการที่ดีมี
สุขภาพแข็งแรง 
สมบูรณ! 

กองการศึกษา 

๖ โครงการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย หลักสูตรอัลกุร
อ$านกีรออาต ี

เพื่อส$งเสริมการอ$านกี
รออาต ี

จัดกิจกรรมด�าน
การอ$านกีรออาต ี

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปG นักเรียนสามารถ
อ$านอัลกุรอ$าน
ได�ถูกต�อง 

กองการศึกษา 

๗ จัดตั้งที่อ$านหนังสือพิมพ!
ประจําหมู$บ�าน 

เพื่อส$งเสริมการอ$าน
และกระจายข�อมลู
ข$าวสารในชุมชน 

จัดซื้อหนังสือพิมพ!
หมู$บ�านละ ๑ 
ฉบับ/วัน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - - - ๘ แห$ง เยาวชนและ
ประชาชนใน
ตําบลแป)นมี
แหล$งเรียนรู�
เพิ่มขึ้น 

กองการศึกษา 

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท!องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท!องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
   องค.การบริหารส
วนตําบลแป�น 

ก.ยุทธศาสตร!จังหวัดที่๒ การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น$าอยู$และทรัพยากรธรรมชาติ อุดมสมบูรณ!อย$างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่๒ พัฒนาคนและสังคมให�มีคุณภาพ 
  ๒. ยุทธศาสตร! ด�านพัฒนาและสังคมให�มีคุณภาพ 
   ๒.๒แผนงานการศึกษา (ต$อ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค. เป�าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว
า 
จะได!รับ 

หน
วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๘ โครงการสานสมัพันธ!
ครู ผู�ปกครองและ
นักเรียนในตําบลแป)น 

เพื่อแลกเปลีย่นความ
คิดเห็นระหว$างครู 
ผู�ปกครอง นักเรียน เพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของนักเรียน 

จัดประชุมทั้ง ๔ 
โรงเรียน ปGละ ๒ ครั้ง 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 50,000 50,000 ๕๐,๐๐๐ ๒ ครั้ง/ปG นักเรียนได�รับ
การพัฒนาให�มี
คุณภาพที่ดีขึ้น 

กอง
การศึกษา 

๙ โครงการวันส$งเสริม
พัฒนาเด็ก 

เพื่อส$งเสริมกิจกรรมของ
เด็ก เยาวชนได�
แสดงออก 

นักเรียนและเยาวชนใน
ตําบลแป)น 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปG เด็กและเยาวชน
ได�มีกิจกรรมใน
การแสดง 

กอง
การศึกษา 

๑๐ โครงการกิจกรรม
ประกวดวิชาการ 

เพื่อสนับสนุนให�นักเรียน
มีความกระตือรือร�นใน
การหาความรู� 

จัดกิจกรรมในโอกาสวัน
สําคัญต$างๆ เช$น วันแม$ 
วันสุนทรภู$ วันพ$อ วันครู 
ฯลฯ 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๒ ครั้ง/ปG นักเรียนได�แสดง
ความสามารถ
ในทางวิชาการ 

กอง
การศึกษา 

๑๑ แลกเปลีย่นเรยีนรู�งาน
วิชาการ คณะครู ใน
โรงเรียนที่อยู$ในเขต 
อบต.แป)น 

เพื่อสร�างความสัมพันธ!
ระหว$างคร,ูนักเรียนใน
แต$ละโรงเรียน 

ประชุมแลกเปลีย่น
ระหว$างครู 
คณะกรรมการทางการ
ศึกษา 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - - - ๑ ครั้ง/ปG คณะครู 
นักเรียน มี
ความรู�
ความสัมพันธ!ที่ด ี

กอง
การศึกษา 

รวม ๑๑ โครงการ ๔,๕๙๕,๐๐๐ ๔,๕๙๕,๐๐๐ ๔,๕6๕,๐๐๐ ๔,๕6๕,๐๐๐ ๔,๕๖๕,๐๐๐  

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท!องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท!องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
   องค.การบริหารส
วนตําบลแป�น 

ก.ยุทธศาสตร!จังหวัดที่๒ การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น$าอยู$และทรัพยากรธรรมชาติ อุดมสมบูรณ!อย$างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่๒ พัฒนาคนและสังคมให�มีคุณภาพ 
  ๒. ยุทธศาสตร! ด�านพัฒนาและสังคมให�มีคุณภาพ 
   ๒.๓แผนงานสาธารณสุข 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค. เป�าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว
า 
จะได!รับ 

หน
วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการรณรงค!ป)องกันโรคพิษ
สุนัขบ�า 

เพื่อป)องกันโรคที่มาจาก
สัตว!เลี้ยง 

สัตว!เลี้ยง เช$น สุนัข 
แมว ฯลฯ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปG สัตว!เลี้ยงได�รับ
วัคซีนป)องกัน
โรคสตัว!ได�อย$าง
ทั่วถึง 

กอง
การศึกษา 

๒ โครงการป)องกันไข�เลือดออก ควบคุมแหล$งเพาะพันธุ!
เชื้อโรคต$างๆ , เพื่อลด
การแพร$ระบาด 

จัดซื้อน้ํายาเคมี เพื่อ
ใช�ในการกําจัดเชื้อ
โรค/พาหะนําโรค 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปG อัตราการปZวย
ของประชาชน
ลดลง 

กอง
การศึกษา 

๓ โครงการป)องกันและควบคุม
พาหะนําโรค 

ควบคุมแหล$งเพาะพันธุ!
เชื้อโรคต$างๆ , เพื่อลด
การแพร$ระบาด 

จัดซื้อน้ํายาเคมี เพื่อ
ใช�ในการกําจัดเชื้อ
โรค/พาหะนําโรค 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปG อัตราการปZวย
ของประชาชน
ลดลง 

กอง
การศึกษา 

๔ โครงการป)องกันและแก�ไขปNญหา
โรคเอดส! 

ลดปNญหาการแพร$
ระบาดของโรค รู�จัก
วิธีการดูแลสุขภาพของ
ผู�ปZวย 

ให�ความรู�แก$
ประชาชนในตําบล 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปG ทําให�ประชาชน
มีความรู� ความ
เข�าใจเกี่ยวกับ
โรคเอดส!/
โรคตดิต$ออื่นๆ 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท!องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท!องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
   องค.การบริหารส
วนตําบลแป�น 

ก.ยุทธศาสตร!จังหวัดที่๒ การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น$าอยู$และทรัพยากรธรรมชาติ อุดมสมบูรณ!อย$างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่๒ พัฒนาคนและสังคมให�มีคุณภาพ 
  ๒. ยุทธศาสตร! ด�านพัฒนาและสังคมให�มีคุณภาพ 
   ๒.๓แผนงานสาธารณสุข (ต$อ) 

 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค. เป�าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว
า 
จะได!รับ 

หน
วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๕ สนับสนุนการพัฒนางาน
อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน 
๘ หมู$บ�าน 

เพื่อให�ประชาชนได�รับ
บริการจากอุปกรณ!ที่
ทันสมัย 

ซื้ออุปกรณ!,อุปกรณ!,
ครุภณัฑ!ให�แก$
สาธารณสุขตําบล 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ - - - ๑ ครั้ง/ปG การสาธารณสุข
พัฒนา สะดวก 
ปลอดภัยในการ
รับบริการ 

กอง
การศึกษา 

๖ โครงการอนุรักษ!องค!ความรู�
เรื่องหมอตําแย 

เพื่ออนุรักษ!องค!ความรู�
เรื่องหมอตําแย ให�กับ
คนรุ$นต$อไป 

ประชาชนในตําบล
แป)น 

- - - - ๑๕,๐๐๐ จํานวน
ผู�เข�าร$วม
โครงการ 

องค!ความรู�เรื่อง
หมอตําแยได�รบั
การสืบทอด
ต$อไป 

กอง
การศึกษา 

๗ โครงการอบรมให�ความรู�เรื่อง
การดูแลสุขภาพ 

เพื่อให�ประชาชนมี
ความรู�เรื่องการดูแล
สุขภาพมากขึ้น 

ประชาชนในตําบล
แป)น 

- - - ๓๐,๐๐๐ - จํานวน
ผู�เข�าร$วมไม$
น�อยกว$า ๖๐ 
คน 

ประชาชนที่เข�า
ร$วมโครงการมี
สุขภาพดีขึ้น 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท!องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท!องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
   องค.การบริหารส
วนตําบลแป�น 

ก.ยุทธศาสตร!จังหวัดที่๒ การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น$าอยู$และทรัพยากรธรรมชาติ อุดมสมบูรณ!อย$างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่๒ พัฒนาคนและสังคมให�มีคุณภาพ 
  ๒. ยุทธศาสตร! ด�านพัฒนาและสังคมให�มีคุณภาพ 
   ๒.๓แผนงานสาธารณสุข (ต$อ) 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค. เป�าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว
า 
จะได!รับ 

หน
วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๘ โครงการสํารวจข�อมลูจํานวน
สัตว!และขึ้นทะเบียนสัตว! 

เพื่อให�ทราบจํานวน
สัตว!และขึ้นทะเบียน
สัตว!ให�ถูกต�อง 
ครบถ�วน 

สัตว! ในพื้นที่ตําบลแป)น - - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๘ หมู$บ�าน สัตว!ในพื้นที่
ตําบลแป)น 
ได�รับการขึ้น
ทะเบียน
ครบถ�วน 

สํานักปลดั 

๙ โครงการรณรงค! ป)องกันโรค
ระบาด โรคตดิต$อในพื้นที่
ตําบลแป)น 

เพื่อลดการแพร$
ระบาดของ
โรคตดิต$อในพื้นที่
ตําบลแป)น 

ประชาชนในตําบลแป)น - - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๘ หมู$บ�าน การแพร$ระบาด
ของโรคติดต$อใน
พื้นที่ตําบลแป)น
ลดลง 

สํานักปลดั 

๑๐ โครงการสัตว!ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ�า 

เพื่อป)องกันและ
ควบคุมการแพร$
ระบาดของโรคพิษ
สุนัขบ�า 

สุนัขและแมว ในพื้นที่
ตําบลแป)น 

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ สุนัขและแมว 
ได�รับการฉีด
วัคซีนไม$น�อย
กว$า ร�อยละ 

๘๐ 

การแพร$ระบาด
ของโรคพิษสุนัข
บ�าลดลง 

สํานักปลดั 

รวม ๑๐ โครงการ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๘๕,๐๐๐  

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท!องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท!องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
   องค.การบริหารส
วนตําบลแป�น 

ก.ยุทธศาสตร!จังหวัดที่๒ การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น$าอยู$และทรัพยากรธรรมชาติ อุดมสมบูรณ!อย$างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่๒ พัฒนาคนและสังคมให�มีคุณภาพ 
  ๒. ยุทธศาสตร! ด�านพัฒนาและสังคมให�มีคุณภาพ 
   ๒.๔แผนงานสังคมสงเคราะห! 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค. เป�าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว
า 
จะได!รับ 

หน
วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการจัดทุนการดาํเนินชีวิต
แก$เยาวชนผู�ยากไร� 

เพื่อเปjดโอกาสทางการ
ศึกษาให�กับผู�ยากไร� 

มอบทุนการดําเนิน
ชีวิต ปGละ ๑ ครั้ง 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปG นักเรียนสนใจ
การเรยีนมากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

๒ โครงการส$งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู�สูงอายุ คนพิการ 
เด็กด�อยโอกาส 

เพื่อช$วยเหลือประชาชน
ในตําบลให�มีความ
เป+นอยู$ที่ดีขึ้น 

คนชรา คนพิการ เด็ก
กําพร�า และ
ผู�ด�อยโอกาสในตําบล
แป)น 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปG คนชรา คนพิการ 
เด็กกําพร�า และ
ผู�ด�อยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

กอง
การศึกษา 

๓ โครงการติดตามเยี่ยมดูแล 
ผู�สูงอายุ และผู�ปZวยที่
ช$วยเหลือตัวเองไม$ได� 

เพื่อให� ผู�สูงอายุ ผู�ปZวย 
ได�รับการดูแลที่ถูกต�อง  

ผู�ปZวยมสีุขภาพจิตดีขึ้น ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร�อยละ ๙๐ 
ของผู�ปZวย
ได�รับการ
ดูแลที่ถูกต�อง 

ผู�ปZวยได�รับการ
ดูแลอย$าง
ถูกต�องตามหลัก 

กอง
การศึกษา 

๔ โครงการช$วยเหลือด�านที่อยู$
อาศัย 

เพื่อให�ความช$วยเหลือ
กับผู�ที่เดือดร�อนด�านที่
อยู$อาศัย 

ดําเนินการช$วยเหลือ
คนยากจนที่เดือดร�อน
ด�านที่อยู$อาศัย 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๑ หลัง ประชาชนที่
เดือดร�อนด�านที่
อยู$อาศัยได�รับ
ความช$วยเหลือ 

กองช$าง 

รวม ๔ โครงการ ๓๓๐,๐๐๐ ๓๓๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐  

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท!องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท!องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
   องค.การบริหารส
วนตําบลแป�น 

ก.ยุทธศาสตร!จังหวัดที่๒ การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น$าอยู$และทรัพยากรธรรมชาติ อุดมสมบูรณ!อย$างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่๒ พัฒนาคนและสังคมให�มีคุณภาพ 
  ๒. ยุทธศาสตร! ด�านพัฒนาและสังคมให�มีคุณภาพ 
   ๒.๕แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค. เป�าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว
า 
จะได!รับ 

หน
วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการจัดเวทีสมัชชาเด็กและ
เยาวชนในตําบลแป)น 

เพื่อสนับสนุนเยาวชนให�
มีกิจกรรมทํา และใช�
เวลาว$างให�เกิด
ประโยชน! 

เยาวชนในตําบลแป)น ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวน
ผู�เข�าร$วมไม$
น�อยกว$า ๔๐ 
คน 

เยาวชนมีการ
รวมกลุ$มกันจัด
กิจกรรม 

กอง
การศึกษา 

๒ โครงการเสรมิสร�างความเข�มแข็ง
ของกลุ$มสตรีและเด็ก 

เพื่อส$งเสริมความ
เข�มแข็งของสตรีและ
เด็ก 

จัดกิจกรรมให�สตรีและเด็ก
ได�แสดง ทําร$วมกัน 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปG สตรีและเด็ก มี
การรวมกลุ$มกัน
ทํากิจกรรม 

กอง
การศึกษา 

๓ โครงการป)องกันและแก�ไขปNญหา
ยาเสพตดิ 

เพื่อเสรมิสร�างความรู� 
ความเข�าใจเกี่ยวกับยา
เสพติด ลดปNญหาการ
ติดยาเสพตดิในกลุ$ม
วัยรุ$น 

ตําบลแป)นปราศจากสิ่งเสพ
ติด ๑๐๐เปอร!เซ็นต! 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปG ประชาชนใน
ตําบลห$างไกลยา
เสพติด 

สํานักปลดั 

๔ โครงการฝ_กอบรมให�ความรู�ต�าน
ยาเสพตดิรวมพลังสร�างชุมชน
เข�มแข็ง 

เพื่อเสรมิสร�างความรู�
ความเข�าใจเกี่ยวกับยา
เสพติด ลดปNญหาการ
ติดยาเสพตดิในหมู$วัยรุ$น 

ตําบลแป)นปราศจากสิ่งเสพ
ติด ๑๐๐เปอร!เซ็นต! 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปG ประชาชนใน
ตําบลแป)นมี
ความรู�เรื่องยา
เสพติด 

สํานักปลดั 

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท!องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท!องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
   องค.การบริหารส
วนตําบลแป�น 

ก.ยุทธศาสตร!จังหวัดที่๒ การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น$าอยู$และทรัพยากรธรรมชาติ อุดมสมบูรณ!อย$างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่๒ พัฒนาคนและสังคมให�มีคุณภาพ 
  ๒. ยุทธศาสตร! ด�านพัฒนาและสังคมให�มีคุณภาพ 
   ๒.๕แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน (ต$อ) 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค. เป�าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว
า 
จะได!รับ 

หน
วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๕ โครงการฝ_กอาชีพให�กลุ$มเสี่ยงต$อ
การติดยาเสพติด 

เพื่อส$งเสริม สร�างงาน 
สร�างอาชีพ ให�กลุ$มเสี่ยงมี
งานทํา 

กลุ$มเสี่ยงต$อการติดยา
เสพติด 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปG ประชาชนไม$หัน
ไปยุ$งเกี่ยวกับยา
เสพติด 

สํานักปลดั 

๖ โครงการอบรมให�ความรู�เรื่อง
กฎหมายเบื้องต�น 

เพื่อให�ประชาชนมีความ
เรื่องกฎหมายเบื้องต�น 

ประชาชนในตําบล
แป)น 

- - - ๓๐,๐๐๐ - ๑ ครั้ง/ปG ประชาชนมี
ความเรื่อง
กฎหมายเบื้อต�น
มากขึ้น 

สํานักปลดั 

๗ โครงการอบรมให�ความรู�เรื่องการ
ตั้งครรภ!ก$อนวัยอันควร 

เพื่อให�เด็ก นักเรียน 
เยาวชน มีความรู�เรื่อง 
และตระหนักในการ
ตั้งครรภ!ก$อนวัยอันควร 

เด็ก นักเรียน เยาวชน 
ในตําบลแป)น 

- - - - ๓๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปG เด็ก นักเรียน 
เยาวชน มี
ความรู�เรื่องการ
ตั้งครรภ!ก$อนวัย
อันควร 

สํานักปลดั 

รวม ๗ โครงการ ๑๓๕,๐๐๐ ๑๓๕,๐๐๐ ๑๖๕,๐๐๐ ๑๙๕,๐๐๐ ๑๙๕,๐๐๐  

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท!องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท!องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
   องค.การบริหารส
วนตําบลแป�น 

ก.ยุทธศาสตร!จังหวัดที่๒ การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น$าอยู$และทรัพยากรธรรมชาติ อุดมสมบูรณ!อย$างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่๒ พัฒนาคนและสังคมให�มีคุณภาพ 
  ๒. ยุทธศาสตร! ด�านพัฒนาและสังคมให�มีคุณภาพ 
   ๒.๖แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค. เป�าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว
า 
จะได!รับ 

หน
วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการฝ_กอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู�นําศาสนาอิสลาม 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ผู�นําศาสนาอิสลามให�มี
ความรู� ความสามารถ 
เพิ่มมากขึ้น 

จัดกิจกรรมด�าน
ส$งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมให�กับ
ผู�นําศาสนาอิสลาม 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปG ผู�นําศาสนา
อิสลามให�มี
ความรู� 
ความสามารถ 
เพิ่มมากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

๒ โครงการจัดงานประเพณีบวช
ภาคฤดูร�อน 

เพื่อให�เด็ก เยาวชน มี
คุณธรรม จรยิธรรม มี
ความประพฤตเิรียบร�อย 

เยาวชนไทยพุทธ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ - ๑ ครั้ง/ปG ๑. เยาวชนมี
จริยธรรม 
๒. เยาวชนมี
ความประพฤติ
เรียบร�อย 

กอง
การศึกษา 

๓ โครงการฝ_กอบรมจริยธรรมภาค
ฤดูร�อน 

เพื่อฝ_กการอยู$ร$วมกันใน
สังคมที่มีผู�คนหลายเชื้อ
ชาติ หลายภาษา 

จัดค$ายอบรม
จริยธรรมแก$เยาวชน
ในวัยเรียน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 30,000 ๓๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปG ๑. ประชาชนมี
ความอดทน 
๒. ประชาชนมี
ความสามัคคี 
และปฏิบัติตน
ถูกต�อง 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท!องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท!องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
   องค.การบริหารส
วนตําบลแป�น 

ก.ยุทธศาสตร!จังหวัดที่๒ การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น$าอยู$และทรัพยากรธรรมชาติ อุดมสมบูรณ!อย$างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่๒ พัฒนาคนและสังคมให�มีคุณภาพ 
  ๒. ยุทธศาสตร! ด�านพัฒนาและสังคมให�มีคุณภาพ 
   ๒.๖แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต$อ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค. เป�าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว
า 
จะได!รับ 

หน
วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๔ ส$งเสริมการพัฒนามัสยิด
,วัด,ฌาปณสถานหรือองค!กรทาง
ศาสนาอื่นๆ 

เพื่อความพร�อมในการ
ประกอบพิธีกรรม 

อุดหนุนวัสด,ุ
อุปกรณ!และครภุณัฑ!
ให�กับองค!กรทาง
ศาสนา 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ - ๑ ครั้ง/ปG ประชาชนได�รับ
ความสะดวกใน
การประกอบ
พิธีกรรม 

กอง
การศึกษา 

๕ ส$งเสริมการจัดกิจกรรมวันสําคัญ
ทางศาสนาและวันสําคัญของชาติ 

เพื่อส$งเสริมการ
ประกอบกิจกรรมใน
ท�องถิ่น 

ส$งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมวันสําคัญที่
จัดขึ้นในชุมชน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน
ผู�เข�าร$วม 
ไม$น�อยกว$า 
๘๐ คน 

ประเพณีท�องถิ่น
ได�รับการส$งเสรมิ
มากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

๖ โครงการจัดงานประเพณีชักพระ เพื่อส$งเสริมให�
ประชาชนอนุรักษ!
วัฒนธรรม 

ประชาชนในตําบล
แป)นที่นับถือศาสนา
พุทธ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวน
ผู�เข�าร$วม 
ไม$น�อยกว$า 
๘๐ คน 

ประเพณี 
วัฒนธรรม ได�รับ
การสืบทอดให�แก$
คนรุ$นหลัง 

กอง
การศึกษา 

๗ โครงการจัดงานวันกตัญ�ู เพื่ออนุรักษ! ประเพณี
วัฒนธรรมไทย 

ประชาชนในตําบล
แป)นที่นับถือศาสนา
พุทธ 

๑๘๕,๐๐๐ ๑๘๕,๐๐๐ ๑๘๕,๐๐๐ ๑๘๕,๐๐๐ ๑๘๕,๐๐๐ จํานวน
ผู�เข�าร$วม 
ไม$น�อยกว$า 
๑๐๐ คน 

ลูกหลานได�แสดง
ความรักแก$
ผู�สูงอายุ 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท!องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท!องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
   องค.การบริหารส
วนตําบลแป�น 

ก.ยุทธศาสตร!จังหวัดที่๒ การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น$าอยู$และทรัพยากรธรรมชาติ อุดมสมบูรณ!อย$างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่๒ พัฒนาคนและสังคมให�มีคุณภาพ 
  ๒. ยุทธศาสตร! ด�านพัฒนาและสังคมให�มีคุณภาพ 
   ๒.๖แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต$อ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค. เป�าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว
า 
จะได!รับ 

หน
วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๘ โครงการประเพณีวันลอยกระทง เพื่ออนุรักษ! ประเพณี
วัฒนธรรมไทย 

ประชาชนในตําบลแป)นที่
นับถือศาสนาพุทธ 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จํานวน
ผู�เข�าร$วม 
ไม$น�อยกว$า 
๑๒๐ คน 

ประเพณี 
วัฒนธรรม ได�สืบ
ทอดแก$คนรุ$น
หลัง ให�คงอยู$
ต$อไป 

กอง
การศึกษา 

๙ โครงการประเพณีสารทเดือนสิบ เพื่อให�ประชาชนประกอบ
พิธีตามความเชื่อของ
ท�องถิ่น 

ประชาชนในตําบลแป)นที่
นับถือศาสนาพุทธ 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ จํานวน
ผู�เข�าร$วม 
ไม$น�อยกว$า 
๘๐ คน 

ประชาชน
ประกอบ
พิธีกรรมตาม
ความเชื่อของ
ท�องถิ่น 

กอง
การศึกษา 

๑๐ โครงการประเพณีลาซัง เพื่อสืบทอดประเพณี
ท�องถิ่น 

ประชาชนในตําบลแป)นที่
นับถือศาสนาพุทธ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวน
ผู�เข�าร$วม 
ไม$น�อยกว$า 
๘๐ คน 

ประชาชนที่เข�า
ร$วมกิจกรรมมี
ความสามัคคี  

กอง
การศึกษา 

๑๑ โครงการจัดงานของดีเมืองสาย เพื่ออนุรักษ!ศิลปะ ประเพณี
และภมูิปNญญาท�องถิ่น 

ประชาชนในตําบลแป)น ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปG ประเพณีท�องถิ่น
ได�รับการ
อนุรักษ!สืบไป 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท!องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท!องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
   องค.การบริหารส
วนตําบลแป�น 

ก.ยุทธศาสตร!จังหวัดที่๒ การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น$าอยู$และทรัพยากรธรรมชาติ อุดมสมบูรณ!อย$างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่๒ พัฒนาคนและสังคมให�มีคุณภาพ 
  ๒. ยุทธศาสตร! ด�านพัฒนาและสังคมให�มีคุณภาพ 
   ๒.๖แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต$อ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค. เป�าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว
า 
จะได!รับ 

หน
วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑๒ โครงการประเพณีแข$งว$าว เพื่ออนุรักษ!ศิลปะ 
ประเพณีและภูมิปNญญา
ท�องถิ่น 

ประชาชนในตําบล
แป)น 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จํานวน
ผู�เข�าร$วม 
ไม$น�อยกว$า 
๘๐ คน 

ประเพณีท�องถิ่น
ได�รับการ
อนุรักษ!สืบไป 

กอง
การศึกษา 

๑๓ โครงการประเพณีเข�าสุหนัตหมู$ เพื่ออนุรักษ!ศิลปะ 
ประเพณีและภูมิปNญญา
ท�องถิ่น 

เยาวชนชายที่นับถือ
ศาสนาอิสลามใน
ตําบลแป)น 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปG ประเพณีท�องถิ่น
ได�รับการ
อนุรักษ!สืบไป 

กอง
การศึกษา 

๑๔  โครงการประเพณีอาซูรอ เพื่ออนุรักษ!ศิลปะ 
ประเพณีและภูมิปNญญา
ท�องถิ่น 

ประชาชนที่นับถือ
ศาสนาอิสลามใน
ตําบลแป)น 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปG ประเพณีท�องถิ่น
ได�รับการ
อนุรักษ!สืบไป 

กอง
การศึกษา 

๑๕ โครงการประเพณีเมาลดิประจําปG เพื่ออนุรักษ!ศิลปะ 
ประเพณีและภูมิปNญญา
ท�องถิ่น 

ประชาชนที่นับถือ
ศาสนาอิสลามใน
ตําบลแป)น 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปG ประเพณีท�องถิ่น
ได�รับการ
อนุรักษ!สืบไป 

กอง
การศึกษา 

๑๖ โครงการละศีลอดในเดือน
รอมฎอน 

เพื่ออนุรักษ!ศิลปะ 
ประเพณีและภูมิปNญญา
ท�องถิ่น 

ประชาชนที่นับถือ
ศาสนาอิสลามใน
ตําบลแป)น 

๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปG ประเพณีท�องถิ่น
ได�รับการ
อนุรักษ!สืบไป 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท!องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท!องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
   องค.การบริหารส
วนตําบลแป�น 

ก.ยุทธศาสตร!จังหวัดที่๒ การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น$าอยู$และทรัพยากรธรรมชาติ อุดมสมบูรณ!อย$างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่๒ พัฒนาคนและสังคมให�มีคุณภาพ 
  ๒. ยุทธศาสตร! ด�านพัฒนาและสังคมให�มีคุณภาพ 
   ๒.๖แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต$อ) 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค. เป�าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว
า 
จะได!รับ 

หน
วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑๗ โครงการวันอิดลิฟjตร ี เพื่ออนุรักษ!ศิลปะ 
ประเพณีและภูมิปNญญา
ท�องถิ่น 

ประชาชนที่นับถือ
ศาสนาอิสลามใน
ตําบลแป)น 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปG ประเพณีท�องถิ่น
ได�รับการ
อนุรักษ!สืบไป 

กอง
การศึกษา 

๑๘ โครงการวันอิดลิอัฎฮา เพื่ออนุรักษ!ศิลปะ 
ประเพณีและภูมิปNญญา
ท�องถิ่น 

ประชาชนที่นับถือ
ศาสนาอิสลามใน
ตําบลแป)น 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปG ประเพณีท�องถิ่น
ได�รับการ
อนุรักษ!สืบไป 

กอง
การศึกษา 

๑๙ โครงการวันมาฆบูชา เพื่ออนุรักษ!ศิลปะ 
ประเพณีและภูมิปNญญา
ท�องถิ่น 

ประชาชนที่นับถือ
ศาสนาพุทธในตําบล
แป)น 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปG ประเพณีท�องถิ่น
ได�รับการ
อนุรักษ!สืบไป 

กอง
การศึกษา 

๒๐ โครงการวันวิสาฆบูชา เพื่ออนุรักษ!ศิลปะ 
ประเพณีและภูมิปNญญา
ท�องถิ่น 

ประชาชนที่นับถือ
ศาสนาพุทธในตําบล
แป)น 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปG ประเพณีท�องถิ่น
ได�รับการ
อนุรักษ!สืบไป 

กอง
การศึกษา 

๒๑ โครงการประเพณีแห$เทียน
พรรษา 

เพื่ออนุรักษ!ศิลปะ 
ประเพณีและภูมิปNญญา
ท�องถิ่น 

ประชาชนที่นับถือ
ศาสนาพุทธในตําบล
แป)น 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปG ประเพณีท�องถิ่น
ได�รับการ
อนุรักษ!สืบไป 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท!องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท!องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
   องค.การบริหารส
วนตําบลแป�น 

ก.ยุทธศาสตร!จังหวัดที่๒ การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น$าอยู$และทรัพยากรธรรมชาติ อุดมสมบูรณ!อย$างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่๒ พัฒนาคนและสังคมให�มีคุณภาพ 
  ๒. ยุทธศาสตร! ด�านพัฒนาและสังคมให�มีคุณภาพ 
   ๒.๖แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต$อ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค. เป�าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว
า 
จะได!รับ 

หน
วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๒๒ โครงการส$งท�ายปGเก$าแบบไทย
ต�อนรับปGใหม$วิถีธรรม สาน
สัมพันธ!ชาวชุมชนแป)น 

เพื่อเป+นการเฉลิมฉลอง
ขึ้นศักราชใหม$ ตามแบบ
ชาวพุทธ 

ประชาชนในตําบล
แป)น 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จํานวน
ผู�เข�าร$วม 
ไม$น�อยกว$า 
๘๐ คน 

ประชาชนมี
ความรักความ
สามัคคีต$อกัน 

กอง
การศึกษา 

๒๓ โครงการอบรมก$อนแต$ง เพื่อให�ความรู�ในการใช�
ชีวิตคู$ตามหลักศาสนา 

คู$แต$งงานในตําบล
แป)น 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - - - ๒ ครั้ง/ปG คู$แต$งงานมีความ
เข�าใจก$อน
แต$งงานมากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

๒๔ อุดหนุนอําเภอสายบุรโีครงการ
จัดงานวันอาซูรอ 

เพื่ออนุรักษ!ประเพณี
และภมูิปNญญาท�องถิ่น 

สนับสนุนในการจัด
งานวันอาซูรอ 

๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปG ประเพณีของ
ท�องถิ่นในอําเภอ
สายบุรไีด�รับการ
อนุรักษ! 

กอง
การศึกษา 

๒๕ อุดหนุนอําเภอสายบุรโีครงการ
จัดงานเมาลิด 

เพื่อส$งเสริมการ
ประกอบกิจกรรม
ทางด�านศาสนาอิสลาม 

สนับสนุนในการจัด
งานเมาลดิ 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปG ประชาชนมี
ความรู�ความ
เข�าใจในหลัก
ศาสนาอิสลาม
มากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท!องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท!องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
   องค.การบริหารส
วนตําบลแป�น 

ก.ยุทธศาสตร!จังหวัดที่๒ การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น$าอยู$และทรัพยากรธรรมชาติ อุดมสมบูรณ!อย$างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่๒ พัฒนาคนและสังคมให�มีคุณภาพ 
  ๒. ยุทธศาสตร! ด�านพัฒนาและสังคมให�มีคุณภาพ 
   ๒.๖แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต$อ) 

 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค. เป�าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว
า 
จะได!รับ 

หน
วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๒๖ อุดหนุนอําเภอสายบุรโีครงการ
ของดีเมืองสาย 

เพื่ออนุรักษ! ประเพณี
และภมูิปNญญาท�องถิ่น 

สนับสนุน
งบประมาณให�
อําเภอสายบุร ี

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปG ประเพณีของ
ท�องถิ่นได�รับการ
อนุรักษ!สืบต$อไป 

กอง
การศึกษา 

๒๗ อุดหนุนอําเภอสายบุรโีครงการ
แข$งขันกีฬาสร�างความสัมพันธ! 

เพื่อส$งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมด�าน
การกีฬาในอําเภอสาย
บุรี 

สนับสนุน
งบประมาณให�
อําเภอสายบุร ี

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปG ประชาชนมีส$วน
ร$วมด�าน
กิจกรรม
ทางด�านกีฬา
เพิ่มมากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

รวม ๒๗ โครงการ ๑,๒๖๐,๐๐๐ ๑,๒๖๐,๐๐๐ ๑,๐๔๐,๐๐๐ ๑,๑6๐,๐๐๐ ๑,๑๔๐,๐๐๐  

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท!องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท!องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
   องค.การบริหารส
วนตําบลแป�น 

ก.ยุทธศาสตร!จังหวัดที่๒ การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น$าอยู$และทรัพยากรธรรมชาติ อุดมสมบูรณ!อย$างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่๒ พัฒนาคนและสังคมให�มีคุณภาพ 
  ๒. ยุทธศาสตร! ด�านพัฒนาและสังคมให�มีคุณภาพ 
   ๒.๗แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค. เป�าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว
า 
จะได!รับ 

หน
วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู�สูงอายุ เพื่อให�ผู�สูงอายุได�รับ
สวัสดิการในการ
ดํารงชีพ 

จ$ายเบี้ยยังชีพให�
ผู�สูงอายุในตําบล
แป)น 

๕,๕๐๐,๐๐๐ ๕,๕๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ผู�สูงอายุ
๑๐๐ % 

ผู�สูงอายุมี
คุณภาพชีวิต 
และปNจจัยใน
การดํารงชีพดี
ขึ้น 

กอง
การศึกษา 

๒ สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู�พิการ เพื่อให�ผู�พิการได�รับ
สวัสดิการในการ
ดํารงชีพ 

จ$ายเบี้ยยังชีพให�ผู�
พิการในตําบล
แป)น 

๙๘๐,๐๐๐ ๙๘๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ผู�พิการ  
๑๐๐ % 

ผู�พิการมี
คุณภาพชีวิต 
และปNจจัยใน
การดํารงชีพดี
ขึ้น 

กอง
การศึกษา 

๓ สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู�ปZวย
เอดส! 

เพื่อให�ผู�ปZวยเอดส!
ได�รับสวัสดิการใน
การดํารงชีพ 

จ$ายเบี้ยยังชีพให�
ผู�ปZวยเอดส!ใน
ตําบลแป)น 

๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ผู�ปZวยเอดส!
๑๐๐ % 

ผู�ปZวยเอดส!มี
คุณภาพชีวิต 
และปNจจัยใน
การดํารงชีพดี
ขึ้น 

กอง
การศึกษา 

รวม ๓ โครงการ ๖,๔๙๒,๐๐๐ ๖,๔๙๒,๐๐๐ ๗,๒๑๒,๐๐๐ ๗,๒๑๒,๐๐๐ ๗,๒๑๒,๐๐๐  

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท!องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท!องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
   องค.การบริหารส
วนตําบลแป�น 

ก.ยุทธศาสตร!จังหวัดที่๑ การเสริมสร�างเศรษฐกิจที่เข�มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค�า การบริการและการท$องเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่๓ พัฒนาการกีฬาสู$ความเป+นเลิศและส$งเสริมการท$องเที่ยว 
  ๓. ยุทธศาสตร! ด�านพัฒนาการกีฬาสู$ความเป+นเลิศและส$งเสริมการท$องเที่ยว 
   ๓.๑แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค. เป�าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว
า 
จะได!รับ 

หน
วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการก$อสร�างสนามเด็กเล$น เพื่อพัฒนาการทั้งด�าน
ร$างกายและจิตใจของ
เด็กในระดับปฐมมี
สุขภาพสมบูรณ! 
แข็งแรง 

ก$อสร�างสนามเด็ก
เล$น 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - - ๑ แห$ง นักเรียนมีการ
พัฒนาการด�าน
ร$างกายที่
สมบูรณ! แข็งแรง 

กองช$าง 

๒ ก$อสร�างสนามกีฬาฟุตบอลและ
ลานกีฬาเอนกประสงค!ประจํา
ตําบล 

เพื่อเป+นสถานที่จัด
แข$งขันกีฬาระดับตําบล 

สนามกีฬาประจํา
ตําบล ๑ แห$ง 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - - ๑ แห$ง มีสนามกีฬา
ประจําตําบล 

กองช$าง 

๓ โครงการปรับปรุงทัศนียภาพฝZาย
เขาใหญ$ 

เพื่อให�พื้นที่บริเวณฝZาย
เขาใหญ$ มีความ
สวยงาม สะอาด น$าอยู$  

ดําเนินปรับปรุงพื้นที่ 
ปลูกต�นไม� เป+นต�น 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ - ๑ ครั้ง/ปG พื้นที่บริเวณฝZาย
เขาใหญ$ มีความ
สวยงาม สะอาด 
น$าอยู$ 

กองช$าง 

๔ โครงการปรับปรุงทัศนียภาพ 
ตลาดนัดบ$อใหญ$ 

เพื่อให�พื้นที่บริเวณ
ตลาดนัดบ$อใหญ$ มี
ความสวยงาม สะอาด 
น$าอยู$  

ดําเนินปรับปรุงพื้นที่ 
ปลูกต�นไม� เป+นต�น 

- - - - ๔๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปG พื้นที่บริเวณฝZาย
เขาใหญ$ มีความ
สวยงาม สะอาด 
น$าอยู$ 

กองช$าง 

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท!องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท!องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
   องค.การบริหารส
วนตําบลแป�น 

ก.ยุทธศาสตร!จังหวัดที่๑ การเสริมสร�างเศรษฐกิจที่เข�มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค�า การบริการและการท$องเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่๓ พัฒนาการกีฬาสู$ความเป+นเลิศและส$งเสริมการท$องเที่ยว 
  ๓. ยุทธศาสตร! ด�านพัฒนาการกีฬาสู$ความเป+นเลิศและส$งเสริมการท$องเที่ยว 
   ๓.๑แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค. เป�าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว
า 
จะได!รับ 

หน
วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๕ โครงการก$อสร�างลานกีฬา ม.๑ เพื่อเป+นสถานที่
ออกกําลังกาย
ประจําหมู$บ�าน 

กว�าง ๑๕ เมตร 
ยาว ๒๕ เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร 

- - - - ๑๗๐,๐๐๐ ๑ แห$ง ประชาชนมีสถานที่
ออกกําลังกายประจํา
หมู$บ�าน 

กองช$าง 

๖ โครงการก$อสร�างลานกีฬา ม.๒ เพื่อเป+นสถานที่
ออกกําลังกาย
ประจําหมู$บ�าน 

กว�าง ๑๕ เมตร 
ยาว ๒๕ เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร 

- - - - ๑๗๐,๐๐๐ ๑ แห$ง ประชาชนมีสถานที่
ออกกําลังกายประจํา
หมู$บ�าน 

กองช$าง 

๗ โครงการก$อสร�างลานกีฬา ม.๕ เพื่อเป+นสถานที่
ออกกําลังกาย
ประจําหมู$บ�าน 

กว�าง ๑๕ เมตร 
ยาว ๒๕ เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร 

- - ๑๗๐,๐๐๐ - - ๑ แห$ง ประชาชนมีสถานที่
ออกกําลังกายประจํา
หมู$บ�าน 

กองช$าง 

๘ โครงการก$อสร�างลานกีฬา ศาลา
หัวช�าง ม.๗ 

เพื่อเป+นสถานที่
ออกกําลังกาย
ประจําหมู$บ�าน 

กว�าง ๑๕ เมตร 
ยาว ๒๕ เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร 

- - - - ๑๗๐,๐๐๐ ๑ แห$ง ประชาชนมีสถานที่
ออกกําลังกายประจํา
หมู$บ�าน 

กองช$าง 

๙ โครงการก$อสร�างลานกีฬา 
โรงเรียนตาดีกา ม.๗ 

เพื่อเป+นสถานที่
ออกกําลังกาย
ประจําหมู$บ�าน 

กว�าง ๑๕ เมตร 
ยาว ๒๕ เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร 

- - - - ๑๗๐,๐๐๐ ๑ แห$ง ประชาชนมีสถานที่
ออกกําลังกายประจํา
หมู$บ�าน 

กองช$าง 

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท!องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท!องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
   องค.การบริหารส
วนตําบลแป�น 

ก.ยุทธศาสตร!จังหวัดที่๑ การเสริมสร�างเศรษฐกิจที่เข�มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค�า การบริการและการท$องเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่๓ พัฒนาการกีฬาสู$ความเป+นเลิศและส$งเสริมการท$องเที่ยว 
  ๓. ยุทธศาสตร! ด�านพัฒนาการกีฬาสู$ความเป+นเลิศและส$งเสริมการท$องเที่ยว 
   ๓.๑แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค. เป�าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว
า 
จะได!รับ 

หน
วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑๐ ก$อสร�างรั้วกั้นสนามฟุตซอล  
(กีรอฮาต)ี ม.๘ 

เพื่อให�สถานที่เล$น
กีฬา มีความสะดวก
ต$อการเล$นกีฬา 

กว�าง ๓๐ เมตร 
ยาว ๔๐ เมตร 
สูง ๔ เมตร 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ - ๑ แห$ง สถานที่เล$นกีฬา มี
ความสะดวกต$อการ
เล$นกีฬา 

กองช$าง 

รวม ๑๐ โครงการ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๗๒๐,๐๐๐  

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท!องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท!องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
   องค.การบริหารส
วนตําบลแป�น 

ก.ยุทธศาสตร!จังหวัดที่๑ การเสริมสร�างเศรษฐกิจที่เข�มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค�า การบริการและการท$องเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่๓ พัฒนาการกีฬาสู$ความเป+นเลิศและส$งเสริมการท$องเที่ยว 
  ๓. ยุทธศาสตร! ด�านพัฒนาการกีฬาสู$ความเป+นเลิศและส$งเสริมการท$องเที่ยว 
   ๓.๒แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค. เป�าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว
า 
จะได!รับ 

หน
วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการส$งเสริมการออกกําลัง
กายและนันทนาการ 

เพื่อให�มีสุขภาพร$างกาย
ที่แข็งแรง 

จัดหาวัสดุ อุปกรณ!ที่
ใช�ประกอบการออก
กําลังกาย 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน
ผู�เข�าร$วมไม$
น�อยกว$า ๕๐ 
คน 

เด็กและเยาวชน
ในตําบลมี
สุขภาพแข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

๒ โครงการสนับสนุนอุปกรณ!กีฬา เพื่อให�ประชาชนมี
อุปกรณ!ในการเล$นกีฬา
อย$างเพียงพอ 

สนับสนุนอุปกรณ!
กีฬา จํานวน ๘ 
หมู$บ�าน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๘ หมู$บ�าน ประชาชนมี
อุปกรณ!กีฬา
อย$างเพียงพอ 

กอง
การศึกษา 

๓ โครงการส$งเสริมการแข$งขันกีฬา
ยุวชนในตําบลแป)น 

เพื่อส$งเสริมให�เยาวชน
ใช�เวลาว$างให�เกิด
ประโยชน! 

จัดกิจกรรมให�
ประชาชนและ
เยาวชนในตําบล
แป)น 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปG นักเรียน 
เยาวชน และ
ประชาชนมี
สุขภาพร$างกาย
สมบูรณ! แข็งแรง  

กอง
การศึกษา 

๔ โครงการแข$งขันกีฬา “แป)นคัฟ” เพื่อส$งเสริมการทํา
กิจกรรมของเยาวชน 

จัดแข$งขันฟุตบอล 
ฯลฯ 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปG นักเรียน 
เยาวชน และ
ประชาชนมี
สุขภาพร$างกาย
สมบูรณ! แข็งแรง  

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท!องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท!องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
   องค.การบริหารส
วนตําบลแป�น 

ก.ยุทธศาสตร!จังหวัดที่๑ การเสริมสร�างเศรษฐกิจที่เข�มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค�า การบริการและการท$องเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่๓ พัฒนาการกีฬาสู$ความเป+นเลิศและส$งเสริมการท$องเที่ยว 
  ๓. ยุทธศาสตร! ด�านพัฒนาการกีฬาสู$ความเป+นเลิศและส$งเสริมการท$องเที่ยว 
   ๓.๒แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต$อ) 

 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค. เป�าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว
า 
จะได!รับ 

หน
วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๕ โครงการแข$งขันกีฬาฟุตบอล เพื่อส$งเสริมให�ประชาชน
ใช�เวลาว$างให�เกิด
ประโยชน! 

ประชาชน 
ในตําบลแป)น 

- - - - ๓๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปG ประชาชนใช�
เวลาว$างให�เกิด
ประโยชน! 

กอง
การศึกษา 

๖ โครงการแข$งขันกีฬาผู�สูงอายุ เพื่อให�ผู�สูงอายุมสีุขภาพ
แข็งแรง 

ผู�สูงอายุ 
ในตําบลแป)น 

- - - ๓๐,๐๐๐ - ๑ ครั้ง/ปG ผู�สูงอายุมี
สุขภาพแข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

๗ โครงการสนับสนุนเครื่องออก
กําลังกาย 

เพื่อให�ประชาชนมี
สุขภาพร$างกายที่
แข็งแรง 

ดําเนินการจัดหา
เครื่องออกกําลัง
กาย 

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๘ หมู$บ�าน ประชาชนมี
สุขภาพร$างกาย
ที่แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

รวม ๗ โครงการ ๓๒๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐  

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท!องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท!องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
   องค.การบริหารส
วนตําบลแป�น 

ก.ยุทธศาสตร!จังหวัดที่๒ การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น$าอยู$และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ!อย$างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่๔ การบริหารจัดการที่ดี 
  ๔. ยุทธศาสตร! ด�านการบริหารจัดการที่ดี 
   ๔.๑แผนงานบริหารทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค. เป�าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว
า 
จะได!รับ 

หน
วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการฝ_กอบรมพัฒนา
ศักยภาพเพื่อเพิ่มวิสัยทัศน!ของ
ผู�บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน 

เพื่อพัฒนาบุคลากรให�มี
คุณภาพเพื่อนําวิธีการ
มาพัฒนา อบต. ได�
อย$างมีประสิทธิภาพ 

จัดศึกษาดูงานนอก
สถานที่ อบต. 
ต�นแบบ  

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปG บุคลากรมี
ความรู� 
ความสามารถ
เพิ่มมากขึ้น 
อบต. ได�รับการ
พัฒนาเต็ม
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลดั 

๒ โครงการวันท�องถิ่นไทย เพื่อรําลึกถึงรัชกาลที่ ๕ 
ที่ทรงเป+นจุดเริม่ต�นของ
การกระจายอํานาจ 

จัดกิจกรรมในวัน
ท�องถิ่นไทย 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปG ผู�เข�าร$วม
กิจกรรมรู�ถึง
ประวัติและ
พัฒนาการของ
ท�องถิ่น 

สํานักปลดั 

๓ โครงการ อบต. สานสมัพันธ! 
(พบปะยามเช�า) 

เพื่อสร�างความเข�าใจ
ระหว$าง อบต. และ
ชุมชน 

จัดกิจกรรมสาน
สัมพันธ!ในตําบล 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - - - จํานวน
ผู�เข�าร$วม 
ไม$น�อยกว$า 
๕๐ คน 

ผู�บริหาร สมาชิก
สภา พนักงาน 
และประชาชน
ในตําบลมี
สัมพันธภาพที่ด ี

สํานักปลดั 

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท!องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท!องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
   องค.การบริหารส
วนตําบลแป�น 

ก.ยุทธศาสตร!จังหวัดที่๒ การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น$าอยู$และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ!อย$างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่๔ การบริหารจัดการที่ดี 
  ๔. ยุทธศาสตร! ด�านการบริหารจัดการที่ดี 
   ๔.๑แผนงานบริหารทั่วไป (ต$อ) 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค. เป�าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว
า 
จะได!รับ 

หน
วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๔ จัดซื้อ/เช$าซื้อ/เซ$า รถยนต!
ในตําบลแป)น 

เพื่อปฏิบัติงานได�
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

จัดหารถยนต!เพื่อใช�
ในการปฏิบัติงาน ๑ 
คัน 

๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ - ๘๐๐,๐๐๐ - ๑ คัน การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
รวดเร็วขึ้น 

สํานักปลดั 

๕ โครงการประชาคมเพื่อ
จัดทําแผนพัฒนาท�องถิ่น 

เพื่อทราบปNญหา 
ความต�องการ ของ
ประชาชน 

ดําเนินการจัด
ประชาคม ในพื้นที่
ตําบลแป)น  

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ จํานวนผู�เข�าร$วม
ตามระเบียบ 
การจัดทําแผนฯ 

สามารถแก�ปNญหา
ความเดือดร�อน
ของประชาชนได� 

สํานักปลดั 

๖ เลือกตั้งผู�บริหารและสมาชิก
สภา 

เพื่อให�ประชาชนผู�มี
สิทธิ์เลือกตั้งได�ใช�สิทธิ์
เลือกตั้ง 

ประชาชนผู�มสีิทธิ์
เลือกตั้งทั้ง ๘ 
หมู$บ�าน 

๕๖๐,๐๐๐ ๕๖๐,๐๐๐ ๕๖๐,๐๐๐ ๕๖๐,๐๐๐ ๕๖๐,๐๐๐ ประชาชนผู�มี
สิทธิ์เลือกตั้ง ได�
ใช�สิทธิ์ ๑๐๐ 
เปอร!เซ็นต! 

ประชาชนได�ใช�
สิทธิ์เลือกตั้ง ๑๐๐ 
เปอร!เซ็นต! 

สํานักปลดั 

๗ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่ออํานวยความ
สะดวกและบริการ
ประชาชนด�านต$างๆ 

ประชาชนได�รับ
ประโยชน!เชิงรุก 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร�อยละ ๗๐ ของ
ประชาชนใน
ตําบล 

ประชาชนได�รับ
ความสะดวกและ
สร�างความรู�สึกที่ดี
ต$อหน$วยงานของ
รัฐ 

สํานักปลดั 

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท!องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท!องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
   องค.การบริหารส
วนตําบลแป�น 

ก.ยุทธศาสตร!จังหวัดที่๒ การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น$าอยู$และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ!อย$างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่๔ การบริหารจัดการที่ดี 
  ๔. ยุทธศาสตร! ด�านการบริหารจัดการที่ดี 
   ๔.๑แผนงานบริหารทั่วไป (ต$อ) 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค. เป�าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว
า 
จะได!รับ 

หน
วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๘ โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย!สิน 

เพื่อจัดเก็บภาษีได�ครบ
ทุกครัวเรือน ทุก
ประเภท 

ข�อมูลในการจัดเก็บ
สมบูรณ! ร�อยละ ๘๐ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/
ปG 

จัดเก็บรายได�มี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กองคลัง 

๙ โครงการสนับสนุนการดําเนิน
โครงการบําบัดทุกข! บํารุงสุข 
แบบ ABC 

เพื่อจัดกิจกรรม รับ
ความเดือดร�อนของ
ชาวบ�านและหา
ทางแก�ไข 

ประชาชนได�รับ
บริการที่ด ี

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ - - - ๑ ครั้ง/
ปG 

สามารถช$วย
แก�ปNญหาของ
ชาวบ�านได�อย$าง
ทั่วถึง 

สํานักปลดั 

๑๐ โครงการออกหน$วยอําเภอ
เคลื่อนที่ 

เพื่ออํานวยความ
สะดวกและบริการ
ประชาชนด�านต$างๆ 

ประชาชนได�รับ
บริการเชิงรุก 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/
ปG 

ประชาชนได�รับ
ความสะดวก
และสร�าง
ความรู�สึกที่ดีต$อ
หน$วยงานของรัฐ 

สํานักปลดั 

รวม ๑๐ โครงการ ๑,๙๓๐,๐๐๐ ๑,๙๓๐,๐๐๐ ๑,๐๙๕,๐๐๐ ๑,๘๙๕,๐๐๐ ๑,๐๙๕,๐๐๐  

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท!องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท!องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
   องค.การบริหารส
วนตําบลแป�น 

ก.ยุทธศาสตร!จังหวัดที่๒ การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น$าอยู$และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ!อย$างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่๔ การบริหารจัดการที่ดี 
  ๔. ยุทธศาสตร! ด�านการบริหารจัดการที่ดี 
   ๔.๒แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค. เป�าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว
า 
จะได!รับ 

หน
วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการติดตั้งกล�องวงจรปjด
เพิ่มเตมิในบริเวณจุดล$อแหลม 

เพื่อป)องกันการก$อ
อาชญากรรม 

ติดตั้งกล�องวงจรปjด
เพิ่มเตมิในบริเวณจุด
ล$อแหลม 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๘ หมู$บ�าน สามารถป)องกัน
เหตุร�ายได� 

สํานักปลดั 

รวม ๑ โครงการ ๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท!องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท!องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
    องค.การบริหารส
วนตําบลแป�น 

ก.ยุทธศาสตร!จังหวัดที่๒ การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น$าอยู$และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ!อย$างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่๔ การบริหารจัดการที่ดี 
  ๔. ยุทธศาสตร! ด�านการบริหารจัดการที่ดี 
   ๔.๓แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค. เป�าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว
า 
จะได!รับ 

หน
วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ ก$อสร�างสุขาสาธารณะ เพื่อประชาชนมีและใช�
สุขาสาธารณะที่ถูก
สุขลักษณะ 

สร�างห�องน้ําขนาด
กว�าง ๑.๕ เมตร 
ยาว ๓ เมตร จํานวน 
๓ ห�อง 

๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ - - - ๓ ห�อง ประชาชนมีและ
ใช�สุขาสาธารณะ
ที่ถูกสุขลักษณะ 

กองช$าง 

๒ ก$อสร�าง/ปรับปรุงศาลาพักร�อน เพื่อประชาชนและผู�
สัญจรไปมาได�ใช�อาศัย
พักร�อน 

ก$อสร�างศาลาพัก
ร�อน ขนาดกว�าง 
๒.๕เมตร ยาว ๒.๕ 
เมตร จํานวน ๓ 
หลัง 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ - - ๑๕๐,๐๐๐ ๓ หลัง ประชาชนและผู�
สัญจรไปมาได�ใช�
อาศัยพักร�อน 

กองช$าง 

๓ บํารุงรักษาอาคารสาธารณสถาน
ในตําบลแป)น 

เพื่อดูแล รักษา สิ่งปลูก
สร�างสาธารณสถานให�
คงอยู$ 

ซ$อมแซมบํารุงรักษา
ศาลา อาคาร 
สาธารณะในตําบล
แป)น 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ - ๑๕๐,๐๐๐ - ๑ ครั้ง/ปG ประชาชนมี
สถานที่สําหรับ
ทํากิจกรรม 

กองช$าง 

๔ ก$อสร�างศาลาเอนกประสงค! เพื่อให�ประชาชนมี
อาคารใช�ในการจัด
กิจกรรมต$างๆ ได�อย$าง
สะดวก 

ขนาดกว�าง ๔ เมตร  
ยาว ๖ เมตร สูง ๓ 
เมตร  

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - - ๕๐๐,๐๐๐ ๑ หลัง ประชาชนมี
สถานที่ใช�
สําหรับจัด
กิจกรรม 

กองช$าง 

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท!องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท!องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
    องค.การบริหารส
วนตําบลแป�น 

ก.ยุทธศาสตร!จังหวัดที่๒ การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น$าอยู$และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ!อย$างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่๔ การบริหารจัดการที่ดี 
  ๔. ยุทธศาสตร! ด�านการบริหารจัดการที่ดี 
   ๔.๓แผนงานเคหะและชุมชน (ต$อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค. เป�าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว
า 
จะได!รับ 

หน
วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๕ จัดทําโครงป)ายพร�อมป)าย
ประชาสมัพันธ!องค!กร 

เพื่อประชาสมัพันธ!
ข$าวสารและรณรงค!ใน
กิจกรรมต$างๆ 

ป)ายประชาสัมพันธ! ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ - ๘ หมู$บ�าน ประชาชนได�
ทราบข�อมูล
ข$าวสารของทาง
ราชการ 

สํานักปลดั 

รวม ๕ โครงการ ๙๙๐,๐๐๐ ๙๙๐,๐๐๐ - ๒๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐  

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท!องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท!องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
    องค.การบริหารส
วนตําบลแป�น 

ก.ยุทธศาสตร!จังหวัดที่๓ การเสริมสร�างความมั่นคง พัฒนาโครงสร�างพื้นฐานและการเชื่อโยงเมืองสู$นานาชาติ 
ข.ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่๕ การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานให�ได�มาตรฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร! การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานให�ได�มาตรฐาน 
   ๕.๑แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค. เป�าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว
า 
จะได!รับ 

หน
วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ บุกเบิกถนน  
สายทุ$งนา ม.๒ 

เพื่อให�ประชาชนมีเส�นทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๒๐ เมตร 
ยาว ๙๔๐ เมตร 

- - ๓๕๓,๗๐๐ - - ๑ สาย เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

๒ บุกเบิกถนน  
สายทุ$งนา ม.๕ 

เพื่อให�ประชาชนมีเส�นทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๒๐ เมตร 
ยาว ๕๕๐ เมตร 

- - ๒๐๖,๙๐๐ - - ๑ สาย เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

๓ บุกเบิกถนน 
สายทุ$งนา ม.๔ 

เพื่อให�ประชาชนมีเส�นทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๒๐ เมตร 
ยาว ๕๐๐ เมตร 

- - - ๑๘๘,๐๙๐ - ๑ สาย เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

๔ บุกเบิกถนน  
สายทุ$งนาบ$อปราง ม.๖ 

เพื่อให�ประชาชนมีเส�นทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๒๐ เมตร 
ยาว ๑,๕๐๐ เมตร 

- - ๕๖๔,๔๐๐ - - ๑ สาย เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท!องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท!องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
    องค.การบริหารส
วนตําบลแป�น 

ก.ยุทธศาสตร!จังหวัดที่๓ การเสริมสร�างความมั่นคง พัฒนาโครงสร�างพื้นฐานและการเชื่อโยงเมืองสู$นานาชาติ 
ข.ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่๕ การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานให�ได�มาตรฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร! การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานให�ได�มาตรฐาน 
   ๕.๑แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค. เป�าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว
า 
จะได!รับ 

หน
วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๕ บุกเบิกถนน  
สายทุ$งนาปาหงายโกลก ม.๗ 

เพื่อให�ประชาชนมี
เส�นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๒๐ เมตร 
ยาว ๓๐๐ เมตร 

- - ๑๑๒,๘๐๐ - - ๑ สาย เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

๖ บุกเบิกถนน  
สายทุ$งนา ม.๘ 

เพื่อให�ประชาชนมี
เส�นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๓๐ เมตร 
ยาว ๑,๐๕๐ เมตร 

- - ๕๘๗,๗๐๐ - - ๑ สาย เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

๗ บุกเบิกถนน  
สายตะโละวัด ม.๑ 

เพื่อให�ประชาชนมี
เส�นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๒๐ เมตร 
ยาว ๕๐๐ เมตร 

๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ - ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑ สาย เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

๘ บุกเบิกถนน  
สายบ�านแบมะ ม.๒ 

เพื่อให�ประชาชนมี
เส�นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๒๐ เมตร 
ยาว ๕๐๐ เมตร 

๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ - ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑ สาย เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

๙ บุกเบิกถนน  
สายกาปงแด-ทุ$งนา ม.๓ 

เพื่อให�ประชาชนมี
เส�นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง ๓ เมตร  
หนา ๐.๒๐ เมตร 
ยาว ๘๐๐ เมตร 

๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ - ๑,๓๒๐,๐๐๐ ๑,๓๒๐,๐๐๐ ๑ สาย เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท!องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท!องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
    องค.การบริหารส
วนตําบลแป�น 

ก.ยุทธศาสตร!จังหวัดที่๓ การเสริมสร�างความมั่นคง พัฒนาโครงสร�างพื้นฐานและการเชื่อโยงเมืองสู$นานาชาติ 
ข.ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่๕ การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานให�ได�มาตรฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร! การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานให�ได�มาตรฐาน 
   ๕.๑แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค. เป�าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว
า 
จะได!รับ 

หน
วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑๐ บุกเบิกถนน  
สายสามแยกทุ$งนา ม.๓ 

เพื่อให�ประชาชนมี
เส�นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๒๐ เมตร 
ยาว ๒๐๐ เมตร 

๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ - - - ๑ สาย เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

๑๑ บุกเบิกถนน  
สายศาลาช$องแมว-จิกโค� ม.๖ 

เพื่อให�ประชาชนมี
เส�นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๒๐ เมตร 
ยาว ๘๐๐ เมตร 

๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ - ๑,๗๖๐,๐๐๐ ๑,๗๖๐,๐๐๐ ๑ สาย เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

๑๒ บุกเบิกถนน  
สายบ�านหมอขลิบ-ภูเขา ม.๖ 

เพื่อให�ประชาชนมี
เส�นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๒๐ เมตร 
ยาว ๕๐๐ เมตร 

๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ - ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑ สาย เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

๑๓ บุกเบิกถนน  
สายศาลาหัวพ�อ-ศาลาเขียว ม.๖ 

เพื่อให�ประชาชนมี
เส�นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๒๐ เมตร 
ยาว ๕๐๐ เมตร 

๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ - ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑ สาย เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท!องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท!องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
    องค.การบริหารส
วนตําบลแป�น 

ก.ยุทธศาสตร!จังหวัดที่๓ การเสริมสร�างความมั่นคง พัฒนาโครงสร�างพื้นฐานและการเชื่อโยงเมืองสู$นานาชาติ 
ข.ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่๕ การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานให�ได�มาตรฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร! การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานให�ได�มาตรฐาน 
   ๕.๑แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ต$อ) 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค. เป�าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว
า 
จะได!รับ 

หน
วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑๔ บุกเบิกถนน  
สายกูโบร! ม.๗ 

เพื่อให�ประชาชนมีเส�นทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๒๐ เมตร 
ยาว ๒๐๐ เมตร 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - ๔๔๐,๐๐๐ ๔๔๐,๐๐๐ ๑ สาย เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

๑๕ บุกเบิกถนน  
สายกีรออาต-ีทุ$งนา  

เพื่อให�ประชาชนมีเส�นทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๒๐ เมตร 
ยาว ๒๐๐ เมตร 

๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ - - - ๑ สาย เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

๑๖ บุกเบิกถนน  
สายอัสมาด-ีทุ$งนา ม.๗ 

เพื่อให�ประชาชนมีเส�นทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๒๐ เมตร 
ยาว ๓,๐๐๐ เมตร 

๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ - ๖,๖๐๐,๐๐๐ ๖,๖๐๐,๐๐๐ ๑ สาย เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

๑๗ บุกเบิกทางเดิม  
สาย รพ.สต.แป)น-ขึ้นภูเขา 

เพื่อให�ประชาชนมีเส�นทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง ๒ เมตร  
หนา ๐.๒๐ เมตร 
ยาว ๒๐๐ เมตร 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๑ สาย เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

๑๘ บุกเบิกถนน  
สายบ�านแม$จิน ม.๖ 

เพื่อให�ประชาชนมีเส�นทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๒๐ เมตร 
ยาว ๓๐๐ เมตร 

- - - ๕๔๐,๐๐๐ - ๑ สาย เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท!องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท!องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
    องค.การบริหารส
วนตําบลแป�น 

ก.ยุทธศาสตร!จังหวัดที่๓ การเสริมสร�างความมั่นคง พัฒนาโครงสร�างพื้นฐานและการเชื่อโยงเมืองสู$นานาชาติ 
ข.ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่๕ การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานให�ได�มาตรฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร! การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานให�ได�มาตรฐาน 
   ๕.๑แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ต$อ) 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค. เป�าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว
า 
จะได!รับ 

หน
วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑๙ บุกเบิกถนน 
สายโคลม-ช$องหมู ม.๗ 

เพื่อให�ประชาชนมีเส�นทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๔๐ เมตร 
ยาว ๕๐๐ เมตร 

- - - - ๑,๖๖๐,๐๐๐ ๑ สาย เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

๒๐ บุกเบิกถนน 
สายโคลม-ช$องหมู ม.๗ 

เพื่อให�ประชาชนมีเส�นทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๔๐ เมตร 
ยาว ๕๐๐ เมตร 

- - - - ๑,๖๖๐,๐๐๐ ๑ สาย เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

๒๑ ซ$อมแซมถนนลูกรัง  
สาย สปก.๑ม.๘ 

เพื่อให�ประชาชนมีเส�นทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๒๐ เมตร  
ยาว ๖๐๐ เมตร 

- - ๒๒๗,๘๐๐ - - ๑ สาย เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

๒๒ ซ$อมแซมถนนลูกรัง  
สาย สปก.๒ ม.๘ 

เพื่อให�ประชาชนมีเส�นทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๒๐ เมตร  
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร 

- - ๓๗๙,๗๐๐ - - ๑ สาย เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

๒๓ ซ$อมแซมถนนลูกรัง  
สาย สปก.๓ ม.๘ 

เพื่อให�ประชาชนมีเส�นทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๒๐ เมตร  
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร 

- - ๓๗๙,๗๐๐ - - ๑ สาย เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท!องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท!องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
    องค.การบริหารส
วนตําบลแป�น 

ก.ยุทธศาสตร!จังหวัดที่๓ การเสริมสร�างความมั่นคง พัฒนาโครงสร�างพื้นฐานและการเชื่อโยงเมืองสู$นานาชาติ 
ข.ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่๕ การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานให�ได�มาตรฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร! การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานให�ได�มาตรฐาน 
   ๕.๑แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ต$อ) 

 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค. เป�าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว
า 
จะได!รับ 

หน
วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๒๔ ซ$อมแซมถนนลูกรัง  
สาย สปก.๔ ม.๘ 

เพื่อให�ประชาชนมีเส�นทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๒๐ เมตร  
ยาว ๑,๕๐๐ เมตร 

- - ๕๖๙,๖๐๐ - - ๑ สาย เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

๒๕ ซ$อมแซมถนนลูกรัง  
สาย สปก.๕ ม.๘ 

เพื่อให�ประชาชนมีเส�นทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๒๐ เมตร  
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร 

- - ๓๗๙,๗๐๐ - - ๑ สาย เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

๒๖ ก$อสร�างถนน คสล. 
สายโต�ะเพียร-ทุ$งนา ม.๒ 

เพื่อให�ประชาชนมีเส�นทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๑,๕๐๐ เมตร 

๘๔๐,๐๐๐ ๘๔๐,๐๐๐ - ๕,๑๐๐,๐๐๐ ๕,๑๐๐,๐๐๐ ๑ สาย เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

๒๗ ก$อสร�างถนน คสล. 
สายกีรออาต-ีทุ$งนา ม.๓ 

เพื่อให�ประชาชนมีเส�นทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร 

๖๗๒,๐๐๐ ๖๗๒,๐๐๐ - ๓,๔๐๐,๐๐๐ ๓,๔๐๐,๐๐๐ ๑ สาย เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท!องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท!องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
    องค.การบริหารส
วนตําบลแป�น 

ก.ยุทธศาสตร!จังหวัดที่๓ การเสริมสร�างความมั่นคง พัฒนาโครงสร�างพื้นฐานและการเชื่อโยงเมืองสู$นานาชาติ 
ข.ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่๕ การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานให�ได�มาตรฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร! การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานให�ได�มาตรฐาน 
   ๕.๑แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ต$อ) 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค. เป�าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว
า 
จะได!รับ 

หน
วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๒๘ ก$อสร�างถนน คสล. 
สายทุ$งนา-ภูเขา ม.๑ 

เพื่อให�ประชาชนมีเส�นทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๕๐๐ เมตร 

๘๔๐,๐๐๐ ๘๔๐,๐๐๐ - ๑,๗๐๐,๐๐๐ ๑,๗๐๐,๐๐๐ ๑ สาย เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

๒๙ ก$อสร�างถนน คสล. 
สายรมิคลอง ม.๑ 

เพื่อให�ประชาชนมีเส�นทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๑,๕๐๐ เมตร 

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ - ๕,๑๐๐,๐๐๐ ๕,๑๐๐,๐๐๐ ๑ สาย เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

๓๐ ก$อสร�างถนน คสล. 
สายบ�านจูมะ ม.๑ 

เพื่อให�ประชาชนมีเส�นทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๔๐๐ เมตร 

๑,๐๐๘,๐๐๐ ๑,๐๐๘,๐๐๐ - ๑,๓๖๐,๐๐๐ ๑,๓๖๐,๐๐๐ ๑ สาย เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

๓๑ ก$อสร�างถนน คสล. 
สายมสัยิด ม.๒ 

เพื่อให�ประชาชนมีเส�นทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๒๐๐ เมตร 

๖๗๒,๐๐๐ ๖๗๒,๐๐๐ - - - ๑ สาย เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

๓๒ ก$อสร�างถนน คสล. 
สายบือแนลโูบะ ม.๒ 

เพื่อให�ประชาชนมีเส�นทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง ๒ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๔๐๐ เมตร 

๑๖๘,๐๐๐ ๑๖๘,๐๐๐ - ๖๘๐,๐๐๐ ๖๘๐,๐๐๐ ๑ สาย เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท!องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท!องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
    องค.การบริหารส
วนตําบลแป�น 

ก.ยุทธศาสตร!จังหวัดที่๓ การเสริมสร�างความมั่นคง พัฒนาโครงสร�างพื้นฐานและการเชื่อโยงเมืองสู$นานาชาติ 
ข.ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่๕ การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานให�ได�มาตรฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร! การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานให�ได�มาตรฐาน 
   ๕.๑แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ต$อ) 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค. เป�าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว
า 
จะได!รับ 

หน
วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๓๓ ก$อสร�างถนน คสล. 
สายเมาะเพาะ ม.๓ 

เพื่อให�ประชาชนมี
เส�นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๔๐๐ เมตร 

๑,๐๐๘,๐๐๐ ๑,๐๐๘,๐๐๐ - - ๑,๓๖๐,๐๐๐ ๑ สาย เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

๓๔ ก$อสร�างถนน คสล. 
สายหัวถนน-ศาลาใหม$ ม.๕ 

เพื่อให�ประชาชนมี
เส�นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๕๐๐ เมตร 

๖๗๒,๐๐๐ ๖๗๒,๐๐๐ - ๑,๗๐๐,๐๐๐ ๑,๗๐๐,๐๐๐ ๑ สาย เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

๓๕ ก$อสร�างถนน คสล. 
สายจิ๊กโค� ข�างบ�านพ$อเท$ง 

เพื่อให�ประชาชนมี
เส�นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๕๐๐ เมตร 

๖๗๒,๐๐๐ ๖๗๒,๐๐๐ - ๑,๗๐๐,๐๐๐ ๑,๗๐๐,๐๐๐ ๑ สาย เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

๓๖ ก$อสร�างถนน คสล. 
สายกูโบร! ม.๗ 

เพื่อให�ประชาชนมี
เส�นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๒๐๐ เมตร 

๖๗๒,๐๐๐ ๖๗๒,๐๐๐ - ๖๘๐,๐๐๐ ๖๘๐,๐๐๐ ๑ สาย เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

๓๗ ก$อสร�างถนน คสล. 
สายร$วมใจ-ตีนเขา ม.๕ 

เพื่อให�ประชาชนมี
เส�นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๒๐๐ เมตร 

๑,๐๐๘,๐๐๐ ๑,๐๐๘,๐๐๐ - ๖๘๐,๐๐๐ ๖๘๐,๐๐๐ ๑ สาย เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท!องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท!องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
    องค.การบริหารส
วนตําบลแป�น 

ก.ยุทธศาสตร!จังหวัดที่๓ การเสริมสร�างความมั่นคง พัฒนาโครงสร�างพื้นฐานและการเชื่อโยงเมืองสู$นานาชาติ 
ข.ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่๕ การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานให�ได�มาตรฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร! การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานให�ได�มาตรฐาน 
   ๕.๑แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ต$อ) 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค. เป�าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว
า 
จะได!รับ 

หน
วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๓๘ ก$อสร�างถนน คสล. 
สายต�นพิกุล-ทุ$งนา ม.๕ 

เพื่อให�ประชาชนมี
เส�นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๕๐๐ เมตร 

๑,๐๐๘,๐๐๐ ๑,๐๐๘,๐๐๐ - ๑,๗๐๐,๐๐๐ ๑,๗๐๐,๐๐๐ ๑ สาย เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

๓๙ ก$อสร�างถนน คสล. 
สายร$วมทรัพย! ม.๕ 

เพื่อให�ประชาชนมี
เส�นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๑๕๐ เมตร 

๕๐๔,๐๐๐ ๕๐๔,๐๐๐ - - - ๑ สาย เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

๔๐ ก$อสร�างถนน คสล. 
สายหัวพ�อ-เกาะกลาง ม.๖ 

เพื่อให�ประชาชนมี
เส�นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๕๐๐ เมตร 

๖๗๒,๐๐๐ ๖๗๒,๐๐๐ - ๖๘๐,๐๐๐ ๖๘๐,๐๐๐ ๑ สาย เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

๔๑ ก$อสร�างถนน คสล. 
สายบ�านแม$เสริม ม.๖ 

เพื่อให�ประชาชนมี
เส�นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๕๐๐ เมตร 

๑,๐๐๘,๐๐๐ ๑,๐๐๘,๐๐๐ - ๖๘๐,๐๐๐ ๖๘๐,๐๐๐ ๑ สาย เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

๔๒ ซ$อมแซมถนน คสล. 
สายหลังบ�านนางพร�อม ม.๖ 

เพื่อให�ประชาชนมี
เส�นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๑,๒๐๐ เมตร 

๖๗๒,๐๐๐ ๖๗๒,๐๐๐ - ๔,๐๘๐,๐๐๐ ๔,๐๘๐,๐๐๐ ๑ สาย เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท!องถิ่น  
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท!องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
    องค.การบริหารส
วนตําบลแป�น 

ก.ยุทธศาสตร!จังหวัดที่๓ การเสริมสร�างความมั่นคง พัฒนาโครงสร�างพื้นฐานและการเชื่อโยงเมืองสู$นานาชาติ 
ข.ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่๕ การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานให�ได�มาตรฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร! การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานให�ได�มาตรฐาน 
   ๕.๑แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ต$อ) 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค. เป�าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว
า 
จะได!รับ 

หน
วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๔๓ ก$อสร�างถนน คสล. 
สายโรงสี ม.๗ 

เพื่อให�ประชาชนมี
เส�นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร 

๑,๐๐๘,๐๐๐ ๑,๐๐๘,๐๐๐ - ๓,๔๐๐,๐๐๐ ๓,๔๐๐,๐๐๐ ๑ สาย เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

๔๔ ก$อสร�างถนน คสล. 
สายทุ$งนา-หัวนอน ม.๗ 

เพื่อให�ประชาชนมี
เส�นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๒,๖๕๐ เมตร 

๙,๘๖๓,๖๐๐ ๙,๘๖๓,๖๐๐ ๙,๘๖๓,๖๐๐ ๙,๘๖๓,๖๐๐ ๙,๘๖๓,๖๐๐ ๑ สาย เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

๔๕ ก$อสร�างถนน คสล. 
สาย อบต.เก$า-ปZาช�า ม.๗ 

เพื่อให�ประชาชนมี
เส�นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง ๓ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๓๐๐ เมตร 

๓๗๘,๐๐๐ ๓๗๘,๐๐๐ - ๗๖๕,๐๐๐ ๗๖๕,๐๐๐ ๑ สาย เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

๔๖ ก$อสร�างถนน คสล. 
สายบ�านอัสมาด-ีทุ$งนา ม.๗ 

เพื่อให�ประชาชนมี
เส�นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๓,๐๐๐ เมตร 

๒๕๒,๐๐๐ ๒๕๒,๐๐๐ - ๑๐,๒๐๐,๐๐๐ ๑๐,๒๐๐,๐๐๐ ๑ สาย เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

๔๗ ก$อสร�างถนน คสล. 
สายละหารโรงส-ีบ$อมะแฮ 
ม.๘ 

เพื่อให�ประชาชนมี
เส�นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง ๕ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๒๐๐ เมตร 

๖๗๒,๐๐๐ ๖๗๒,๐๐๐ - - - ๑ สาย เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท!องถิ่น  
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท!องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
    องค.การบริหารส
วนตําบลแป�น 

ก.ยุทธศาสตร!จังหวัดที่๓ การเสริมสร�างความมั่นคง พัฒนาโครงสร�างพื้นฐานและการเชื่อโยงเมืองสู$นานาชาติ 
ข.ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่๕ การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานให�ได�มาตรฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร! การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานให�ได�มาตรฐาน 
   ๕.๑แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ต$อ) 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค. เป�าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว
า 
จะได!รับ 

หน
วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๔๘ ก$อสร�างถนน คสล. 
สายละหาร-จือโร�ะม.๘ 

เพื่อให�ประชาชนมี
เส�นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๒๐๐ เมตร 

๖๗๒,๐๐๐ ๖๗๒,๐๐๐ - - - ๑ สาย เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

๔๙ ก$อสร�างถนน คสล. 
สายทุ$งนาม.๘ 

เพื่อให�ประชาชนมี
เส�นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๕๐๐ เมตร 

๓๓๖,๐๐๐ ๓๓๖,๐๐๐ - ๖๘๐,๐๐๐ ๖๘๐,๐๐๐ ๑ สาย เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

๕๐ ก$อสร�างถนน คสล. 
สายละหาร-บาโร�ะม.๘ 
(ข�างโรงเรียนละหาร) 

เพื่อให�ประชาชนมี
เส�นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๕๐๐ เมตร 

๖๗๒,๐๐๐ ๖๗๒,๐๐๐ - ๖๘๐,๐๐๐ ๖๘๐,๐๐๐ ๑ สาย เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

๕๑ ก$อสร�างถนน คสล. 
สายกีรออาต-ีถนนใหญ$ม.๘ 

เพื่อให�ประชาชนมี
เส�นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๙๐๐ เมตร 

๖๗๒,๐๐๐ ๖๗๒,๐๐๐ ๓,๐๖๐,๐๐๐ ๓,๐๖๐,๐๐๐ ๓,๐๖๐,๐๐๐ ๑ สาย เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

๕๒ ก$อสร�างถนนลาดยาง 
สายสามแยกเจาะโบ-พ$อมิ่ง 

เพื่อให�ประชาชนมี
เส�นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง ๖ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๑,๕๐๐ เมตร 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - - ๑ สาย เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท!องถิ่น  
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท!องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
    องค.การบริหารส
วนตําบลแป�น 

ก.ยุทธศาสตร!จังหวัดที่๓ การเสริมสร�างความมั่นคง พัฒนาโครงสร�างพื้นฐานและการเชื่อโยงเมืองสู$นานาชาติ 
ข.ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่๕ การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานให�ได�มาตรฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร! การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานให�ได�มาตรฐาน 
   ๕.๑แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ต$อ) 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค. เป�าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว
า 
จะได!รับ 

หน
วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๕๓ ก$อสร�างถนน คสล. 
สายศาลาใหม$ ม.๕ 

เพื่อให�ประชาชนมีเส�นทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๕๐๐ เมตร 

- - - ๑,๗๐๐,๐๐๐ - ๑ สาย เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

๕๔ ก$อสร�างถนน คสล. 
สายลงนาม.๖ 

เพื่อให�ประชาชนมีเส�นทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๕๐๐ เมตร 

- - - ๑,๗๐๐,๐๐๐ - ๑ สาย เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

๕๕ ก$อสร�างถนน คสล. 
สายบ�านพ$อนิด ม.๖ 

เพื่อให�ประชาชนมีเส�นทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๓๐๐ เมตร 

- - - - ๑,๐๒๐,๐๐๐ ๑ สาย เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

๕๖ ก$อสร�างถนน คสล. 
สายบ�านมามี ม.๗ 

เพื่อให�ประชาชนมีเส�นทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๓๐๐ เมตร 

- - ๑,๐๒๐,๐๐๐ ๑,๐๒๐,๐๐๐ - ๑ สาย เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

๕๗ ก$อสร�างถนน คสล. 
สายกุโบร!ม.๗ 

เพื่อให�ประชาชนมีเส�นทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๓๐๐ เมตร 

- - - ๑,๐๒๐,๐๐๐ - ๑ สาย เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

แบบ ผ. 02 



 

หน�า 83 | 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท!องถิ่น  
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท!องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
    องค.การบริหารส
วนตําบลแป�น 

ก.ยุทธศาสตร!จังหวัดที่๓ การเสริมสร�างความมั่นคง พัฒนาโครงสร�างพื้นฐานและการเชื่อโยงเมืองสู$นานาชาติ 
ข.ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่๕ การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานให�ได�มาตรฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร! การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานให�ได�มาตรฐาน 
   ๕.๑แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ต$อ) 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค. เป�าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว
า 
จะได!รับ 

หน
วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๕๘ ก$อสร�างถนน คสล. 
สายศาลาหัวช�าง ม.๗ 

เพื่อให�ประชาชนมี
เส�นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๘๕๐ เมตร 

- - ๒,๘๐๐,๐๐๐ - - ๑ สาย เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

๕๙ ก$อสร�างถนน คสล. 
สายข�างโรงสี ม.๗ 

เพื่อให�ประชาชนมี
เส�นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร 

- - - - ๓,๔๐๐,๐๐๐ ๑ สาย เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

๖๐ ก$อสร�างถนน คสล. 
สายมังกรร$วมใจ ม.๗ 

เพื่อให�ประชาชนมี
เส�นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร 

- - ๓,๔๐๐,๐๐๐ ๓,๔๐๐,๐๐๐ ๓,๔๐๐,๐๐๐ ๑ สาย เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

๖๑ ก$อสร�างถนน คสล. 
สายนายปริ้ม ม.๗ 

เพื่อให�ประชาชนมี
เส�นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๑๐๐ เมตร 

- - - ๒๕๕,๐๐๐ - ๑ สาย เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

๖๒ ซ$อม/สร�างถนนลาดยาง 
สายบ�านด$าน-บ�านเตราะแก$น 

เพื่อให�ประชาชนมี
เส�นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๐๘ เมตร 
ยาว ๑,๕๐๐ เมตร 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๕,๗๐๐,๐๐๐ ๕,๗๐๐,๐๐๐ ๕,๗๐๐,๐๐๐ ๑ สาย เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท!องถิ่น  
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท!องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
    องค.การบริหารส
วนตําบลแป�น 

ก.ยุทธศาสตร!จังหวัดที่๓ การเสริมสร�างความมั่นคง พัฒนาโครงสร�างพื้นฐานและการเชื่อโยงเมืองสู$นานาชาติ 
ข.ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่๕ การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานให�ได�มาตรฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร! การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานให�ได�มาตรฐาน 
   ๕.๑แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ต$อ) 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค. เป�าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว
า 
จะได!รับ 

หน
วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๖๓ ซ$อม/สร�าง ถนน คสล. 
สายในหมู$บ�านช$องหมู ม.๗ 

เพื่อให�ประชาชนมี
เส�นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๙๐๐ เมตร 

๑,๐๐๘,๐๐๐ ๑,๐๐๘,๐๐๐ - ๒,๕๒๐,๐๐๐ ๒,๕๒๐,๐๐๐ ๑ สาย เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

๖๔ ซ$อมแซมหรือยกระดับถนนใน
ตําบล ม.๑ , ๓ , ๔ , ๕ , ๖ , ๘ 

เพื่อให�ประชาชนมี
เส�นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ซ$อมปะหลุมบ$อ
ถนนคอนกรีต ลาด
ยาง ยกระดับ 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๖ 
หมู$บ�าน 

เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

๖๕ ซ$อมแซมหินคลุก สายบ�านนาเซร 
ม.๔ 

เพื่อให�ประชาชนมี
เส�นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๒๐ เมตร 
ยาว ๘๐๐ เมตร 

๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๒,๐๘๐,๐๐๐ ๒,๐๘๐,๐๐๐ ๒,๐๘๐,๐๐๐ ๑ สาย เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

๖๖ ซ$อมแซมถนนหินคลุก 
สายหัวนอน ม.๗ 

เพื่อให�ประชาชนมี
เส�นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๒๐ เมตร 
ยาว ๕๐๐ เมตร 

๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๑,๑๒๐,๐๐๐ ๑,๑๒๐,๐๐๐ ๑,๑๒๐,๐๐๐ ๑ สาย เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

๖๗ ซ$อมแซมถนนหินคลุก  
สายกีรออาต-ีสี่แยกสนําคอก ม.๘ 

เพื่อให�ประชาชนมี
เส�นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร  
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร 

๖๔๐,๐๐๐ ๖๔๐,๐๐๐ ๒,๖๐๐,๐๐๐ ๒,๖๐๐,๐๐๐ ๒,๖๐๐,๐๐๐ ๑ สาย เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท!องถิ่น  
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท!องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
    องค.การบริหารส
วนตําบลแป�น 

ก.ยุทธศาสตร!จังหวัดที่๓ การเสริมสร�างความมั่นคง พัฒนาโครงสร�างพื้นฐานและการเชื่อโยงเมืองสู$นานาชาติ 
ข.ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่๕ การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานให�ได�มาตรฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร! การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานให�ได�มาตรฐาน 
   ๕.๑แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ต$อ) 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค. เป�าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว
า 
จะได!รับ 

หน
วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๖๘ ซ$อมแซมถนนหินคลุก  
สายโคกรัง ม.๖ 

เพื่อให�ประชาชนมีเส�นทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๒๐ เมตร  
ยาว ๔๐๐ เมตร 

- - - ๘๘๐,๐๐๐ - ๑ สาย เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

๖๙ ซ$อมแซมถนนหินคลุก 
สายจะโค� ม.๖ 

เพื่อให�ประชาชนมีเส�นทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๒๐ เมตร  
ยาว ๘๐๐ เมตร 

- - - ๒,๖๕๖,๐๐๐ - ๑ สาย เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

๗๐ ซ$อม สร�างถนน คสล. 
สายเส�นทางกลาง 
ทุ$งนาสนําคอก 

เพื่อให�ประชาชนมีเส�นทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง ๖ เมตร  
หนา ๐.๒๐ เมตร 
ยาว ๒,๒๐๐ เมตร 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๒๔๐,๐๐๐ ๙,๒๔๐,๐๐๐ ๙,๒๔๐,๐๐๐ ๑ สาย เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

๗๑ โครงการก$อสร�าง
อาคารชั้นเดียว ๑ หลัง 

เพื่อใช�เป+นสถานที่ อปพร. 
และใช�ในการจัดกิจกรรม
ต$างๆ ได�อย$างสะดวก 

สร�างอาคาร ขนาด
กว�าง ๖ เมตร  
ยาว ๒๔ เมตร 
สูง ๓.๕ เมตร 

- ๑,๖๐๐,๐๐๐ - - - ๑ หลัง ประชาชนมี
สถานที่สําหรับ
จัดกิจกรรม 

กองช$าง 

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท!องถิ่น  
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท!องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
    องค.การบริหารส
วนตําบลแป�น 

ก.ยุทธศาสตร!จังหวัดที่๓ การเสริมสร�างความมั่นคง พัฒนาโครงสร�างพื้นฐานและการเชื่อโยงเมืองสู$นานาชาติ 
ข.ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่๕ การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานให�ได�มาตรฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร! การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานให�ได�มาตรฐาน 
   ๕.๑แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ต$อ) 

 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค. เป�าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว
า 
จะได!รับ 

หน
วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๗๒ ก$อสร�างคูระบายน้ํา คสล. 
สายหน�ามัสยิด ม.๑ 

เพื่อระบายน้ํา
ในช$วงฤดูฝน 

กว�าง ๐.๖๐ เมตร  
ลึก ๐.๖๐ เมตร  
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร 

๒,๒๐๐,๐๐๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ - ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๑ สาย ระบายน้ําได�
สะดวก 

กองช$าง 

๗๓ ก$อสร�างคูระบายน้ํา คสล. 
สายมสัยิด-ข�างโรงเรียนตาดีกา 
ม.๒ 

เพื่อระบายน้ํา
ในช$วงฤดูฝน 

กว�าง ๐.๖๐ เมตร  
ลึก ๐.๖๐ เมตร  
ยาว ๑๖๐ เมตร 

๓๕๒,๐๐๐ ๓๕๒,๐๐๐ - ๓๕๒,๐๐๐ ๓๕๒,๐๐๐ ๑ สาย ระบายน้ําได�
สะดวก 

กองช$าง 

๗๔ ก$อสร�างคูระบายน้ํา คสล. 
สายหน�ามัสยิด-กําแพง  
อบต.ม.๓ 

เพื่อระบายน้ํา
ในช$วงฤดูฝน 

กว�าง ๐.๖๐ เมตร  
ลึก ๐.๖๐ เมตร  
ยาว ๕๐๐ เมตร 

๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ - ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑ สาย ๑.ระบายน้ําได�
สะดวก 
๒.ลดปNญหาน้ํา
ท$วมขัง 

กองช$าง 

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท!องถิ่น  
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท!องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
    องค.การบริหารส
วนตําบลแป�น 

ก.ยุทธศาสตร!จังหวัดที่๓ การเสริมสร�างความมั่นคง พัฒนาโครงสร�างพื้นฐานและการเชื่อโยงเมืองสู$นานาชาติ 
ข.ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่๕ การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานให�ได�มาตรฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร! การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานให�ได�มาตรฐาน 
   ๕.๑แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ต$อ) 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค. เป�าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว
า 
จะได!รับ 

หน
วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๗๕ ก$อสร�างคูระบายน้ํา คสล. 
สายกําปง ม.๓ 

เพื่อระบายน้ํา
ในช$วงฤดูฝน 

กว�าง ๐.๖๐ เมตร  
ลึก ๐.๖๐ เมตร  
ยาว ๒๐๐ เมตร 

๔๔๐,๐๐๐ ๔๔๐,๐๐๐ - ๔๔๐,๐๐๐ ๔๔๐,๐๐๐ ๑ สาย ๑.ระบายน้ําได�
สะดวก 
๒.ลดปNญหาน้ํา
ท$วมขัง 

กองช$าง 

๗๖ ก$อสร�างคูระบายน้ํา คสล. 
สายหน�าบ�านผู�ใหญ$ลงทุ$งนา ม.๔ 

เพื่อระบายน้ํา
ในช$วงฤดูฝน 

กว�าง ๐.๖๐ เมตร  
ลึก ๐.๖๐ เมตร  
ยาว ๕๐๐ เมตร 

๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ - ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑ สาย ระบายน้ําได�
สะดวก 
 

กองช$าง 

๗๗ ก$อสร�างคูระบายน้ํา คสล. 
สายหมู$บ�านซอยฝาเขาใหญ$ม.๕ 

เพื่อระบายน้ํา
ในช$วงฤดูฝน 

กว�าง ๐.๖๐ เมตร  
ลึก ๐.๖๐ เมตร  
ยาว ๕๐๐ เมตร 

๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ - ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑ สาย ระบายน้ําได�
สะดวก 
 

กองช$าง 

๗๘ ก$อสร�างคูระบายน้ํา คสล. 
สายหน�าโรงเรยีน ม.๖ 

เพื่อระบายน้ํา
ในช$วงฤดูฝน 

กว�าง ๐.๖๐ เมตร  
ลึก ๐.๖๐ เมตร  
ยาว ๒๐๐ เมตร 

๔๔๐,๐๐๐ ๔๔๐,๐๐๐ - ๔๔๐,๐๐๐ ๔๔๐,๐๐๐ ๑ สาย ๑.ระบายน้ําได�
สะดวก 
๒.ลดปNญหาน้ํา
ท$วมขัง 

กองช$าง 

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท!องถิ่น  
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท!องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
    องค.การบริหารส
วนตําบลแป�น 

ก.ยุทธศาสตร!จังหวัดที่๓ การเสริมสร�างความมั่นคง พัฒนาโครงสร�างพื้นฐานและการเชื่อโยงเมืองสู$นานาชาติ 
ข.ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่๕ การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานให�ได�มาตรฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร! การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานให�ได�มาตรฐาน 
   ๕.๑แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ต$อ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค. เป�าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว
า 
จะได!รับ 

หน
วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๗๙ ก$อสร�างคูระบายน้ํา คสล. 
สายบ�านนายจเร-บ�านนานเชิด ม.๖ 

เพื่อระบายน้ํา
ในช$วงฤดูฝน 

กว�าง ๐.๖๐ เมตร  
ลึก ๐.๖๐ เมตร  
ยาว ๒๐๐ เมตร 

๔๔๐,๐๐๐ ๔๔๐,๐๐๐ - ๔๔๐,๐๐๐ ๔๔๐,๐๐๐ ๑ สาย ๑.ระบายน้ําได�
สะดวก 
๒.ลดปNญหาน้ํา
ท$วมขัง 

กองช$าง 

๘๐ ก$อสร�างคูระบายน้ํา คสล.สายใน
หมู$บ�านช$อหม-ูทุ$งนา ม.๗ 

เพื่อระบายน้ํา
ในช$วงฤดูฝน 

กว�าง ๐.๖๐ เมตร  
ลึก ๐.๖๐ เมตร  
ยาว ๕๐๐ เมตร 

๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ - ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑ สาย ๑.ระบายน้ําได�
สะดวก 
๒.ลดปNญหาน้ํา
ท$วมขัง 

กองช$าง 

๘๑ ก$อสร�างคูระบายน้ํา คสล.สายบ�าน
นายอัสมาด-ีทุ$งนา ม.๗ 

เพื่อระบายน้ํา
ในช$วงฤดูฝน 

กว�าง ๐.๖๐ เมตร  
ลึก ๐.๖๐ เมตร  
ยาว ๒๐๐ เมตร 

๔๔๐,๐๐๐ ๔๔๐,๐๐๐ - ๔๔๐,๐๐๐ ๔๔๐,๐๐๐ ๑ สาย ๑.ระบายน้ําได�
สะดวก 
๒.ลดปNญหาน้ํา
ท$วมขัง 

กองช$าง 

๘๒ ก$อสร�างคูระบายน้ํา คสล. สายหน�ากี
รอฮาต-ีหน�ามัสยิดละหาร ม.๘ 

๑.เพื่อระบาย
น้ําในช$วงฤดู
ฝน 
๒.ป)องกันน้ํา
ท$วมขัง 

กว�าง ๐.๖๐ เมตร  
ลึก ๐.๖๐ เมตร  
ยาว ๒๐๐ เมตร 

๔๔๐,๐๐๐ ๔๔๐,๐๐๐ - ๔๔๐,๐๐๐ ๔๔๐,๐๐๐ ๑ สาย ๑.ระบายน้ําได�
สะดวก 
๒.ลดปNญหาน้ํา
ท$วมขัง 

กองช$าง 

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท!องถิ่น  
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท!องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
    องค.การบริหารส
วนตําบลแป�น 

ก.ยุทธศาสตร!จังหวัดที่๓ การเสริมสร�างความมั่นคง พัฒนาโครงสร�างพื้นฐานและการเชื่อโยงเมืองสู$นานาชาติ 
ข.ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่๕ การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานให�ได�มาตรฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร! การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานให�ได�มาตรฐาน 
   ๕.๑แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ต$อ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค. เป�าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว
า 
จะได!รับ 

หน
วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๘๓ ก$อสร�างคูระบายน้ํา  
สายหน�ามัสยิด-ทุ$งนา ม.๑ 

๑.เพื่อระบายน้ํา
ในช$วงฤดูฝน 
๒.ป)องกันน้ําท$วมขัง 

กว�าง ๐.๖๐ เมตร  
ลึก ๐.๘๐ เมตร  
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร 

- - - ๓,๒๐๐,๐๐๐ - ๑ สาย ๑.ระบายน้ําได�
สะดวก 
๒.ลดปNญหาน้ํา
ท$วมขัง 

กองช$าง 

๘๔ ก$อสร�างคูระบายน้ําพร�อม
ท$อ สายกาปงดาโต�ะ ม.๒ 

๑.เพื่อระบายน้ํา
ในช$วงฤดูฝน 
๒.ป)องกันน้ําท$วมขัง 

กว�าง ๐.๘๐ เมตร  
ลึก ๐.๘๐ เมตร  
ยาว ๓๐๐ เมตร 

- - - ๓๖๐,๐๐๐ - ๑ สาย ๑.ระบายน้ําได�
สะดวก 
๒.ลดปNญหาน้ํา
ท$วมขัง 

กองช$าง 

๘๕ ก$อสร�างคูระบายน้ํา  
สายโต�ะบือแย ม.๒ 

๑.เพื่อระบายน้ํา
ในช$วงฤดูฝน 
๒.ป)องกันน้ําท$วมขัง 

กว�าง ๐.๘๐ เมตร  
ลึก ๐.๘๐ เมตร  
ยาว ๓๐๐ เมตร 

- - - ๓๖๐,๐๐๐ - ๑ สาย ๑.ระบายน้ําได�
สะดวก 
๒.ลดปNญหาน้ํา
ท$วมขัง 

กองช$าง 

๘๖ ก$อสร�างคูระบายน้ํา  
สายโต�ะเพียร ม.๒ 

๑.เพื่อระบายน้ํา
ในช$วงฤดูฝน 
๒.ป)องกันน้ําท$วมขัง 

กว�าง ๐.๘๐ เมตร  
ลึก ๐.๘๐ เมตร  
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร 

- - - - ๓๖๐,๐๐๐ ๑ สาย ๑.ระบายน้ําได�
สะดวก 
๒.ลดปNญหาน้ํา
ท$วมขัง 

กองช$าง 

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท!องถิ่น  
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท!องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
    องค.การบริหารส
วนตําบลแป�น 

ก.ยุทธศาสตร!จังหวัดที่๓ การเสริมสร�างความมั่นคง พัฒนาโครงสร�างพื้นฐานและการเชื่อโยงเมืองสู$นานาชาติ 
ข.ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่๕ การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานให�ได�มาตรฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร! การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานให�ได�มาตรฐาน 
   ๕.๑แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ต$อ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค. เป�าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว
า 
จะได!รับ 

หน
วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๘๗ ก$อสร�างคูระบายน้ํา  
สายผ$านหมู$บ�าน ม.๔ 

๑.เพื่อระบายน้ําในช$วงฤดู
ฝน 
๒.ป)องกันน้ําท$วมขัง 

กว�าง ๐.๘๐ เมตร  
ลึก ๐.๖๐ เมตร  
ยาว ๓,๐๐๐ เมตร 

- - - ๙,๖๐๐,๐๐๐ - ๑ สาย ๑.ระบายน้ําได�
สะดวก 
๒.ลดปNญหาน้ํา
ท$วมขัง 

กองช$าง 

๘๘ ก$อสร�างคูระบายน้ํา 
สายกุโบร! ม.๔ 

๑.เพื่อระบายน้ําในช$วงฤดู
ฝน 
๒.ป)องกันน้ําท$วมขัง 

กว�าง ๐.๘๐ เมตร  
ลึก ๐.๖๐ เมตร  
ยาว ๔๐๐ เมตร 

- - - ๑,๒๘๐,๐๐๐ - ๑ สาย ๑.ระบายน้ําได�
สะดวก 
๒.ลดปNญหาน้ํา
ท$วมขัง 

กองช$าง 

๘๙ ก$อสร�างคูระบายน้ํา 
ข�าง รพ.สต.แป)น 

๑.เพื่อระบายน้ําในช$วงฤดู
ฝน 
๒.ป)องกันน้ําท$วมขัง 

กว�าง ๐.๘๐ เมตร  
ลึก ๐.๖๐ เมตร  
ยาว ๓๐๐ เมตร 

- - - ๓๖๐,๐๐๐ - ๑ สาย ๑.ระบายน้ําได�
สะดวก 
๒.ลดปNญหาน้ํา
ท$วมขัง 

กองช$าง 

๙๐ ก$อสร�างคูระบายน้ํา  
สายในหมู$บ�าน ม.๕ 

๑.เพื่อระบายน้ําในช$วงฤดู
ฝน 
๒.ป)องกันน้ําท$วมขัง 

กว�าง ๐.๘๐ เมตร  
ลึก ๐.๖๐ เมตร  
ยาว ๒,๐๐๐ เมตร 

- - - ๖,๔๐๐,๐๐๐ - ๑ สาย ๑.ระบายน้ําได�
สะดวก 
๒.ลดปNญหาน้ํา
ท$วมขัง 

กองช$าง 

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท!องถิ่น  
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท!องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
    องค.การบริหารส
วนตําบลแป�น 

ก.ยุทธศาสตร!จังหวัดที่๓ การเสริมสร�างความมั่นคง พัฒนาโครงสร�างพื้นฐานและการเชื่อโยงเมืองสู$นานาชาติ 
ข.ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่๕ การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานให�ได�มาตรฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร! การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานให�ได�มาตรฐาน 
   ๕.๑แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ต$อ) 

 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค. เป�าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว
า 
จะได!รับ 

หน
วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๙๑ ก$อสร�างคูระบายน้ํา  
สายบ�านนายละมัย ม.๖ 

๑.เพื่อระบายน้ํา
ในช$วงฤดูฝน 
๒.ป)องกันน้ําท$วมขัง 

กว�าง ๐.๘๐ เมตร  
ลึก ๐.๖๐ เมตร  
ยาว ๓๐๐ เมตร 

- - - ๓๖๐,๐๐๐ - ๑ สาย ๑.ระบายน้ําได�
สะดวก 
๒.ลดปNญหาน้ํา
ท$วมขัง 

กองช$าง 

๙๒ ก$อสร�างคูระบายน้ํา  
สายบ�านพ$อเชื่อม-บ�านพ$อ 
เท$ง ม.๖ 

๑.เพื่อระบายน้ํา
ในช$วงฤดูฝน 
๒.ป)องกันน้ําท$วมขัง 

กว�าง ๐.๘๐ เมตร  
ลึก ๐.๘๐ เมตร  
ยาว ๕๐๐ เมตร 

- - - - ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑ สาย ๑.ระบายน้ําได�
สะดวก 
๒.ลดปNญหาน้ํา
ท$วมขัง 

กองช$าง 

๙๓ ก$อสร�างคูระบายน้ํา  
สายกีรอฮาตี ม.๘ 

๑.เพื่อระบายน้ํา
ในช$วงฤดูฝน 
๒.ป)องกันน้ําท$วมขัง 

กว�าง ๑.๐๐ เมตร  
ลึก ๐.๙๐ เมตร  
ยาว ๓๐๐ เมตร 

- - - ๙๖๐,๐๐๐ - ๑ สาย ๑.ระบายน้ําได�
สะดวก 
๒.ลดปNญหาน้ํา
ท$วมขัง 

กองช$าง 

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท!องถิ่น  
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท!องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
    องค.การบริหารส
วนตําบลแป�น 

ก.ยุทธศาสตร!จังหวัดที่๓ การเสริมสร�างความมั่นคง พัฒนาโครงสร�างพื้นฐานและการเชื่อโยงเมืองสู$นานาชาติ 
ข.ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่๕ การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานให�ได�มาตรฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร! การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานให�ได�มาตรฐาน 
   ๕.๑แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ต$อ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค. เป�าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว
า 
จะได!รับ 

หน
วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๙๔ ก$อสร�างท$ออุโมงค!ระบาย
น้ํา 

เพื่อป)องกันและ
แก�ไขปNญหาน้ํา
ท$วมขัง 
 

กว�าง ๒ เมตร  
สูง ๒ เมตร  
ยาว ๑๐ เมตร 

๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๓ แห$ง ๑.ระบายน้ําได�
สะดวก 
๒.ลดปNญหาน้ํา
ท$วมขัง 

กองช$าง 

๙๕ วางท$อระบายน้ําข�ามถนน
สายศาลาพ$อเล็ก ม.๗ 

เพื่อป)องกันและ
แก�ไขปNญหาน้ํา
ท$วมขัง 
 

จํานวน ๘ จุด  
ขนาดเส�นผ$าน
ศูนย!กลาง ๐.๖๐ เมตร 

๓๙,๐๐๐ ๓๙,๐๐๐ - ๓๙,๐๐๐ ๓๙,๐๐๐ ๑ แห$ง ๑.ระบายน้ําได�
สะดวก 
๒.ลดปNญหาน้ํา
ท$วมขัง 

กองช$าง 

๙๖ ก$อสร�าง ซ$อมแซมและ
ปรับปรุงระบบ
ชลประทาน/ฝZายน้ําล�น ม.
๑-๘ 

ลดปNญหาขาด
แคลนน้ําเพื่อ
การเกษตร 
 

ฝายน้ําล�น  
กว�าง ๔ เมตร 
สูง ๑ เมตร 

๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘ แห$ง ประชาชนมีน้ํา
ใช�เพื่อ
การเกษตร 

กองช$าง 

๙๗ ก$อสร�างกําแพงกันตลิ่ง 
โรงเรียนบ�านจะเฆ$ ม.๒ 

เพื่อป)องกันตลิ่ง
พังและน้ําท$วม
ทะลักเข�า
หมู$บ�าน 

กว�าง ๔ เมตร 
ลึก ๒ เมตร 
ระยะทาง ๕๐๐ เมตร 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๑ แห$ง สามารถป)องกัน
การพังทลายของ
ตลิ่ง 

กองช$าง 

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท!องถิ่น  
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท!องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
    องค.การบริหารส
วนตําบลแป�น 

ก.ยุทธศาสตร!จังหวัดที่๓ การเสริมสร�างความมั่นคง พัฒนาโครงสร�างพื้นฐานและการเชื่อโยงเมืองสู$นานาชาติ 
ข.ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่๕ การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานให�ได�มาตรฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร! การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานให�ได�มาตรฐาน 
   ๕.๑แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ต$อ) 

 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค. เป�าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว
า 
จะได!รับ 

หน
วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๙๘ ก$อสร�างกําแพงกันตลิ่ง 
ข�างโรงเพาะเห็ด ม.๓ 

เพื่อป)องกัน
ตลิ่งพังและน้ํา
ท$วมทะลักเข�า
หมู$บ�าน 

กว�าง ๔ เมตร 
ลึก ๒ เมตร 
ระยะทาง ๕๐๐ เมตร 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๑ แห$ง สามารถ
ป)องกันการ
พังทลายของ
ตลิ่ง 

กองช$าง 

๙๙ ก$อสร�างกําแพงกันตลิ่ง 
ข�าง รพ.สต.แป)น-ร.ร.
วัดโบกขรณ ี

เพื่อป)องกัน
ตลิ่งพังและน้ํา
ท$วมทะลักเข�า
หมู$บ�าน 

กว�าง ๔ เมตร 
ลึก ๒ เมตร 
ระยะทาง ๕๐๐ เมตร 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๑ แห$ง สามารถ
ป)องกันการ
พังทลายของ
ตลิ่ง 

กองช$าง 

รวม ๙๙ โครงการ ๕๕,๘๑๐,๖๐๐ ๕๗,๔๑๐,๖๐๐ ๔๘,๓๔๕,๖๐๐ ๑๔๕,๙๑๘,๖๙๐ ๑๒๔,๑๓๙,๖๐๐  

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท!องถิ่น  
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท!องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
    องค.การบริหารส
วนตําบลแป�น 

ก.ยุทธศาสตร!จังหวัดที่๓ การเสริมสร�างความมั่นคง พัฒนาโครงสร�างพื้นฐานและการเชื่อโยงเมืองสู$นานาชาติ 
ข.ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่๕ การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานให�ได�มาตรฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร! การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานให�ได�มาตรฐาน 
   ๕.๑แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค. เป�าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว
า 
จะได!รับ 

หน
วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ ขุดลอกคูคลองและร$องน้ํา
ธรรมชาติ ม.๑ 

๑.เพื่อระบายน้ําในช$วงฤดู
ฝน 
๒.ป)องกันน้ําท$วมขัง 

กว�างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร 
ลึกเฉลีย่ ๑.๒๐ เมตร 
ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร 

- - ๙๒,๔๐๐ ๙๒,๔๐๐ ๙๒,๔๐๐ ๑ สาย ๑.ระบายน้ําได�สะดวก 
๒.ลดปNญหาน้ําท$วมขัง 

กองช$าง 

๒ ขุดลอกคูคลองและร$องน้ํา
ธรรมชาติ ม.๒ 

๑.เพื่อระบายน้ําในช$วงฤดู
ฝน 
๒.ป)องกันน้ําท$วมขัง 

กว�างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร 
ลึกเฉลีย่ ๑.๒๐ เมตร 
ระยะทาง ๕๐๐ เมตร 

- - ๓๖,๘๐๐ ๓๖,๘๐๐ ๓๖,๘๐๐ ๑ สาย ๑.ระบายน้ําได�สะดวก 
๒.ลดปNญหาน้ําท$วมขัง 

กองช$าง 

๓ ขุดลอกคูคลองและร$องน้ํา
ธรรมชาติ ม.๓ 

๑.เพื่อระบายน้ําในช$วงฤดู
ฝน 
๒.ป)องกันน้ําท$วมขัง 

กว�างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร 
ลึกเฉลีย่ ๑.๒๐ เมตร 
ระยะทาง ๒๐๐ เมตร 

- - ๑๘,๓๐๐ ๑๘,๓๐๐ ๑๘,๓๐๐ ๑ สาย ๑.ระบายน้ําได�สะดวก 
๒.ลดปNญหาน้ําท$วมขัง 

กองช$าง 

๔ ขุดลอกคูคลองและร$องน้ํา
ธรรมชาติ ม.๗ , ๔ 

๑.เพื่อระบายน้ําในช$วงฤดู
ฝน 
๒.ป)องกันน้ําท$วมขัง 

กว�างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร 
ลึกเฉลีย่ ๑.๐๐ เมตร 
ระยะทาง ๑,๓๕๐ เมตร 

- - ๕๑,๙๐๐ ๕๑,๙๐๐ ๕๑,๙๐๐ ๑ สาย ๑.ระบายน้ําได�สะดวก 
๒.ลดปNญหาน้ําท$วมขัง 

กองช$าง 

๕ ขุดลอกคูคลองและร$องน้ํา
ธรรมชาติ ม.๗  

๑.เพื่อระบายน้ําในช$วงฤดู
ฝน 
๒.ป)องกันน้ําท$วมขัง 

กว�างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร 
ลึกเฉลีย่ ๑.๐๐ เมตร 
ระยะทาง ๖๐๐ เมตร 

- - ๔๗,๑๐๐ ๔๗,๑๐๐ ๔๗,๑๐๐ ๑ สาย ๑.ระบายน้ําได�สะดวก 
๒.ลดปNญหาน้ําท$วมขัง 

กองช$าง 

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท!องถิ่น  
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท!องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
    องค.การบริหารส
วนตําบลแป�น 

ก.ยุทธศาสตร!จังหวัดที่๓ การเสริมสร�างความมั่นคง พัฒนาโครงสร�างพื้นฐานและการเชื่อโยงเมืองสู$นานาชาติ 
ข.ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่๕ การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานให�ได�มาตรฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร! การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานให�ได�มาตรฐาน 
   ๕.๑แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค. เป�าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว
า 
จะได!รับ 

หน
วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๖ ขุดลอกคูคลองและร$องน้ํา
ธรรมชาติ ม.๘ 

๑.เพื่อระบายน้ําในช$วงฤดู
ฝน 
๒.ป)องกันน้ําท$วมขัง 

กว�างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร 
ลึกเฉลีย่ ๑.๐๐ เมตร 
ระยะทาง ๑,๕๖๐ เมตร 

- - ๕๙,๕๐๐ ๕๙,๕๐๐ ๕๙,๕๐๐ ๑ สาย ๑.ระบายน้ําได�สะดวก 
๒.ลดปNญหาน้ําท$วมขัง 

กองช$าง 

๗ ขุดลอกคูคลองและร$องน้ํา
ธรรมชาติ ม.๑ 

๑.เพื่อระบายน้ําในช$วงฤดู
ฝน 
๒.ป)องกันน้ําท$วมขัง 

กว�างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร 
ลึกเฉลีย่ ๑.๒๐ เมตร 
ระยะทาง ๒,๓๐๐ เมตร 

- - ๓๘๔,๗๐๐ ๓๘๔,๗๐๐ ๓๘๔,๗๐๐ ๑ สาย ๑.ระบายน้ําได�สะดวก 
๒.ลดปNญหาน้ําท$วมขัง 

กองช$าง 

๘ ขุดลอกคูคลองและร$องน้ํา
ธรรมชาติ ม.๘ 

๑.เพื่อระบายน้ําในช$วงฤดู
ฝน 
๒.ป)องกันน้ําท$วมขัง 

กว�างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร 
ลึกเฉลีย่ ๑.๐๐ เมตร 
ระยะทาง ๒,๓๐๐ เมตร 

- - ๑๒๔,๓๐๐ ๑๒๔,๓๐๐ ๑๒๔,๓๐๐ ๑ สาย ๑.ระบายน้ําได�สะดวก 
๒.ลดปNญหาน้ําท$วมขัง 

กองช$าง 

๙ ขุดลอกคูคลองและร$องน้ํา
ธรรมชาติ สายสาคู ม.๑ 

๑.เพื่อระบายน้ําในช$วงฤดู
ฝน 
๒.ป)องกันน้ําท$วมขัง 

ระยะทาง ๓๐๐ เมตร ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑ สาย ๑.ระบายน้ําได�สะดวก 
๒.ลดปNญหาน้ําท$วมขัง 

กองช$าง 

๑๐ ขุดลอกคูคลองและร$องน้ํา
ธรรมชาติ  ม.๒ 

๑.เพื่อระบายน้ําในช$วงฤดู
ฝน 
๒.ป)องกันน้ําท$วมขัง 

ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ๒๖,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ ๑ สาย ๑.ระบายน้ําได�สะดวก 
๒.ลดปNญหาน้ําท$วมขัง 

กองช$าง 

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท!องถิ่น  
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท!องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
    องค.การบริหารส
วนตําบลแป�น 

ก.ยุทธศาสตร!จังหวัดที่๓ การเสริมสร�างความมั่นคง พัฒนาโครงสร�างพื้นฐานและการเชื่อโยงเมืองสู$นานาชาติ 
ข.ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่๕ การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานให�ได�มาตรฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร! การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานให�ได�มาตรฐาน 
   ๕.๑แผนงานเคหะและชุมชน (ต$อ) 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค. เป�าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว
า 
จะได!รับ 

หน
วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑๑ ขุดลอกคูคลองและร$องน้ํา
ธรรมชาติ บ�านด$าน ม.๔ 

๑.เพื่อระบายน้ําในช$วงฤดู
ฝน 
 

ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ๒๖,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ ๑ สาย ๑.ระบายน้ําได�สะดวก 
๒.ลดปNญหาน้ําท$วมขัง 

กองช$าง 

๑๒ ขุดลอกคูคลองและร$องน้ํา
ธรรมชาติ ปZาโหนด-ทุ$งนา 
ม.๕ 

๑.เพื่อระบายน้ําในช$วงฤดู
ฝน 
๒.ป)องกันน้ําท$วมขัง 

ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ๒๖,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ - ๒๖,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ ๑ สาย ๑.ระบายน้ําได�สะดวก 
๒.ลดปNญหาน้ําท$วมขัง 

กองช$าง 

๑๓ ขุดลอกคูคลองและร$องน้ํา
ธรรมชาติ สาย รพ.สต.
แป)น-ปZาโหนด ม.๕ 

๑.เพื่อระบายน้ําในช$วงฤดู
ฝน 
 

ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ๒๖,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ - ๒๖,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ ๑ สาย ๑.ระบายน้ําได�สะดวก 
๒.ลดปNญหาน้ําท$วมขัง 

กองช$าง 

๑๔ ขุดคูระบายน้ําในหมู$บ�าน  
ม.๑ , ๒ , ๘ 

เพื่อระบายน้ําในช$วงฤดูฝน 
 

กว�าง ๑ เมตร  
ลึก ๑ เมตร  
ยาว ๕๐๐ เมตร 

๓๙,๐๐๐ ๓๙,๐๐๐ ๓๙,๐๐๐ ๓๙,๐๐๐ ๓๙,๐๐๐ ๑ สาย ๑.ระบายน้ําได�สะดวก 
๒.ลดปNญหาน้ําท$วมขัง 

กองช$าง 

๑๕ ขุดคูระบายน้ําในหมู$บ�าน  
ม.๓ , ๔ , ๕ 

เพื่อระบายน้ําในช$วงฤดูฝน 
 

กว�าง ๑ เมตร  
ลึก ๑ เมตร  
ยาว ๕๐๐ เมตร 

๓๙,๐๐๐ ๓๙,๐๐๐ ๓๙,๐๐๐ ๓๙,๐๐๐ ๓๙,๐๐๐ ๑ สาย ๑.ระบายน้ําได�สะดวก 
๒.ลดปNญหาน้ําท$วมขัง 

กองช$าง 

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท!องถิ่น  
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท!องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
    องค.การบริหารส
วนตําบลแป�น 

ก.ยุทธศาสตร!จังหวัดที่๓ การเสริมสร�างความมั่นคง พัฒนาโครงสร�างพื้นฐานและการเชื่อโยงเมืองสู$นานาชาติ 
ข.ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่๕ การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานให�ได�มาตรฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร! การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานให�ได�มาตรฐาน 
   ๕.๑แผนงานเคหะและชุมชน (ต$อ) 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค. เป�าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว
า 
จะได!รับ 

หน
วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑๖ ขุดคูระบายน้ําในหมู$บ�าน 
ม.๖ และ ม.๗ 

เพื่อระบายน้ําในช$วงฤดู
ฝน 
 

กว�าง ๑ เมตร  
ลึก ๑ เมตร  
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร 

๓๙,๐๐๐ ๓๙,๐๐๐ ๗๘,๐๐๐ ๗๘,๐๐๐ ๗๘,๐๐๐ ๑ สาย ๑.ระบายน้ําได�
สะดวก 
๒.ลดปNญหาน้ํา
ท$วมขัง 

กองช$าง 

๑๗ ไฟกระพริบ เพื่อป)องกันอุบัติเหต ุ ระบบไฟกระพริบ  
ยาว ๕๐๐ เมตร 

๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ - ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๘ หมู$บ�าน เพื่อช$วยลด
อุบัติเหตุในการ
ใช�รถใช�ถนน 

กองช$าง 

๑๘ โครงการขยายเขตไฟฟ)า
สาธารณะทุกหมู$บ�าน 

เพื่อให�ประชาชนมีไฟฟ)า
ใช�อย$างทั่วถึง 

ดําเนินการขยายเขต
ไฟฟ)าในเขตตําบล 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๘ หมู$บ�าน ประชาชนมี
ไฟฟ)าใช�ทุก
ครัวเรือน 

กองช$าง 

๑๙ โครงการซ$อมแซมและตดิตั้ง
หลอดไฟฟ)าส$องสว$างในที่
สาธารณะ 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย!สินของ
ประชาชน 

ติดตั้งหลอดไฟฟ)าตาม
เส�นทางและสถานที่
สาธารณะในตําบล
แป)น 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๘ หมู$บ�าน ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมายามค่ําคืน
อย$างปลอดภัย 

กองช$าง 

แบบ ผ. 02 



 

หน�า 98 | 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท!องถิ่น  
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท!องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
    องค.การบริหารส
วนตําบลแป�น 

ก.ยุทธศาสตร!จังหวัดที่๓ การเสริมสร�างความมั่นคง พัฒนาโครงสร�างพื้นฐานและการเชื่อโยงเมืองสู$นานาชาติ 
ข.ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่๕ การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานให�ได�มาตรฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร! การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานให�ได�มาตรฐาน 
   ๕.๑แผนงานเคหะและชุมชน (ต$อ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค. เป�าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว
า 
จะได!รับ 

หน
วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๒๐ โครงการติดตั้งโคม
ไฟโฟสท�อปในที่สาธารณะ 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย!สินของ
ประชาชน 

ติดตั้งโคมไฟ  
จํานวน ๘ ต�น 

๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ - - ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๙ ต�น ทําให�ที่
สาธารณะมี
ความปลอดภัย
ยามค่ําคืน 

กองช$าง 

๒๑ สนับสนุนปล$องบ$อในการ
ขุดบ$อน้ําตื้น (หมู$ละ ๓ 
จุด) 

เพื่อให�ประชาชนมีน้ํา
สะอาดอุปโภคบริโภค 

ขนาดเส�นผ$าน
ศูนย!กลาง ๑ เมตร 

๑,๖๘๐,๐๐๐ ๑,๖๘๐,๐๐๐ ๑,๖๘๐,๐๐๐ ๑,๖๘๐,๐๐๐ ๑,๖๘๐,๐๐๐ ๘ หมู$บ�าน ประชาชนมีน้ํา
เพื่ออุปโภค
บริโภค 

กองช$าง 

๒๒ ซ$อมแซมระบบประปา
ภูเขา 

เพื่อให�ประชาชนมีน้ํา
สะอาดอุปโภคบริโภค 

ซ$อมแซมระบบประปา
ภูเขาพร�อมวางท$อเมน 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓ แห$ง ประชาชนมีน้ํา
เพื่ออุปโภค
บริโภค 

กองช$าง 

๒๓ ซ$อมแซมระบบประปา
ภูเขา ม.๖ 

เพื่อให�ประชาชนมีน้ํา
สะอาดอุปโภคบริโภค 

ซ$อมแซมระบบประปา
ภูเขาพร�อมวางท$อเมน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ แห$ง ประชาชนมีน้ํา
เพื่ออุปโภค
บริโภค 

กองช$าง 

๒๔ โครงการขุดเจาะบ$อ
บาดาล 

เพื่อแก�ไขปNญหาการ
ขาดแคลนน้ําและให�
ประชาชนมีน้ําใช�อย$าง
เพียงพอ 

ขนาดเส�นผ$าน
ศูนย!กลาง ๖ นิ้ว 
ลึก ๔๐-๖๐ เมตร 
จํานวน ๒ แห$ง 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ - ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๒ แห$ง ประชาชนมีน้ํา
เพื่ออุปโภค
บริโภค 

กองช$าง 

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท!องถิ่น  
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท!องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
    องค.การบริหารส
วนตําบลแป�น 

ก.ยุทธศาสตร!จังหวัดที่๓ การเสริมสร�างความมั่นคง พัฒนาโครงสร�างพื้นฐานและการเชื่อโยงเมืองสู$นานาชาติ 
ข.ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่๕ การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานให�ได�มาตรฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร! การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานให�ได�มาตรฐาน 
   ๕.๑แผนงานเคหะและชุมชน (ต$อ) 

 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค. เป�าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว
า 
จะได!รับ 

หน
วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๒๕ โครงการขุดสระกักเก็บน้ํา เพื่อกักเก็บน้ําไว�ใช�ใน
การเกษตร 

ขุดสระเก็บกักน้ํา 
ขนาด ๑ ไร$  
ลึก ๑.๕๐ เมตร 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ แห$ง ประชาชนมีน้ําไว�
ใช�เพื่อ
การเกษตร 

กองช$าง 

๒๖ จัดทําป)ายสถานที่ๆ สําคัญ 
ชื่อหมู$บ�าน ถนน และซอย
ต$างๆ 

เพื่อความเป+นระเบียบ 
สวยงาม 

จัดทําป)ายขนาด
กว�าง ๒๐ ซม. ยาว 
๓๐ ซม. 

๑๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๘ 
หมู$บ�าน 

ตําบลมคีวาม
เป+นระเบียบ
เรียบร�อย 
สวยงาม 

กองช$าง 

รวม ๒๖ โครงการ ๖,๒๑๑,๐๐๐ ๖,๑๖๑,๐๐๐ ๓,๖๕๓,๐๐๐ ๔,๕6๕,๐๐๐ ๗,๐๖๕,๐๐๐  

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท!องถิ่น  
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท!องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
    องค.การบริหารส
วนตําบลแป�น 

ก.ยุทธศาสตร!จังหวัดที่๒ การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น$าอยู$และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ!อย$างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่๖ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย$างยั่งยืน 
  ๖. ยุทธศาสตร! การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย$างยั่งยืน 
   ๖.๑แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค. เป�าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว
า 
จะได!รับ 

หน
วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการจัดซื้อรถเก็บขยะ เพื่อให�พื้นที่ตําบล
แป)นสะอาดน$าอยู$ 

จัดซื้อรถเก็บขยะ 
จํานวน ๑ คัน 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑ คัน ตําบลแป)น
สะอาด น$าอยู$ 

สํานักปลดั 

๒ โครงการจัดซื้อรถดบัเพลิง เพื่อบรรเทาความ
เดือดร�อนของ
ประชาชน 

จัดซื้อรถดับเพลิง 
จํานวน ๑ คัน 

๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ - ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๑ คัน สามารถบรรเทา
ความเดือดร�อน
ของประชาชนได� 

สํานักปลดั 

รวม ๒ โครงการ ๓,๔๐๐,๐๐๐ ๓,๔๐๐,๐๐๐ - ๓,๔๐๐,๐๐๐ ๓,๔๐๐,๐๐๐  

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท!องถิ่น  
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท!องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
    องค.การบริหารส
วนตําบลแป�น 

ก.ยุทธศาสตร!จังหวัดที่๒ การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น$าอยู$และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ!อย$างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่๖ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย$างยั่งยืน 
  ๖. ยุทธศาสตร! การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย$างยั่งยืน 
   ๖.๒แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค. เป�าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว
า 
จะได!รับ 

หน
วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการช$วยเหลือ
ผู�ประสบภยัธรรมชาติๆ 

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร�อนของ
ผู�ประสบภยั 

ประชาชนในตําบล
แป)นที่ประสบภัย
ธรรมชาต ิ

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๘ หมู$บ�าน ประชาชน
สามารถดําเนิน
ชีวิตต$อไปได� 

สํานักปลดั 

รวม ๑ โครงการ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท!องถิ่น  
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท!องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
    องค.การบริหารส
วนตําบลแป�น 

ก.ยุทธศาสตร!จังหวัดที่๒ การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น$าอยู$และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ!อย$างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่๖ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย$างยั่งยืน 
  ๖. ยุทธศาสตร! การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย$างยั่งยืน 
   ๖.๓แผนงานการเกษตร 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค. เป�าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว
า 
จะได!รับ 

หน
วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการรักปZา รักน้ํา  
รักษาแผ$นดิน 

เพื่ออนุรักษ!
สิ่งแวดล�อม 

ดําเนินการอนุรักษ! 
ปZา เป+นต�น 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปG ตําบลแป)นมี
สภาพแวดล�อมที่
ดี 

สํานักปลดั 

๒ โครงการปลูกต�นไม� และ
หญ�าแฝกในพื้นที่สาธารณะ 

เพื่อดําเนินการตาม
โครงการเฉลิมพระ
เกียรต ิ

ปลูกต�นราชพฤกษ! 
และหรือหญ�าแฝก 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - - - ๑ ครั้ง/ปG สิ่งแวดล�อมทาง
ธรรมชาตเิพิ่มขึ้น 

สํานักปลดั 

๓ โครงการอบรมให�ความรู�
เรื่องการแก�ไขปNญหาดิน
เปรี้ยว 

เพื่อแก�ไขปNญหาดิน
เปรี้ยวในพื้นที่
เกษตรของตําบล
แป)น 

เกษตรกร 
ในตําบลแป)น 

- - - - ๓๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปG สามารถแก�ไข
ปNญหาดินเปรี้ยว
ในพื้นที่ตําบล
แป)นได� 

สํานัดปลัด 

๔ โครงการส$งเสริมการปลูกไม�
เศรษฐกิจ 

เพื่อสร�างรายได�ให�
ประชาชนในระยะ
ยาว และช$วยเพิ่ม
พื้นที่ปZา 

ดําเนินการจัดหา
พันธุ!ไม�เศรษฐกิจ
ให�ประชาชนปลูก 

- - - ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปG รายได�ของ
ประชาชนใน
ระยะยาวเพิ่มขึ้น 
และช$วยเพิ่ม
พื้นที่ปZา 

สํานักปลดั 

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท!องถิ่น  
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท!องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
    องค.การบริหารส
วนตําบลแป�น 

ก.ยุทธศาสตร!จังหวัดที่๒ การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น$าอยู$และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ!อย$างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่๖ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย$างยั่งยืน 
  ๖. ยุทธศาสตร! การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย$างยั่งยืน 
   ๖.๓แผนงานการเกษตร(ต$อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค. เป�าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว
า 
จะได!รับ 

หน
วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๕ โครงการปล$อยปลาน้ําจืด
ตามแหล$งน้ําธรรมชาต ิ

เพื่อเพิ่มจํานวนปลา
ในแหล$งน้ําธรรมชาต ิ

ดําเนินการหาพันธุ!
ปลาน้ําจืดปล$อย
ในแหล$งน้ํา
ธรรมชาต ิ

- - - - ๓๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปG ปลาน้ําจืดตาม
แหล$งน้ํา
ธรรมชาตมิี
จํานวนเพิ่มมาก
ขึ้น 

สํานักปลดั 

รวม ๕ โครงการ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐  

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท!องถิ่น  
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท!องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
    องค.การบริหารส
วนตําบลแป�น 

ก.ยุทธศาสตร!จังหวัดที่๒ การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น$าอยู$และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ!อย$างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่๖ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย$างยั่งยืน 
  ๖. ยุทธศาสตร! การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย$างยั่งยืน 
   ๖.๔แผนงานแผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค. เป�าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว
า 
จะได!รับ 

หน
วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการปรับปรุงทัศนียภาพ
สระน้ํา ม.๑ 

เพื่อให�พื้นที่บริเวณ
สระน้ํา ม.๑ มีความ
สวยงามสะอาด น$าอยู$  

ดําเนินปรับปรุงพื้นที่ 
ปลูกต�นไม� เป+นต�น 

- - - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปG พื้นที่บริเวณสระ
น้ํา ม.๑ มีความ
สวยงามสะอาด 
น$าอยู$ 

กองช$าง 

๒ โครงการก$อสร�างฝายกักเก็บ
น้ําเขาใหญ$ 

เพื่อเก็บน้ําไว�ใช�ในช$วง
ฤดูแล�ง 

ดําเนินการจัดทําฝาย
เขาใหญ$ 

- - - - ๘๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปG ประชาชนมีน้ํา
ใช�ในช$วงฤดูแล�ง 

กองช$าง 

๓ โครงการรณรงค!การบริหาร
จัดการขยะ 

เพื่อลดปรมิาณขยะที่
ไม$จําเป+น 

รณรงค!การคัดแยก
ขยะจากต�นทาง ฯ 

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๘ หมูบ�าน ปริมาณขยะใน
ตําบลแป)นลดลง 

สํานักปลดั 

รวม ๓ โครงการ - - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐  

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท!องถิ่น  
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท!องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
    องค.การบริหารส
วนตําบลแป�น 

ก.ยุทธศาสตร!จังหวัดที่๓ การเสริมสร�างความมั่นคง พัฒนาโครงสร�างพื้นฐานและการเชื่อโยงเมืองสู$นานาชาติ 
ข.ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่๗ การส$งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร�างสันติสุข 
  ๗. ยุทธศาสตร! การส$งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร�างสันติสุข 
   ๗.๑แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค. เป�าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว
า 
จะได!รับ 

หน
วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการมาตรการและการ
ดําเนินงานป)องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

เพื่อให�เกิดความ
ปลอดภัยในช$วง
เทศกาล 

รณรงค!การใช�รถใช�ถนน
ให�มีความปลอดภัย 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๘ หมู$บ�าน ประชาชนสามารถใช�
รถด�วยความ
ปลอดภัย 

สํานักปลดั 

๒ โครงการสนับสนุน วัสดุ 
อุปกรณ! ต$างๆ ให�กับสมาชิก 
อปพร. 

เพื่อลดปNญหาความ
ไม$พร�อมในการ
ช$วยเหลือประชาชน 

อุดหนุนวัสดุ อุปกรณ!
ต$างๆ  

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปG สามารถช$วยเหลือ
ประชาชน เมื่อเกิด
เหตุได�ทันท$วงที 

สํานักปลดั 

๓ โครงการฝ_กอบรมให�ความรู�
งานป)องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

เพื่อให�สมาชิก อป
พร. สามารถ
ช$วยเหลือผู�ปZวย
เบื้องต�น และ
สามารถใช�เครื่องมือ
ได�อย$างชํานาญ 

จัดฝ_กอบรมสมาชิก อป
พร. พนักงานดับเพลิง 
พนักงานรถกู�ภัย 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปG สมาชิก อปพร. 
สามารถช$วยเหลือ
ผู�ปZวยเบื้องต�น และ
สามารถใช�เครื่องมือ
ได�อย$างชํานาญ 

สํานักปลดั 

๔ อุดหนุนที่ปกครองจังหวัด
ปNตตานี (กิจกรรมลูกเสือ
ชาวบ�าน) 

เพื่อส$งเสริมกิจกรรม
ลูกเสือชาวบ�าน 

กลุ$มลูกเสือชาวบ�าน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปG ลูกเสือชาวบ�านมี
ความพร�อม 

สํานักปลดั 

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท!องถิ่น  
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท!องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
    องค.การบริหารส
วนตําบลแป�น 

ก.ยุทธศาสตร!จังหวัดที่๓ การเสริมสร�างความมั่นคง พัฒนาโครงสร�างพื้นฐานและการเชื่อโยงเมืองสู$นานาชาติ 
ข.ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่๗ การส$งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร�างสันติสุข 
  ๗. ยุทธศาสตร! การส$งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร�างสันติสุข 
   ๗.๑แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค. เป�าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว
า 
จะได!รับ 

หน
วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๕ อุดหนุนองค!กรปกครองส$วน
ท�องถิ่น โครงการสนับสนุน
ศูนย!ปฏิบัติการร$วมในการ
ช$วยเหลือประชาชนของ
องค!กรปกครองส$วนท�องถิ่น 
อ.สายบุรี จ.ปNตตานี 

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร�อนของ
ประชาชน ในพื้นที่ 
อ.สายบุรี จ.ปNตตานี 

องค!กรปกครองส$วน
ท�องถิ่น อ.สายบุรี  
จ.ปNตตานี 

- ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปG ประชาชน ในพื้นที่ 
อ.สายบุรี จ.ปNตตานี 
มีความเป+นอยู$ที่ดีขึ้น 

สํานักปลดั 

รวม ๕ โครงการ ๘๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐  

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท!องถิ่น  
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท!องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
    องค.การบริหารส
วนตําบลแป�น 

ก.ยุทธศาสตร!จังหวัดที่๓ การเสริมสร�างความมั่นคง พัฒนาโครงสร�างพื้นฐานและการเชื่อโยงเมืองสู$นานาชาติ 
ข.ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่๗ การส$งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร�างสันติสุข 
  ๗. ยุทธศาสตร! การส$งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร�างสันติสุข 
   ๗.๒แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค. เป�าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว
า 
จะได!รับ 

หน
วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการสานสมัพันธ!พี่น�อง
ไทยพุทธและมสุลิม 

เพื่อให�เกิดความรัก
ความสามัคคี 
ระหว$างพี่น�องไทย
พุทธและมุสลิม 

ประชาชนในตําบลแป)น - - - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวน
ผู�เข�าร$วม
โครงการ 

เกิดความรักความ
สามัคคี ระหว$างพี่
น�องไทยพุทธและ
มุสลมิ 

สํานักปลดั 

๒ โครงการจัดตั้งศูนย!
ปรองดองสมานฉันฑ!ระดับ
ท�องถิ่น 

เพื่อให�ประชาชนอยู$
ร$วมกันอย$างสมาน
ฉันฑ! และมีความสุข 

ประชาชนในตําบลแป)น - - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑ ศูนย! ประชาชนอยู$ร$วมกัน
อย$างสมานฉันฑ! 
และมีความสุข 

สํานักปลดั 

รวม ๒ โครงการ - - ๓๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท!องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค.กรปกครองส
วนท!องถิ่น 
องค.การบริหารส
วนตําบลแป�น 

ก.ยุทธศาสตร!จังหวัดที่๓ การเสริมสร�างความมั่นคง พัฒนาโครงสร�างพื้นฐานและการเชื่อโยงเมืองสู$นานาชาติ 
ข.ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่๕ การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานให�ได�มาตรฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร! การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานให�ได�มาตรฐาน 
   ๕.๑แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค. เป�าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว
า 
จะได!รับ 

หน
วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ ซ$อม สร�างถนน คสล. 
สายเส�นทางกลาง 
ทุ$งนาสนําคอก 

เพื่อให�ประชาชนมี
เส�นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง ๖ เมตร  
หนา ๐.๒๐ เมตร 
ยาว ๒,๒๐๐ เมตร 

- - ๑๑,๒๒๐,๐๐๐ ๑๑,๒๒๐,๐๐๐ ๑๑,๒๒๐,๐๐๐ ๑ สาย เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

๒ บุกเบิกถนน  
สายอัสมาด-ีทุ$งนา ม.๗ 

เพื่อให�ประชาชนมี
เส�นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๒๐ เมตร 
ยาว ๓,๐๐๐ เมตร 

- - ๖,๖๐๐,๐๐๐ ๖,๖๐๐,๐๐๐ ๖,๖๐๐,๐๐๐ ๑ สาย เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

๓ ก$อสร�างถนน คสล. 
สายโต�ะเพียร-ทุ$งนา ม.๒ 

เพื่อให�ประชาชนมี
เส�นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๑,๕๐๐ เมตร 

- - ๕,๑๐๐,๐๐๐ ๕,๑๐๐,๐๐๐ ๕,๑๐๐,๐๐๐ ๑ สาย เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

๔ ก$อสร�างถนน คสล. 
สายกีรออาต-ีทุ$งนา ม.๓ 

เพื่อให�ประชาชนมี
เส�นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร 

- - ๓,๔๐๐,๐๐๐ ๓,๔๐๐,๐๐๐ ๓,๔๐๐,๐๐๐ ๑ สาย เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

๕ ก$อสร�างถนน คสล. 
สายรมิคลอง ม.๑ 

เพื่อให�ประชาชนมี
เส�นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๑,๕๐๐ เมตร 

- - ๕,๑๐๐,๐๐๐ ๕,๑๐๐,๐๐๐ ๕,๑๐๐,๐๐๐ ๑ สาย เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท!องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 

                                                          สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค.กรปกครองส
วนท!องถิ่น 
องค.การบริหารส
วนตําบลแป�น 

ก.ยุทธศาสตร!จังหวัดที่๓ การเสริมสร�างความมั่นคง พัฒนาโครงสร�างพื้นฐานและการเชื่อโยงเมืองสู$นานาชาติ 
ข.ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่๕ การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานให�ได�มาตรฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร! การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานให�ได�มาตรฐาน 
   ๕.๑แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค. เป�าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว
า 
จะได!รับ 

หน
วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๖ ซ$อมแซมถนน คสล. 
สายหลังบ�านนางพร�อม ม.๖ 

เพื่อให�ประชาชนมี
เส�นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๑,๒๐๐ เมตร 

- - ๔,๐๘๐,๐๐๐ ๔,๐๘๐,๐๐๐ ๔,๐๘๐,๐๐๐ ๑ สาย เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

๗ ก$อสร�างถนน คสล. 
สายทุ$งนา-หัวนอนม.๗ 

เพื่อให�ประชาชนมี
เส�นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๒,๖๕๐ เมตร 

- - ๙,๘๖๓,๖๐๐ ๙,๘๖๓,๖๐๐ ๙,๘๖๓,๖๐๐ ๑ สาย เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

๘ ก$อสร�างถนน คสล. 
สายบ�านอัสมาด-ีทุ$งนา ม.๗ 

เพื่อให�ประชาชนมี
เส�นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๓,๐๐๐ เมตร 

- - ๑๐,๒๐๐,๐๐๐ ๑๐,๒๐๐,๐๐๐ ๑๐,๒๐๐,๐๐๐ ๑ สาย เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

๙ ซ$อม สร�างถนน คสล. 
สายเส�นทางกลาง 
ทุ$งนาสนําคอก 

เพื่อให�ประชาชนมี
เส�นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง ๖ เมตร  
หนา ๐.๒๐ เมตร 
ยาว ๒,๒๐๐ เมตร 

- - ๙,๒๔๐,๐๐๐ ๙,๒๔๐,๐๐๐ ๙,๒๔๐,๐๐๐ ๑ สาย เส�นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช$าง 

รวม ๙ โครงการ - - ๖๔,๘๐๓,๖๐๐ ๖๔,๘๐๓,๖๐๐ ๖๔,๘๐๓,๖๐๐  
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บัญชีครุภัณฑ. 
  แผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)องค!การบริหารส$วนตําบลแป)น 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป�าหมาย 
(ผลผลิตของ ครุภัณฑ!) 

งบประมาณ หน
วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ! ครุภณัฑ!สาํนักงาน โต�ะทํางานพร�อมเก�าอี้จํานวน ๓ ชุด ๔0,000 ๔0,000 ๔0,000 ๔0,000 ๔0,000 สํานักปลดั 
๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ! ครุภณัฑ!สาํนักงาน ตู�เก็บเอกสาร จํานวน ๕ ตู� ๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 สํานักปลดั  
๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ! ครุภณัฑ!สาํนักงาน เครื่องปรับอากาศ จํานวน ๓ เครือ่ง ๙๙,000 ๙๙,000 ๙๙,000 ๙๙,000 ๙๙,000 สํานักปลดั  
๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ! ครุภณัฑ!สาํนักงาน โต�ะพับ จํานวน ๑๐ ตัว ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ สํานักปลดั  
๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป  ครุภณัฑ! ครุภณัฑ!สาํนักงาน ตู�เก็บเอกสาร จํานวน ๒ ตู�  ๑0,000 ๑0,000 ๑0,000 ๑0,000 ๑0,000 กองคลัง 
๖ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ! ครุภณัฑ!สาํนักงาน เครื่องถ$ายเอกสาร จํานวน 1 เครือ่ง 180,๐๐๐ 180,๐๐๐ 180,๐๐๐ 180,๐๐๐ 180,๐๐๐ สํานักปลดั  
๗ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ! ครุภณัฑ!สาํนักงาน เครื่องโทรสาร จํานวน 1 เครื่อง 30,๐๐๐ 30,๐๐๐ 30,๐๐๐ 30,๐๐๐ 30,๐๐๐ สํานักปลดั  
๘ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ! ครุภณัฑ!สาํนักงาน จอรับภาพชนิดมอเตอร!ไฟฟ)า จํานวน 1 จอ 40,๐๐๐ 40,๐๐๐ 40,๐๐๐ 40,๐๐๐ 40,๐๐๐ สํานักปลดั  
๙ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ! ครุภณัฑ!สาํนักงาน เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร! จํานวน 1 เครื่อง 40,๐๐๐ 40,๐๐๐ 40,๐๐๐ 40,๐๐๐ 40,๐๐๐ สํานักปลดั 
๑๐ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ! ครุภณัฑ!สาํนักงาน กล�องถ$ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 1 ตัว 15,๐๐๐ 15,๐๐๐ 15,๐๐๐ 15,๐๐๐ 15,๐๐๐ สํานักปลดั  
๑๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ! ครุภณัฑ!ยานพาหนะและขนส$ง รถยนต!นั่งส$วนกลาง จํานวน ๑ คัน ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ สํานักปลดั  
๑๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ! ครุภณัฑ!ยานพาหนะและขนส$ง รถจักรยานยนต!จํานวน ๑ คัน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สํานักปลดั  
๑๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ! ครุภณัฑ!ไฟฟ)าและวิทยุ ลําโพงและเครื่องขยายเสยีง จํานวน ๒ ชุด 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สํานักปลดั  
๑๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ! ครุภณัฑ!ไฟฟ)าและวิทยุ ชุดเครื่องเสยีงเคลื่อนที่ ๒ ชุด - - ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ สํานักปลดั  
๑๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ! ครุภณัฑ!คอมพิวเตอร! เครื่องคอมพิวเตอร! จํานวน ๒ เครือ่ง 50,000 50,000 ๔๔,000 ๔๔,000 ๔๔,000 สํานักปลดั  
๑๖ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ! ครุภณัฑ!คอมพิวเตอร! เครื่องคอมพิวเตอร!โน�ตบุ�ค จํานวน ๒ เครื่อง 50,000 50,000 ๔๔,000 ๔๔,000 ๔๔,000 สํานักปลดั  
๑๗ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ! ครุภณัฑ!คอมพิวเตอร! เครื่องคอมพิวเตอร! จํานวน ๒ เครือ่ง 50,000 50,000 ๔๔,000 ๔๔,000 ๔๔,000 กองคลัง  
๑๘ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ! ครุภณัฑ!คอมพิวเตอร! เครื่องพิมพ!จํานวน ๒ เครื่อง ๗,๕00 ๗,๕00 ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ สํานักปลดั  
๑๙ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ! ครุภณัฑ!คอมพิวเตอร! เครื่องพิมพ!จํานวน ๒ เครื่อง ๗,๕00 ๗,๕00 ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ กองคลัง  
๒๐ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ! ครุภณัฑ!คอมพิวเตอร! เครื่องสํารองไฟ จํานวน ๒ เครื่อง ๖,๒00 ๖,๒00 ๖,๒00 ๖,๒00 ๖,๒00 สํานักปลดั  
๒๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ! ครุภณัฑ!คอมพิวเตอร! เครื่องสํารองไฟ จํานวน ๒ เครื่อง ๖,๒00 ๖,๒00 ๖,๒00 ๖,๒00 ๖,๒00 กองคลัง  
๒๒ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ! ครุภณัฑ!คอมพิวเตอร! 
เครื่องอ$านบัตรแบบอเนกประสงค! (Smart Card 
Reader) จํานวน ๓ เครื่อง 

- - ๒,๑๐๐ ๒,๑๐๐ ๒,๑๐๐ สํานักปลดั  

๒๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ! ครุภณัฑ!งานบ�านงานครัว เครื่องตัดหญ�า จํานวน 3 เครื่อง 39,๐๐๐ 39,๐๐๐ 39,๐๐๐ 39,๐๐๐ 39,๐๐๐ สํานักปลดั  

แบบ ผ. 03 
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บัญชีครุภัณฑ. 

  แผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค!การบริหารส$วนตําบลแป)น (ต$อ) 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป�าหมาย 
(ผลผลิตของ ครุภัณฑ!) 

งบประมาณ หน
วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๒๔ แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ! ครุภณัฑ!คอมพิวเตอร! เครื่องคอมพิวเตอร! จํานวน ๒ เครือ่ง 50,000 50,000 ๓๔,๐๐๐ ๓๔,๐๐๐ ๓๔,๐๐๐ กองการศึกษา  
๒๕ แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ! ครุภณัฑ!คอมพิวเตอร! เครื่องพิมพ!จํานวน ๒ เครื่อง   ๗,๕00 ๗,๕00 ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ กองการศึกษา  
๒๖ แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ! ครุภณัฑ!คอมพิวเตอร! เครื่องสํารองไฟ จํานวน ๒ เครื่อง ๖,๒00 ๖,๒00 ๖,๒00 ๖,๒00 ๖,๒00 กองการศึกษา  
๒๗ แผนงานการศึกษา  ครุภณัฑ! ครุภณัฑ!สาํนักงาน ตู�เก็บเอกสาร จํานวน ๒ ตู� ๑0,000 ๑0,000 ๑0,000 ๑0,000 ๑0,000 กองศึกษา 
๒๘ แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ! ครุภณัฑ!คอมพิวเตอร! เครื่องคอมพิวเตอร! จํานวน ๒ เครือ่ง 50,000 50,000 ๔๔,๐๐๐ ๔๔,๐๐๐ ๔๔,๐๐๐ กองช$าง  
๒๙ แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ! ครุภณัฑ!คอมพิวเตอร! เครื่องคอมพิวเตอร!โน�ตบุ�ค จํานวน ๒ เครื่อง 50,000 50,000 ๔๔,๐๐๐ ๔๔,๐๐๐ ๔๔,๐๐๐ กองช$าง  
๓๐ แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ! ครุภณัฑ!คอมพิวเตอร! เครื่องพิมพ!จํานวน ๒ เครื่อง  ๗,๕00 ๗,๕00 ๗,๕00 ๗,๕00 ๗,๕00 กองช$าง  
๓๑ แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ! ครุภณัฑ!คอมพิวเตอร! เครื่องสํารองไฟ จํานวน ๒ เครื่อง ๖,๒00 ๖,๒00 ๖,๒00 ๖,๒00 ๖,๒00 กองช$าง  
๓๒ แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ! ครุภณัฑ!สาํนักงาน ตู�เก็บเอกสาร จํานวน ๒ ตู� ๑0,000 ๑0,000 ๑0,000 ๑0,000 ๑0,000 กองช$าง  
๓๓ แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ! ครุภณัฑ!การเกษตร เครื่องสูบน้ํา จํานวน 4 เครื่อง 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 กองช$าง  
๓๔ แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ! ครุภณัฑ!อื่นๆ เสาไฟส$องสว$าง จํานวน ๔ ต�น ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ กองช$าง 
๓๕ แผนงานการรักษา 

ความสงบภายใน 
ครุภณัฑ! 

ครุภณัฑ!เครื่อง
ดับเพลิง 

รถบรรทุกน้ําดับเพลิง จํานวน ๑ คัน ๒,๐๐๐,๐00 ๒,๐๐๐,๐00 
๒,๐๐๐,๐00 ๒,๐๐๐,๐00 ๒,๐๐๐,๐00 

สํานักปลดั 

๓๖ แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 

ครุภณัฑ! 
ครุภณัฑ!เครื่อง
ดับเพลิง 

ถังดับเพลิงจํานวน 20 ถัง 60,๐00 60,๐00 60,๐00 60,๐00 60,๐00 สํานักปลดั 

๓๗ แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 

ครุภณัฑ! 
ครุภณัฑ!เครื่อง
ดับเพลิง 

ชุดดับเพลิงจํานวน ๕๐ ชุด ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ สํานักปลดั  

๓๘ แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 

ครุภณัฑ! 
ครุภณัฑ!เครื่อง
ดับเพลิง 

สายส$งน้ําดับเพลิงพร�อมข�อต$อสายฉีดน้ํา
ดับเพลิง 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 สํานักปลดั 

๓๙ แผนงานรักษา 

ความสงบภายใน 
ครุภณัฑ! 

ครุภณัฑ!ยานพาหนะ
และขนส$ง 

รถพยาบาลฉุกเฉินจํานวน ๑ คัน ๑,๐๐0,000 ๑,๐๐0,000 ๑,๐๐0,000 ๑,๐๐0,000 ๑,๐๐0,000 สํานักปลดั  

รวม ๕,๓๒๗,๘๐๐ ๕,๓๒๗,๘๐๐ ๕,๓38,4๐๐ ๕,๓38,4๐๐ ๕,๓38,4๐๐  

แบบ ผ. 03 
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ส
วนที่ ๔ 
 
 

 
 
 

๔.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร.ขององค.กรปกครองส
วนท!องถิ่นในเขตจังหวัด 
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก$องค!กรปกครองส$วนท�องถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๒ ได�กําหนดให�องค!กรปกครองส$วนท�องถ่ิน มีอํานาจและหน�าท่ีในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินของตนเอง  
โดยในการจัดทําแผนพัฒนาขององค!กรปกครองส$วนท�องถ่ินนั้น จะต�องดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว$าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค!กรปกครองส$วนท�องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๑  ท้ังนี้  แผนพัฒนาท�องถ่ินจะต�องสอดคล�องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร!การพัฒนาขององค!กรปกครอง
ส$วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล  แผนพัฒนาหมู$บ�านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะ
เป+นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต�องมีการกําหนดยุทธศาสตร!การพัฒนาขององค!กรปกครองส$วน
ท�องถ่ินในเขตจังหวัดข้ึน ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท�องถ่ินระดับจังหวัด ร$วมกับคณะกรรมการพัฒนา
องค!การบริหารส$วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท�องถ่ินระดับจังหวัด  ผู�แทนองค!กรปกครองส$วน
ท�องถ่ินในเขตจังหวัด  ร$วมกันจัดทํา  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร!การพัฒนาขององค!กรปกครองส$วน
ท�องถ่ินในเขตจังหวัด  เพ่ือให�การจัดทําแผนพัฒนาขององค!กรปกครองส$วนท�องถ่ินเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
โดยนํายุทธศาสตร!การพัฒนาขององค!กรปกครองส$วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดไปใช�เป+นแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนา
ท�องถ่ินของตนเองได�ต$อไป และเพ่ือให�สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจําปGของ
จังหวัดและตอบสนองความต�องการของประชาชนอันจะนําไปสู�การจัดทํางบประมาณ ท่ีมีประสิทธิภาพในท�องถ่ินได�
อย$างแท�จริง  เป+นเครื่องมือในการพัฒนาท�องถ่ินให�เข�มแข็ง เกิดประโยชน!สูงสุดต$อประชาชนในท�องถ่ิน   

ดังนั้น  องค!กรปกครองส$าวนท�องถ่ิน  จึงต�องกําหนดยุทธศาสตร!การพัฒนาขององค!กรปกครอง
ส$วนท�องถ่ินให�สอดคล�องยุทธศาสตร!การพัฒนาขององค!กรปกครองส$วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด  เพ่ือนําไปสู$การ  
บูรณาการร$วมกัน ให�เกิดความสอดคล�องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู$แผนพัฒนากลุ$มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒  แผนยุทธศาสตร!ชาติ ๒๐ ปG  ไทยแลนด! ๔.๐  
และในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต�องมีการติดตามและติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร!เพ่ือความสอดคล�องแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค!กรปกครองส$วนท�องถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว$าด�วยการจัดทําแผนขององค!กรปกครองส$วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ. 
๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน จะต�องดําเนินการให�คะแนนตามเกณฑ!ท่ี
กําหนดไว� ซ่ึงเป+นส$วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดําเนินการให�แล�วเสร็จภายในหกสิบวัน 
นับแต$วันท่ีประกาศใช�งบประมาณรายจ$าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด$วน
ท่ีสุด  ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ�อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท�องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค!กรปกครองส$วนท�องถ่ิน  ดังนี้  

การติดตามและประเมนิผล 
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 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร. 
เพ่ือความสอดคล!องแผนพัฒนาท!องถ่ินขององค.กรปกครองส
วนท!องถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข!อมูลสภาพท่ัวไปและข!อมูลพ้ืนฐานขององค.กรปกครองส
วนท!องถ่ิน ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห.สภาวการณ.และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร.ประกอบด!วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร!ขององค!กรปกครองส$วนท�องถ่ิน (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร!ขององค!กรปกครองส$วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร!จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน! (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ! (๕) 
     ๓.๖  เป)าประสงค!ของแต$ละประเด็นกลยุทธ! (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร! (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร!ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบ้ืองต!นในการให!คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร. 
เพ่ือความสอดคล!องแผนพัฒนาท!องถ่ินขององค.กรปกครองส
วนท!องถ่ิน 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ. 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ท่ีได! 

๑. ข!อมูลสภาพ
ท่ัวไปและข!อมูล
พ้ืนฐานขององค.กร
ปกครองส
วนท!องถ่ิน 

ควรประกอบด!วยข!อมูลดังนี้ 
(๑) ข�อมูลเก่ียวกับด�านกายภาพ เช$น ท่ีตั้งของหมู$บ�าน/ชุมชน/ตําบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของท่ีดิน ลักษณะของ
แหล$งน้ําลักษณะของปZาไม� ฯลฯ ด�านการเมือง/การปกครอง เช$น เขตการ
ปกครองการเลือกต้ัง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข�อมูลเก่ียวกับด�านการเมือง/การปกครอง เช$น เขตการปกครอง การ
เลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร เช$น ข�อมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร และช$วง
อายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข�อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช$น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค!เคราะห! 

(๒)  

(๔) ข�อมูลเก่ียวกับระบบบริหารพ้ืนฐาน เช$น การคมนาคมขนส$ง การ
ไฟฟ)า การประปา โทรศัพท! ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข�อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช$น การเกษตร การประมง การประศุ
สัตว! การบริการ การท$องเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย!/กลุ$มอาชีพ
แรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข�อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช$น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจําปG ภูมิปNญญาท�องถ่ิน ภาษาถ่ิน สินค�าพ้ืนเมือง
และของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข�อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช$น น้ํา ปZาไม� ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การสํารวจและจัดเก็บข�อมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินหรือการ
ใช�ข�อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท�องถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการ
ประชุมประชาคมท�องถ่ินโดยใช�กระบวนการร$วมคิด ร$วมทํา ร$วมตัดสินใจ 
ร$วมตรวจสอบ ร$วมรับประโยชน! ร$วมแก�ไขปNญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู� เพ่ือแก�ไขปNญหาสําหรับการพัฒนาท�องถ่ินตามอํานาจ
หน�าท่ีขององค!กรปกครองส$วนท�องถ่ิน 

(๓)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ. 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ท่ีได! 

๒. การวิเคราะห.
สภาวการณ.และ
ศักยภาพ 
 

ควรประกอบด!วยข!อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห!ท่ีควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล�องยุทธศาสตร!
จังหวัด ยุทธศาสตร!การพัฒนาขององค!กรปกครองส$วนท�องถ่ินในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร!ขององค!กรปกครองส$วนท�องถ่ิน นโยบายของผู�บริหาร
ท�องถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร!ชาติ ๒๐ ปG แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห!การใช�ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช�
ผลของการบังคับใช� สภาพการณ!ท่ีเกิดข้ึนต$อการพัฒนาท�องถ่ิน 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห!ทางสังคม เช$น ด�านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปNญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปNญญาท�องถ่ิน เป+นต�น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห!ทางเศรษฐกิจ ข�อมูลด�านรายได�ครัวเรือน การส$งเสริม
อาชีพ กลุ$มอาชีพ กลุ$มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ$มต$างๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป+นอยู$ท่ัวไป เป+นต�น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห!สิ่งแวดล�อม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติต$างๆ ทางภูมิศาสตร! 
กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐ!ท่ีมีผลต$อสิ่งแวดล�อมและการ
พัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห!ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปNจจุบัน
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท�องถ่ิน ด�วยเทคนิค SWOT 
Analysis ท่ีอาจส$งผลต$อการดําเนินงานได�แก$ S-Strengit(จุดแข็ง) W-
Weakness (จุดอ$อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Therat(อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร. 
๓.๑ ยุทธศาสตร!ของ
องค!กรปกครองส$วน
ท�องถ่ิน 
 
 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร!ของ
องค!กรปกครองส$วน
ท�องถ่ินในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร!
จังหวัด 
 

 
ควรประกอบด!วยข!อมูลดังนี้สอดคล�องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล�อมของท�องถ่ิน ประเด็นปNญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
ท่ีสอดคล�องกับยุทธศาสตร!ขององค!กรปกครองส$วนท�องถ่ิน และเชื่อมโยง
หลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร!ชาติ ๒๐ ปG แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห$งชาติ และ Thailand ๔.๐ 
 
สอดคล�องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล�อมของท�องถ่ิน 
และยุทธศาสตร!จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร!ชาติ 
๒๐ ปG แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติและ Thailand ๔.๐ 
 
สอดคล�องกับแผนพัฒนากลุ$มจังหวัด ยุทธศาสตร!พัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติ แผนการบริหารราชการแผ$นดิน  นโยบาย/
ยุทธศาสตร! คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร!
ชาติ ๒๐ ปG และThailand ๔.๐ 

๖๐ 
(๑๐) 

 
 
 
 
 

(๑๐) 
 
 
 

(๑๐) 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ. คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได! 

๓.๔ วิสัยทัศน! 
 
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ! 
 
 
 
๓.๖ เป)าประสงค!ของ
แต$ละประเด็นกลยุทธ! 
 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร!
(Positioning) 
 
๓.๘ แผนงาน 

 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร!ใน
ภาพรวม 
 
 

วิสัยทัศน! ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค!กรปกครองส$วนท�องถ่ิน
ต�องการจะเป+นหรือบรรลุถึงอนาคตอย$างชัดเจน สอดคล�องกับโอกาสและ
ศักยภาพท่ีเป+นลักษณะเฉพาะองค!กรปกครองส$วนท�องถ่ินและสัมพันธ!กับ
โครงการพัฒนา 
 
แสดงให�เห็นช$องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีต�องทําตามอํานาจหน�าท่ี
ขององค!กรปกครองส$วนท�องถ่ินท่ีจะนําไปสู$การบรรลุวิสัยทัศน! หรือแสดง
ให�เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดําเนินการให�บรรลุวิสัยทัศน!นั้น 
 
เป)าประสงค!ของแต$ละประเด็นกลยุทธ!มีความสอดคล�องและสนับสนุนต$อ
กลยุทธ!ท่ีจะเกิดข้ึน มุ$งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 
ความมุ$งม่ันอันแน$วแน$ในการวางแผนพัฒนาท�องถ่ิน เพ่ือให�บรรลุวิสัยทัศน!
ขององค!กรปกครองส$วนท�องถ่ิน ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของพ้ืนท่ีจริง ท่ีจะ
นําไปสู$ผลสําเร็จทางยุทธศาสตร! 
 
แผนงานหรือจุดมุ$งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุ$งหมายใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเป)าประสงค! ตัวชี้วัด ค$าเป)าหมาย 
กลยุทธ! จุดยืนทางยุทธศาสตร!ขององค!กรปกครองส$วนท�องถ่ินท่ีมีความ
ชัดเจน นําไปสู$การทําโครงการพัฒนาท�องถ่ินในแผนพัฒนาท�องถ่ิน โดย
ระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล$าว 
 
ความเชื่อมโยงองค!รวมท่ีนําไปสู$การพัฒนาท�องถ่ินท่ีเกิดผลผลิต/โครงการ
จากแผนยุทธศาสตร!ชาติ ๒๐ ปG แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติ 
ฉบับท่ี ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ$มจังหวัด /
แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร!การพัฒนาขององค!กรปกครองส$วนท�องถ่ิน
ในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร!ขององค!กรปกครองส$วนท�องถ่ิน 

(๕) 
 
 
 
 

(๕) 
 
 
 

(๕) 
 
 

(๕) 
 
 
 

(๕) 
 
 
 
 
 

(๕) 

 

รวมคะแนน ๑๐๐  
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 ๔.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการขององค.กรปกครองส
วนท!องถิ่น 
ในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค!กรปกครองส$วนท�องถ่ิน  จะต�อง

มีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค!กรปกครองสวนท�องถ่ินเพ่ือความสอดคล�องแผนพัฒนาท�องถ่ิน  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว$าด�วยการจัดทําแผนขององค!กรปกครองส$วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน จะต�องดําเนินการให�
คะแนนตามเกณฑ!ท่ีกําหนดไว�  ซ่ึงเป+นส$วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดําเนินการให�แล�ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต$วันท่ีประกาศใช�งบประมาณรายจ$าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด$วนท่ีสุด  ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ�อมแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค!กรปกครองส$วนท�องถ่ิน และองค!การบริหารส$วน
ตําบลแป)นใช�การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช�ตัวแบบวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ คือมีหลักการ
ติดตามและประเมินผลโครงการว$าบรรลุวัตถุประสงค!ท่ีกําหนดไว�ในโครงการหรือไม$อย$างไร และมีการประเมินความ
พึงพอใจต$อผลการดําเนินงานขององค!กรปกครองส$วนท�องถ่ินในภาพรวมด�วย 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล!องแผนพัฒนาท!องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค.กรปกครองส
วนท!องถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  การสรุปสถานการณ.การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท!องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท!องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร.การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด!วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  กําหนดวัตถุประสงค!สอดคล�องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป)าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู$การต้ังงบประมาณได�ถูกต�อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล�องกับแผนยุทธศาสตร!ชาติ ๒๐ ปG (๕) 
     ๕.๕  เป)าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห$งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล�องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล�องกับยุทธศาสตร!จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก�ไขปNญหาความยากจนหรือการเสริมสร�างให�ประเทศชาติม่ังคง ม่ังค่ัง  
            ยั่งยืน ภายใต�หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล�องกับเป)าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต�องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล�องกับวัตถุประสงค!และผลคาดว$าท่ีจะได�รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลท่ีคาดว$าจะได�รับ สอดคล�องกับวัตถุประสงค! (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบ้ืองต!นในการให!คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล!องแผนพัฒนาท!องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค.กรปกครองส
วนท!องถ่ิน 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ. 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได! 
๑. การสรุป
สถานการณ.การ
พัฒนา 

เป+นการวิเคราะห!กรอบการจัดทํายุทธศาสตร!ขององค!กรปกครองส$วนท�องถ่ิน (ใช�การ
วิเคราะห! SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปNจจัยและสถานการณ!การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต$อการพัฒนา อย$างน�อยต�อง
ประกอบด�วยการวิเคราะห!ศักยภาพด�านเศรษฐกิจ, ด�านสังคม, ด�าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผล
การนําแผนพัฒนา
ท!องถ่ินส่ีปQไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมท่ีมีตัวเลขต$างๆ เพ่ือนํามาใช�วัดผลในเชิงปริมาณ เช$น การวัดจํานวน
โครงการ กิจกรรม งานต$างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว$าเป+นไปตามท่ีตั้งเป)าหมายเอาไว�
หรือไม$จํานวนท่ีดําเนินการจริงตามท่ีได�กําหนดไว�เท$าไร จํานวนท่ีไม$สามารถ
ดําเนินการได�มีจํานวนเท$าไหร$ สามารถอธิบายได�ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) 
ของการพัฒนาท�องถ่ินตามอํานาจหน�าท่ีท่ีได�กําหนดไว� 
๒) วิเคราะห!ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดําเนินการในเชิงปริมาณ 
(Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผล
การนําแผนพัฒนา
ท!องถ่ินส่ีปQไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอาเทคนิคๆ มา
ใช�เพ่ือวัดค$าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต$างๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงต$อ
ความต�องการของประชาชนหรือไม$และเป+นไปตามอํานาจหน�าท่ีหรือไม$ ประชาชนพ่ึง
พอใจหรือไม$ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ! การดําเนินการต$างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต�อง 
คงทน ถาวร สามารถใช�การได�ตามวัตถุประสงค!หรือไม$ ซ่ึงเป+นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามท่ีบรรลุวัตถุประสงค!  และเป)าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามท่ีได�รับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียง
กับส$วนราชการหรือหน$วยงาน 
๒) วิเคราะห!ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดําเนินการในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร.การ
พัฒนา 

๑) วิเคราะห!แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด�านต$างๆ มีความสอดคล�องกับยุทธศาสตร!ของ
องค!กรปกครองส$วนท�องถ่ินในมิติต$างๆ จนนําไปสู$การจัดทําโครงการพัฒนาท�องถ่ิน
โดยใช� SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค!กรปกครองส$วนท�องถ่ินท่ีมีพ้ิน
ท่ีติดต$อกัน 
๒) วิเคราะห!แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด�านต$างๆ ท่ีสอดคล�องกับการแก�ไขปNญหาความ
ยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ. 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ท่ีได! 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
๕.๒ กําหนด
วัตถุประสงค!
สอดคล�องกับ
โครงการ 
๕.๓ เป)าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนนําไปสู$การ
ต้ังงบประมาณได�
ถูกต�อง 
๕.๔ โครงการมี
ความสอดคล�องกับ
แผนยุทธศาสตร! 
๒๐ ปG 
 
๕.๕ เป)าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล�องกับ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห$งชาติ 
 
 
 

ควรประกอบด!วยข!อมูลดังนี้ 
เป+นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค!สนองต$อยุทธศาสตร!การพัฒนาขององค!กรปกครองส$วน
ท�องถ่ินและดําเนินการเพ่ือให�การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน!ขององค!กรปกครองส$วน
ท�องถ่ินท่ีกําหนดไว� ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ$งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ$านแล�วเข�าใจ
ได�ว$าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค!ชัดเจน (clear objective) โครงการต�องกําหนดวัตถุประสงค!
สอดคล�องกับความเป+นมาของโครงการ สอดคล�องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ดําเนินงานต�องสอดคล�องกับวัตถุประสงค! มีความเป+นไปได�ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะ
เจาะจง 

(๕)  

สภาพท่ีอยากให�เกิดข้ึนในอนาคตเป+นทิศทางท่ีต�องไปให�ถึงเป)าหมายต�องชัดเจน 
สามารถระบุจํานวนเท$าไร กลุ$มเป)าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย$างไร กลุ$มเป)าหมาย 
พ้ืนท่ีดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงานอธิบายให�ชัดเจนว$าโครงการนี้จะทําท่ีไหน 
เริ่มต�นในช$วงเวลาใดและจบลงเม่ือไร ใครคือกลุ$มเป)าหมายของโครงการ หาก
กลุ$มเป)าหมายมีหลายกลุ$ม ให�บอกชัดลงไปว$าใครคือกลุ$มเป)าหมายหลายหลัก ใครคือ
กลุ$มเป)าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล�องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร�างความสามารถในการแข$งขัน (๓) 
การพัฒนาเสริมสร�างศักยภาพคน (๔) การสร�างโอกาสความเสนอภาคและเท$าเทียม
กันทางสังคม (๕) การสร�างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป+นมิตรต$อสิ่งแวดล�อม (๖) 
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให�เกิดความม่ันคง ม่ัง
ค่ัง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคล�องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติฉบับท่ี ๑๒ โดย 
(๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป+นศูนย!กลางพัฒนา (๓) ยึด
วิสัยทัศน!ภายใต�ยุทธศาสตร!ชาติ ๒๐ ปG (๔) ยึดเป)าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ 
(๕) ยึดหลักการนําไปสู$ปฏิบัติให�เกิดผลสัมฤทธิ์อย$างจริงจังใน ๕ ปGท่ีต$อยอดไปสู$
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเป+นเป)าหมายระยะยาว ภายใต�แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ
ศักยภาพการแข$งขันและการหลุดพ�นกับดักรายได�ปานกลางสู$รายได�สูง (๒) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช$วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร�างสังคมสูงวัยอย$างมี
คุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ําทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป+นเมือง (๕) การสร�างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย$างเป+นมิตร
กับสิ่งแวดล�อม (๖) การบริหารราชการแผ$นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(๕)  
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รายละเอียดหลักเกณฑ. 
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เต็ม 
คะแนน
ท่ีได! 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล�อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการสอดคล�องกับ
ยุทธศาสตร!จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก�ไขปNญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสร�างให�ประเทศชาติ
ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ภายใต�
หลักประชารัฐ 
 
๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคล�องกับเป)าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 
 
๕.๑๐ มีการประมาณการ
ราคาถูกต�องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล�องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร�างเศรษฐกิจไปสู$ 
Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด�วยนวัตกรรม ทําน�อย 
ได�มาก เช$น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค�า โภคภัณฑ!ไปสู$สินค�าเชิงนวัตกรรม 
(๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด�วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู$การ
ขับเคลื่อนด�วนเทคโนโลยี ความคิดสร�างสรรค!และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจาก
การเน�นภาคการผลิตสินค�าไปสู$การเน�นภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ี
เติมเต็มด�วยวิทยาการ ความคิดสร�างสรรค! นวัตกรรม วิทยาศาสตร! 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล�วต$อยอดความได�เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เช$น ด�านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม 
ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท�องถ่ินมีความสอดคล�องกับห�วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดท่ีได�กําเนิดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท�องถ่ินเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไม$สามารถแยกส$วนใดส$วนหนึ่งออกจากกันได� 
นอกจากนี้โครงการพัฒนาท�องถ่ินต�องเป+นโครงการเชื่อมต$อหรือเดินทางไป
ด�วยกันกับยุทธศาสตร!จังหวัดท่ีได�กําหนดข้ึนเป+นปNจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป+นโครงการท่ีดําเนินการภายใต�พ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชนดําเนินการ
เองหรือร$วมดําเนินการ เป+นโครงการต$อยอดและขยายได� เป+นโครงการท่ี
ประชาชนต�องการเพ่ือให�เกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะให�ท�องถ่ินมีความ
ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป+นท�องถ่ินท่ีพัฒนาแล�วด�วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต�องคํานึงถึงหลักสําคัญ ๕ ประการในการ
จัดทําโครงการได�แก$ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร$งใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต�องให�สอดคล�องกับโครงการถูกต�องตาม
หลักวิชาการทางช$าง หลักของราคากลาง ราคากลางท�องถ่ิน มีความโปร$งใส
ในการกําหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ! 

(๕) ๕ 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ. คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได! 

๕.๑๑ มีการกําหนดตัวชี้วัด 
(KPI) และสอดคล�องกับ
วัตถุประสงค!และผลท่ีคาด
ว$าจะได�รับ 
 
๕.๑๒ ผลท่ีคาดว$าจะได�รับ
สอดคล�องกับวัตถุประสงค! 

มีการกําหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ท่ี 
สามารถวัดได� (measurable) ใช�บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช�บอก
ประสิทธิภาพ (efficiency) ได� เช$น การกําหนดความพึงพอใจ การกําหนด
ร�อยละ การกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค!ท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีได�รับ (การ
คาดการณ! คาดว$าจะได�รับ) 

(๕)  

ผลท่ีได�รับเป+นสิ่งท่ีเกิดข้ึนได�จริงจากการดําเนินการตามโครงการพัฒนาซ่ึง
สอดคล�องกับวัตถุประสงค!ท่ีต้ังไว� การได�ผลหรือผลท่ีเกิดข้ึนจะต�องเท$ากับ
วัตถุประสงค!หรือมากกว$าวัตถุประสงค! ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงค!ควร
คํานึงถึง (๑) มีความเป+นไปได�และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงาน
ตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความสําเร็จได� (๓) ระบุสิ่งท่ี
ต�องการดําเนินงานอย$างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถ
ปฏิบัติได� (๔) เป+นเหตุเป+นผล สอดคล�องกับความเป+นจริง (๕) ส$งผลต$อการ
บ$งบอกเวลาได� 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
   

๔.๓ สรุปผลการพัฒนาท!องถิ่นในภาพร
วม 
 ในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค!กรปกครองส$วนท�องถ่ิน ก็เพ่ือใช�
เป+นเครื่องมือในการพัฒนา  เป+นแนวทางในการบริหารพัฒนาท�องถ่ินให�บรรลุตามวัตถุประสงค!และเป)าหมาย  
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก�ไขปNญหาให�กับประชาชน  ก$อให�เกิดประโยชน!และสามารถ
ตอบสนองความต�องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ$ายประจําปG  
งบประมาณรายจ$ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต�องมีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว$าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค!กรปกครองส$วนท�องถ่ิน  พ.ศ. 
๒๕๔๘ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป+นการสรุปผลในภารวมของท�องถ่ิน  เป+นการติดตาม
ผลการนํายุทธศาสตร!ขององค!กรปกครองส$วนท�องถ่ิน  ว$าเกิดผลท้ังในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย$างไร  
ซ่ึงสามารถวัดผลได�ท้ังเชิงสถิติต$างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 
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(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity) 
   -  โดยเครื่องมือที่ใช�ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน ปQงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ยุทธศาสตร! 
จํานวนโครงการ 

ที่แล�วเสร็จ 

จํานวนโครงการ 
ที่อยู$ระหว$าง
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ที่ยังไม$ได� 
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จํานวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

จํานวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ 
๑.ด�านพัฒนาและเสริมสร�างความเข�มแข็งของระบบ
เศรษฐกิจชุมชนและแก�ไขปNญหาความยากจน 

- - - - ๘ ๕.๔๘ - - - - 
๘ 

 
๑๐๐ 

๒. ด�านพัฒนาคนและสังคมให�มีคุณภาพ ๑๕ ๖๐ - - ๓๘ ๒๖.๐๓ - - - - ๕๓ ๑๐๐ 
๓. ด�านพัฒนาการกีฬาสู$ความเป+นเลิศและส$งเสริม
การท$องเที่ยว 

๒ ๘ - - ๔ ๒.๗๔ - - - - 
๖ 

 
๑๐๐ 

๔. ด�านการบริหารจัดการที่ดี - - - - ๑๖ ๑๐.๙๖ - - - - ๑๖ ๑๐๐ 
๕. ด�านการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานมาตรฐาน ๘ ๓๒ ๒ ๑๐๐ ๗๒ ๔๙.๓๒ - - - - ๘๒ ๑๐๐ 
๖. ด�านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อมอย$างยั่งยืน 

- - - - ๕ ๓.๔๒ - - - - 
๕ 

 
๑๐๐ 

๗.ด�านส$งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร�าง
สันติสุข 

- - - - ๓ ๒.๐๕ - - - - 
๓ 

 
๑๐๐ 

รวม ๒๕ ๑๐๐ ๒ ๑๐๐ ๑๔๖ ๑๐๐ - - - - ๑๗๓ ๑๐๐ 
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(๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 
 การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช�การสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดย

ได�มีการประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทําให�ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงาน
ขององค!การบริหารส$วนตําบลแป)นในภาพรวม  โดยเครื่องมือท่ีใช�ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต$อผลการดําเนินงานขององค!กรปกครอง
ส$วนท�องถ่ิน 

แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู�รับบริการในงานบริการขององค!กร
ปกครองส$วนท�องถ่ิน (ให�หน$วยงานภายนอกดําเนินการ) 
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 ๔.๔ ข!อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท!องถิ่นในอนาคต 
  4.4.1 ผลกระทบนําไปสู$อนาคต 
   - ปNญหาสาธารภัยต$างๆ ท่ีเกิดข้ึนในองค!กรปกครองส$วนท�องถ่ิน  อันได�แก$  ภัยแล�ง  
วาตะภัย  น้ําท$วม  อัคคีภัย  ท่ีเกิดข้ึนและส$งผลกระทบต$อประชาชนในพ้ืนท่ี  เกิดความเสียหายท้ังชีวิตและ
ทรัพย!สิน  แนวทางการแก�ไข คือพิจารณาวางแผนการดําเนินการป)องกัน  ก$อนเกิดเหตุ  ระหว$างเกิดเหตุ  หลัง
เกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให�ความช$วยเหลือต$างๆ  จัดต้ังศูนย!ช$วยเหลือประชาชนของ
องค!กรปกครองส$วนท�องถ่ิน  เพ่ือสามารถดําเนินการได�ทันท$วงที   

  - ปNญหาโรคระบาดท่ีเกิดจากคน  เกิดจากสัตว!  ท่ีส$งผลอันตราย หรือคร$าต$อชีวิต
ประชาชน  และสัตว!ต$างๆ ในตําบล  ซ่ึงได�แก$  โรคไข�หวัดใหญ$  ไข�หวัดนก  โรคมือ เท�า ปาก  ท่ีเกิดข้ึนกับ
เด็กๆ    โรคพิษสุนัขบ�า  แนวทางการแก�ไขปNญหา  คือ ฝ_กอบรม ประชาสัมพันธ!  รณรงค!การป)องกัน  ลงพ้ืนท่ี
ระงับการเกิดโรคระบาด  การทําลาย  การรักษา   

  - ปNญหาประชาชนมีรายได�น�อย  การศึกษาตํ่า  ประชาชนในตําบลยังมีคนรายได�
น�อย มีหนี้สินเยอะ  ไม$เพียงพอในการดํารงชีวิต  ค$าครองชีพสูง  แนวทางการแก�ไขปNญหา  ให�ความรู�เก่ียวกับ
การประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช$วยเหลือประชาชนซ$อมแซมบ�านคนจน  ผู�มีรายได�น�อย  
ส$งเสริมด�านการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด�านการศึกษา การจัดต้ังศูนย!พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุน
กิจกรรมต$างๆ ให�กับเด็กนักเรียน  จ�างเด็กนักเรียนในช$วงปjดภาคเรียนเพ่ือมีรายได�   

  - ปNญหายาเสพติดในตําบล  ในพ้ืนท่ียังไม$พบว$ามีการค�ายาเสพติด และยังไม$พบ
รายงานว$ามีผู�ติดยาเสพติด แต$เพ่ือเป+นการป)องกัน  มีแนวทางการป)องกัน  โดยการลงพ้ืนท่ีค�นหา  การรณรงค!
ป)องกัน  การให�ความรู�กับประชาชนได�ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  - ปNญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตําบล เนื่องจากในตําบลด�านโครงสร�าง
พ้ืนฐาน เส�นทางการคมนาคมบางหมู$บ�านยังเป+น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช$วงฤดูฝนถนนลื่น เป+นหลุมเป+นบ$อ เกิด
ปNญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต$อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล$าช�า แนวทางการแก�ไข  จัดทํา
แผนงาน โครงการก�อสร�างถนนในเส�นทางสําคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน$วยงานอ่ืน   
    4.4.2 ข�อสังเกต ข�อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   - ข!อสังเกต  จากการสํารวจข�อมูล การลงพ้ืนท่ีในตําบล จะเห็นว$าประชาชนยังมี
ปNญหาท่ีจะต�องดําเนินการแก�ไขอยู$มาก ดังนี้  ด�านการศึกษา  สาธารณสุข  ความม่ังคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย!สิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานท่ีผ$อนหย$อนใจ  สวัสดิการสังคมการเกษตร  
เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส�นทางคมนาคมขนส$ง/ไฟฟ)า/น้ําประปา/แหล$งน้ําเพ่ืออุปโภค – 
บริโภค  ด�านทรัพยากรและสิ่งแวดล�อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปNญหาด�านต$างๆ ประชาชนไม$สามารถ
แก�ไขปNญหาเองได�จึงต�องเสนอให�องค!กรปกครองส$วนท�องถ่ินแก�ไข ทําให�มีการเสนอโครงการเข�ามาเป+นจํานวน
มาก  ซ่ึงงบประมาณขององค!กรปกครองส$วนท�องถ่ินนั้นมีจํากัดไม$เพียงพอต$อการจัดการได� 
   - ข!อเสนอแนะ  จากข�อสังเกตดังกล$าว  มีข�อเสนอแนะในการแก�ไขปNญหาต$างๆ  
ดังนี้  ปNญหาต$างๆ ท่ีถูกเสนอมายังองค!กรปกครองส$วนท�องถ่ิน  นั้น ควรนํามาพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ
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โดยประชาคมท�องถ่ิน  ซ่ึงมีหลายภาคส$วน  ประกอบไปด�วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค!กรปกครองส$วน
ท�องถ่ิน  สมาชิกสภาท�องถ่ิน  ผู�นําหมู$บ�าน  ตัวแทนส$วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน$วยงานท่ีเก่ียวข�อง  
ประชาชนท่ัวไป ร$วมกันพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข�าแผนพัฒนาท$องถ่ิน
ต$อไป  กรณีโครงการท่ีเกินศักยภาพก็ให�องค!กรปกครองส$วนท�องถ่ินเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน$วยงานอ่ืน 
   - ผลจากการพัฒนาจากการพัฒนาท่ีผ$านมาพบว$าองค!กรปกครองส$วนท�องถ่ินได�
แก�ไขปNญหาให�กับประชาชนได�ในหลายเรื่อง และครอบคลุมทุกด�าน  มีผลการประเมินอยู$ในเกณฑ!ท่ีดี  
ประชาชนมีความพึงพอใจ  แต$ก็ยังมีปNญหาท่ีจะต�องแก�ไขต$อไป  ไม$ว$าจะเป+นด�านสิ่งแวดล�อมท่ียังมีการเผา
หญ�า เส�นทางคมนาคมยังไม$ครบ  ผลการพัฒนาขององค!กรปกครองส$วนท�องถ่ินในปGท่ีผ$านมา สรุปได�ดังนี้ 
ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณ 

๑. โครงการจัดงานวันเด็กแห$งชาติ ๕๐,๐๐๐ 
๒. โครงการประเพณีอาซูรอ ๔๐,๐๐๐ 
๓. โครงการประเพณีเมาลิดประจําปG ๕๕,๐๐๐ 
๔. โครงการส$งท�ายปGเก$าแบบไทยต�อนรับปGใหม$วิถีธรรม สานสัมพันธ!ชาวชุมชนแป)น ๓๐,๐๐๐ 
๕. โครงการป)องกันและแก�ไขปNญหายาเสพติด ๑๔,๒๐๐ 
๖. โครงการวันอิดิลฟjตรี ๓๐,๐๐๐ 
๗. โครงการวันอิดิลอัฎฮา ๓๐,๐๐๐ 
๘. อุดหนุนอําเภอสายบุรี โครงการของดีเมืองสาย ๑๔,๕๐๐ 
๙. โครงการป)องกันไข�เลือดออก ๗,๕๐๐ 

๑๐. ส$งเสริมการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาและวันสําคัญแห$งชาติ ๓,๓๔๐ 
๑๑. สนับสนุนเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ ๕,๑๐๔,๐๐๐ 
๑๒. สนับสนุนเบ้ียยังชีพผู�พิการ ๑,๐๘๙,๖๐๐ 
๑๓. สนับสนุนเบ้ียยังชีพผู�ปZวยเอดส! ๙,๐๐๐ 
๑๔. โครงการแข$งขันกีฬา “แป)นคัฟ” ๘๐,๐๐๐ 
๑๕. โครงการส$งเสริมการแข$งขันกีฬายุวชนในตําบลแป)น ๕๐,๐๐๐ 
๑๖. โครงการซ$อมแซมหรือยกระดับถนนในตําบล หมู$ท่ี ๑,๓,๔,๕,๖,๘ ๑,๙๑๒,๘๐๐ 
๑๗. โครงการไฟกระพริบ ๔แยก ๑๗๕,๐๐๐ 
๑๘. โครงการซ$อมแซมและติดต้ังหลอดไฟฟ)าแสงสว$างในท่ีสาธารณะ ๓๐๐,๐๘๑.๕๐ 
๑๙. โครงการก$อสร�างถนน คสล. สายเมาะเพาะ ๑,๙๙๙,๐๐๐ 
๒๐. โครงการก$อสร�างถนน คสล.สายข�างโรงเรียนแป)น ๑,๙๙๙,๐๐๐ 
๒๑. โครงการซ$อมแซมถนนคอนกรีตสายร$วมใจ ๗๐,๐๐๐ 
๒๒. โครงการซ$อมแซมถนนหินคลุกสายริมคลอง-หัวนอน ๘๐๖,๕๐๐ 
๒๓. โครงการก$อสร�างสนามฟุตซอล ๑  สนาม ๑ ตําบล  ๔๑๖,๒๐๐ 
๒๔. โครงการขุดลอกคลองธรรมชาติ ๒๙,๐๐๐ 
๒๕. โครงการก$อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายละหารโรงสี-บ$อมะแฮ ม.๘ ๕,๑๑๑,๔๗๕ 

 


