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องค์การบริหารส่วนต าบลแป้น 
อ าเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี 

 

งานนโยบายและแผน 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแป้น 

 

ต าบลแป้นน่าอยู่ น าพาสันติสุข สู่ยุคเทคโนโลยี ทกุชีวีอยู่ดีมีสุข 



ค าน า 
 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566–2570 ขององค์การบริหารส่วนต าบลแป้น 
เป็นการจัดท าแผนระยะสั้น ที่ด าเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๒
๙๓๑ เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยจัดท าตามขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปแบบมีขั้นตอน มีเป้าหมาย ชัดเจนและ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-
2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  วิสัยทัศน์จังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอ  วิสัยทัศน์อ าเภอ  
โดยการน าเอาข้อมูลจากการส ารวจปัญหา / ความต้องการของประชาชนในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
น ามาประมวลผลสรุปเป็นประเด็นน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
แป้น และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแป้น เพื่อร่วมกันในการพิจารณาก าหนดแนวทางการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 256๕ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาท้องถิ่นสามารถบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  มีทิศทางที่ชัดเจน  ลดการซ้ าซ้อนและท าให้สามารถ
ตรวจสอบ ควบคุมการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแป้น ให้มีความโปร่งใสและพร้อมที่จะ
ด าเนินการ หากได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 256๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแป้น จะเกิด
ประโยชน์สูงสุดได้นั ้น ต้องด าเนินงานไปตามแนวทางที่ก าหนด ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
แผนงาน/โครงการที่วางไว้อย่างแท้จริง เพื่อให้ประชาชน สังคม เศรษฐกิจ การเมืองการบริหารได้รับการ
พัฒนาอย่างสูงสุด บนพ้ืนฐานของการประหยัด มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  
 

“ต าบลแป้นน่าอยู่ น าพาสันติสุข สู่ยุคเทคโนโลยี ทุกชีวีอยู่ดีมีสุข” 
 
 
        งานนโยบายและแผน 
        ส านักปลัด 
        องค์การบริหารส่วนต าบลแป้น 
             
         
 

 

 

 

 
 
 
 



สารบัญ 
  เรื่อง         หน้า 
ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 ๑. ด้านกายภาพ         ๔ 
 ๒. ด้านการเมือง/การปกครอง        ๔-๕ 
 ๓. ประชากร         ๕ 
 ๔. สภาพสังคม         ๖ 
 ๕. ระบบบริการพื้นฐาน        ๗ 
 ๖. ระบบเศรษฐกิจ        ๗ 
 ๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม       ๙ 
 ๘. ทรัพยากรธรรมชาติ        ๙ 
 ๙. อ่ืนๆ          ๙ 
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค     ๑๐-๑๗ 
 ๒. แผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒    ๑๗-๑๘ 
 ๓. แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด   ๑๙-๒๓ 
 ๔. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     ๒๓-๓๑ 
ส่วนที่ ๓ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน      ๓๒-๓๓  
 ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น       ๓๔-๑๑๑ 
ส่วนที่ ๓ การติดตามและประเมินผล 
 ๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์      ๑๑๒-๑๑๖ 
 ๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ      ๑๑๗-๑๒๒ 
 ๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น       ๑๒๒-๑๒๔ 
 ๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต    ๑๒๕-๑๒๖ 
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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 

1. ด้านกายภาพ 
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล  

ต าบลแป้น เป็นต าบลหนึ่งใน 10 ต าบลของอ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ห่างจากที่ว่าการ
อ าเภอสายบุรีทางทิศเหนือ ประมาณ 19 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 24.93 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 15,583 ไร่   

ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลพ่อมิ่ง  อ าเภอปะนาเระ 
ทิศใต้  ติดต่อกับต าบลบือเระ  อ าเภอสายบุรี 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลปะเสยะวอ   อ าเภอสายบุรี 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลท่าน้ า     อ าเภอปะนาเระ 
 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพพ้ืนที่ต าบลแป้นส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่ราบลุ่ม การใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนมากจะใช้ปลูกพืชยืน

ต้น เช่นยางพารา ไม้ผล และท านา มีพ้ืนที่ลาดชัน สภาพเป็นภูเขา และท่ีราบสูง อยู่ประมาณ 35 % อยู่ในหมู่
ที่ 2 และ 3 เป็นเทือกเขาพ่อมิ่ง (บูเกะกือจิ) และหมู่ท่ี 4,5,6 และ 7 เป็นเทือกเขาใหญ่ มีความสมบูรณ์ ตาม
ธรรมชาติ มีการจัดสรรที่ดินเพ่ือการเกษตร (สปก 4 – 01) อยู่ในหมู่ที่ 8  นอกจากนั้นยังมีป่าพรุ อยู่ในหมู่ที่ 
8 สภาพภูมิอากาศอยู่ในลักษณะภูมิประเทศแบบร้อนชื้น มีฝนตกปริมาณมากในช่วงเดือนธันวาคม และ
ปริมาณฝนตกต่ าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 

 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
สภาพอากาศต าบลแป้นส่วนใหญ่จะเหมือนกับสภาพอากาศของภาคใต้ชายแดนตั้งอยู่ใกล้เส้น

ศูนย์สูตร มีลักษณะอากาศร้อนชื้นแบบมรสุม อุณหภูมิ เฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส ได้รับอิทธิพลของลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม - กลางเดือนตุลาคม ท าให้มีฝนตกมากและได้รับอิทธิพลจากลม
มรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมในช่วงกลางเดือนตุลาคม – กลางเดือนกุมภาพันธ์ ท าให้มีฝนตกมาก
บริเวณ ฝั่งตะวันออก 
 

1.4 ลักษณะของดิน 
สภาพดินในเขตต าบลแป้น มีลักษณะเป็นดินร่วนปนทรายจึงไม่สามารถเก็บกักน้ าได้ พ้ืนที่

เพาะปลูกส่วนใหญ่ เป็นพืชไร่ ไม้ผล สวนยางพาราและพืชหมุนเวียนในช่วงฤดูว่างเว้นจากการท านา เป็นต้น 
 

2. ด้านการเมืองการปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง ต าบลแป้นแบ่งการปกครองออกเป็น  8  หมู่บ้าน คือ 

 หมู่ที่ 1 บ้านเจาะโบ   
 หมู่ที่ 2 บ้านจะเฆ่   
 หมู่ที่ 3 บ้านจะเฆ่ตก   
 หมู่ที่ 4 บ้านด่าน   
 หมู่ที่ 5 บ้านเตราะแก่น  
 หมู่ที่ 6 บ้านแป้น 
 หมู่ที่ 7 บ้านช่องหมู 

หมู่ที่ 8 บ้านละหาร 
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2.2 การเลือกตั้ง แบ่งเขตการเลือกตั้งตามหมู่บ้าน 
 หมู่ที่ 1 บ้านเจาะโบ   
 หมู่ที่ 2 บ้านจะเฆ่   
 หมู่ที่ 3 บ้านจะเฆ่ตก   
 หมู่ที่ 4 บ้านด่าน   
 หมู่ที่ 5 บ้านเตราะแก่น  
 หมู่ที่ 6 บ้านแป้น 
 หมู่ที่ 7 บ้านช่องหมู 
 หมู่ที่ 8 บ้านละหาร 
 

3. ประชากร 
ประชากร ณ วันที่ 1 เดือน เมษายน 2564 มีจ านวนทั้งสิ้น 5,003 คน โดยแยกเป็นชาย

จ านวน 2,450 คน และหญิงจ านวน 2,553 คน มีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,306 ครัวเรือน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ประชากรชาย 
(คน) 

ประชากรหญิง 
(คน) 

ประชากรรวม 
(คน) 

จ านวน
ครัวเรือน 

1 บ้านเจาะโบ 403 417 820 177 
2 บ้านจะเฆ่ 432 451 883 170 
3 บ้านจะเฆ่ตก 345 381 726 143 
4 บ้านด่าน 247 252 49๙ 108 
5 บ้านเตราะแก่น 116 132 248 127 
6 บ้านแป้น 216 217 433 179 
7 บ้านช่องหมู 328 363 691 196 
8 บ้านละหาร 363 340 703 206 

รวม 2,450 2,553 5,003 1,306 
 

3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

ช่วงอายุ เพศชาย เพศหญิง รวม 
คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

๑-๕ ป ี 195 ๑.๗๓ 164 ๒.๒๔ ๑๓๕ ๓.๙๗ 
๖-๑๒ ป ี 268 ๕.๒๔ 294 ๕.๔๕ ๓๖๓ ๑๐.๖๙ 

๑๓-๑๔ ป ี 75 ๑.๘๐ 85 ๑.๕๓ ๑๑๓ ๓.๓๓ 
๑๕-๑๘ ป ี 169 ๓.๓๐ 143 ๓.๐๖ ๒๑๖ ๖.๓๖ 
๑๙-๒๕ ป ี 332 ๖.๕๑ 285 ๕.๒๔ ๓๙๙ ๑๑.๗๕ 
๒๖-๓๔ ป ี 346 ๖.๔๕ 344 ๖.๓๙ ๔๓๖ ๑๒.๘๓ 
๓๕-๔๙ ป ี 452 ๘.๘๙ 486 ๙.๙๒ ๖๓๙ ๑๘.๘๑ 
๕๐-๕๙ ป ี 256 ๕.๘๐ 258 ๕.๘๓ ๓๙๕ ๑๑.๖๓ 
๖๐ ปีขึ้นไป 323 ๘.๖๕ 464 ๑๑.๙๘ ๗๐๑ ๒๐.๖๔ 

รวม 2,416 ๔๘.๓๗ 2,523 ๕๑.๖๓ ๓,๓๙๗ ๑๐๐ 
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4. สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษาต าบลแป้น มีสถานศึกษา คือ 

- โรงเรียนบ้านจะเฆ่    หมู่ที่ ๒ บ้านจะเฆ่  ต าบลแป้น 
- โรงเรียนวัดโบกขรณี   หมู่ที่ ๕ บ้านเตราะแก่น  ต าบลแป้น 
- โรงเรียนชุมชนบ้านแป้น   หมู่ที่ ๖ บ้านแป้น ต าบลแป้น 
- โรงเรียนบ้านละหาร   หมู่ที่ ๘ บ้านละหาร  ต าบลแป้น 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจาะโบ  หมู่ที่ ๑ บ้านเจาะโบ  ต าบลแป้น 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแป้น  หมู่ที่ ๖ บ้านแป้น ต าบลแป้น 
- ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  หมู่ที่ ๗ บ้านช่องหมู ต าบลแป้น 
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์        จ านวน 7 แห่ง 
- ศูนย์การเรียนชุมชน (หมู่บ้าน บรม.)    จ านวน 2  แห่ง  
- ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน    จ านวน 1  แห่ง 
- โรงเรียนตาดีกา     จ านวน 6 แห่ง 

 

4.2 การสาธารณสุข 
ต าบลแป้น  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จ านวน  2  แห่ง คือ 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเจาะโบ หมู่ที่ 1 บ้านเจาะโบ ต าบลแป้น 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแป้น หมู่ที่ 5 บ้านเตราะแก่น ต าบลแป้น 
 

4.3 อาชญากรรม 
องค์การบริหารส่วนต าบลแป้นไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สิน

ประชาชน และท าลายทรัพย์สินของราชการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลแป้นก็ได้ด าเนินการป้องกันการเกิด
เหตุดังกล่าว จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธีมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลที่ส ารวจพบว่ามีการป้องกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการ
แก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลแป้นและผู้น าหมู่บ้าน ได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช่วงเทศกาล
ที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครอง
ดูแลบุตรหลานของตน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย และโทษต่างๆ ทั้งที่มีการร่วมมือกัน
หลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลแป้นจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไป
ตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถด าเนินการได ้

 

4.4 ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในองค์การบริหารส่วนต าบลแป้น  พบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแป้นมี

ผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า 
ประชาชน หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแป้นที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแป้นสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่ เท่านั้น เ ช่น การณรงค์ การ
ประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอ
หรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลแป้นก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด 

 

4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแป้นได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 
(1) ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
(2) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(3) ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
(4) ด าเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป 
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(5) ด าเนินโครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ยากไร้ที่ตกเกณฑ์ จปฐ.  
(6) ด าเนินโครงการสร้างและซ่อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ รายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง 
(7) อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 
(8) ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน 
(9) จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ 

 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1 การคมนาคมขนส่ง (ทางบก) สายหลักจ านวน 5 สาย ดังนี้ 

- สายจะเฆ่ – บือเระ 
- สายละหาร – พ่อมิ่ง 
- สายท่าน้ า – บางเก่า 
- สายบือเระ – ละหาร 
- สายสน าคอก – ตะบิ้ง 
 

5.2 การไฟฟ้า 
ไฟฟ้าเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ขณะนี้ประชาชนในต าบลแป้น มีไฟฟ้า

ใช้ประมาณร้อยละ 99 เหลือครัวเรือนประมาณร้อยละ 1 ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ เนื่องจากเป็นบ้านที่ก าลังก่อสร้าง
ใหม่และแยกบ้านในสถานที่ห่างไกลจากชุมชน 

 

5.3 การประปา 
ระบบประปาหมู่บ้านมีจ านวน  7  แห่งซึ่งแยกเป็นระบบประปาภูเขา 1 แห่ง ใช้ในหมู่ที่ 4,5,6 

และ 7 ส่วนที่เหลืออีก 6 แห่ง เป็นประปาหมู่บ้านสูบน้ าบ่อบาดาล มีจ านวนครัวเรือนที่ใช้น้ าประปาประมาณ 
450 ครัวเรือน 

 

5.4 โทรศัพท์ 
- เสาส่งสัญญาณเอไอเอส   หมู่ที่ ๑ บ้านเจาะโบ ต าบลแป้น 
- เสาส่งสัญญาณทรูมูฟ  หมู่ที่ ๔ บ้านด่าน ต าบลแป้น 
- เสาส่งสัญญาณเอไอเอส  หมู่ที่ ๖ บ้านแป้น ต าบลแป้น 

 

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
- มีการบริการด้านไปรษณีย์ โดยมีพนักงานไปรษณีย์อ าเภอสายบุรีเป็นผู้ส่งจดหมาย 
- มีบริการขนส่ง บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากัด จัดส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ 

 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตร 

ประชากรต าบลแป้น ส่วนใหญ่มีการประกอบอาชีพเพียงอย่างเดียว ได้แก่ การเกษตรกรรม  
ประมาณร้อยละ 75 รองลงมาได้แก่อาชีพรับจ้าง ประมาณร้อยละ 17 และค้าขาย รับราชการ ประมาณร้อย
ละ 8 

 

6.2 การประมง 
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแป้น ประกอบอาชีพ ด้านประมง เป็นส่วนน้อย 

เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ไม่เหมาะสม 
 

6.3 การปศุสัตว์ 
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแป้น ประกอบอาชีพ ด้านปศุสัตว์ เช่น การเลี้ยงไก่ 

เลี้ยงวัว เป็นต้น 
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6.4 การบริการ 
- ร้านอาหาร จ านวน  2  แห่ง 
 

6.5 การทอ่งเที่ยว 
- วัดโบกขรณี    ต้ังอยู่หมู่ที่ ๕ บ้านเตราะแก่น ต าบลแป้น อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 
- วัดแป้น (จุฬามณี) ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ บ้านช่องหมู      ต าบลแป้น อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 
- ตลาดนัดบ่อใหญ่    ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘ บ้านละหาร      ต าบลแป้น อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 
องค์การบริหารส่วนต าบลแป้น ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่  เช่น  การจัดงาน

ประเพณีต่างๆ  และส่งเสริมกิจกรรมของวัด เป็นต้น 
 

6.6 อุตสาหกรรม 
ภายในต าบลแป้น  ไม่มีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  มีเพียงอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ประเภทแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตร  ได้แก่  โรงสีข้าว  จ านวน  6  แห่ง 
 

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
- ไม่มีอาชีพ  จ านวน ๑๐๘  ครัวเรือน 
- เกษตร-ท านา  จ านวน ๒๔๖ ครัวเรือน 
- เกษตร-ท าไร่  จ านวน     ๐ ครัวเรือน 
- เกษตร-ท าสวน  จ านวน ๑๗๐ ครัวเรือน 
- เกษตร-ประมง  จ านวน     ๓ ครัวเรือน 
- เกษตร-ปศุสัตว์  จ านวน     ๓ ครัวเรือน 
- รับราชการ  จ านวน   ๕๐ ครัวเรือน 
- รัฐวิสาหกิจ  จ านวน     ๐ ครัวเรือน 
- พนักงานบริษัท  จ านวน     ๘ ครัวเรือน 
- รับจ้างทั่วไป  จ านวน ๓๙๗ ครัวเรือน 
- ค้าขาย   จ านวน   ๔๓ ครัวเรือน 
- ธุรกิจส่วนตัว  จ านวน   ๑๑ ครัวเรือน 
- อ่ืนๆ   จ านวน   ๓๑ ครัวเรือน 

 (หมายเหตุ : ข้อมูลจาก จปฐ. ระดับ  อปท. ปี ๒๕๖๒) 
 

6.8 แรงงาน 
ช่วงอายุ เพศชาย เพศหญิง รวม 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
เด็ก (๐ ปี – ๑๔ ปี) 574 ๘.๗๗ 573 ๙.๒๑ 573 ๑๗.๙๘ 
วัยแรงงาน (๑๕ ปี – ๕๙ ปี) 1,555 ๓๐.๙๓ 1,516 ๓๐.๔๖ 1,516 ๖๑.๓๙ 
ผู้สูงอายุ (มากกว่า ๖๐ ปีเต็ม) 323 ๘.๖๕ 464 ๑๑.๙๘ 464 ๒๐.๖๓ 

รวม 2,452 ๔๘.๓๕ 2,553  ๕๑.๖๕ 2,553 ๑๐๐ 
 (หมายเหตุ : ข้อมูลจาก จปฐ. ระดับ  อปท. ปี ๒๕๖๒) 
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7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

7.1 การนับถือศาสนา 
ประชากรต าบลแป้น นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 80 โดยมีมัสยิดและสุเหร่าเป็นศาสนสถาน

ส าหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ภายในต าบลมีมัสยิด จ านวน 5 แห่ง ดังนี้ 
- มัสยิดตักวา ตั้งอยู่ที่บ้านเจาะโบ หมู่ที่  1 
- มัสยิดอัลฮูดาอีลาลฮัก ตั้งอยู่ที่บ้านจะเฆ่ หมู่ที่  2 
- มัสยิดดัม ตั้งอยู่ที่บ้านด่าน หมู่ที่  4 
- มัสยิดตักวา ตั้งอยู่ที่บ้านช่องหมู หมู่ที่  7 
- มั สยิ ด อัล ฮีดายาตุ ล อิสลามมี ยะฮ .  ตั้ ง อยู่ ที่ บ้ านละหาร  หมู่ ที่  8  และมี สุ เหร่ า                        

จ านวน 7 แห่ง ดังนี้ 
- สุเหร่าบ้านสหาย หมู่ที่ 1   
- สุเหร่าบ้านโตะบือลีแย หมู่ที่ 2  
- สุเหร่าบ้านจะเฆ่ หมู่ที่ 2  
- สุเหร่าบ้านจะเฆ่ หมู่ที่ 3 
- สุเหร่าบ้านด่านบูกิต หมู่ที่ 4   
- สุเหร่าบ้านช่องหมู หมู่ที่ 7 
- สุเหร่าบ้านละหาร หมู่ที่ 8   

และประชากรต าบลแป้นอีกร้อยละ  20   นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดเป็นศาสนสถาน
ส าหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  ภายในต าบลมีวัด จ านวน 2 แห่ง ดังนี้  

- วัดโบกขรณี  ตั้งอยู่ที่บ้านเตราะแก่น หมู่ที่  5 
- วัดจุฬามณี ตั้งอยู่ที่บ้านแป้น หมู่ที่  6 

 

7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
- ประเพณีชักพระ 
- ประเพณีลอยกระทง 
- ประเพณีสารทเดือนสิบ 
- ประเพณีลาซัง 
- ประเพณีแข่งว่าว 
- ประเพณีเข้าสุหนัตหมู่ 
- ประเพณีอาซูรอ  
- ประเพณีเมาลิดประจ าปี 
- ประเพณีละศีลอดในเดือนรอมฎอน 
- อ่ืนๆ 

 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ เครื่องจักสาน หมู่ที่ ๕ บ้านเตราะแก่น ต าบลแป้น 
- ภาษาถ่ิน  ได้แก่ ภาษามลายู 
 

7.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
-   เครื่องจักสาน เช่น ตะกร้า 
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8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.1 แหล่งน้ า 
แหล่งน้ าธรรมชาติของต าบลแป้น  มีแหล่งน้ าที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ เพ่ืออุปโภคบริโภค  

และเพ่ือการเกษตร  มีดังนี้ 
(1) ล าธารบ้านแป้นอยู่ในหมู่ที่ 6 ต้นน้ าอยู่ในเทือกเขาใหญ่ ไหลเข้าหมู่ท่ี 6 และ 7 ใช้ ประโยชน์

แหล่งน้ านี้เพื่อการท านาเล็กน้อยและเพ่ืออุปโภค 
(2) ล าธารบ้านด่าน  อยู่ในหมู่ที่ 4 ต้นน้ าอยู่ในเทือกเขาใหญ่ ไหลเข้าหมู่ที่ 4 ใช้ประโยชน์แหล่ง

น้ านี้เพื่อการท านาเล็กน้อยและเพ่ืออุปโภค 
(3) ล าธารบ้านจะเฆ่  อยู่ในหมู่ที่ 2 ต้นน้ าอยู่ในเทือกเขากือจิ ไหลเข้าหมู่ท่ี 2 ใช้ประโยชน์แหล่ง

น้ านี้เพื่อการท านาเล็กน้อยและเพ่ืออุปโภค 
(4) คลองบา้นเตราะแก่น อยู่ในหมู่ที่ 5  ในคลองแห่งนี้มีฝายขนาดเล็กอยู่ 1 แห่ง เพ่ือกักเก็บน้ า

เข้าสู่ระบบประปาภูเขา ใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรในหมู่ที่ 4,5,6, และ 7 
(5) คลองบ้านละหาร อยู่ในหมู่ที่ 8  กรมชลประทานได้พัฒนาขุดแต่งเป็นแหล่งกักเก็บน้ าใช้เพ่ือ

การเกษตรในพ้ืนที่หมู่ที่ 1,2 และ 8 
 

8.2 ป่าไม้ 
- ป่าในพ้ืนที่เขากือจิ หมู่ที่ ๑ , ๒ , ๓     ต าบลแป้น อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 
- ป่าในพ้ืนที่เขาใหญ่ หมู่ที่ ๔ , ๕ , ๖ , ๗  ต าบลแป้น อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 

 

8.3 ภูเขา 
- ภูเขากือจิ    หมู่ที่ ๑ , ๒ , ๓ ต าบลแป้น อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 
- ภูเขาใหญ่    หมู่ที่ ๔ , ๕ , ๖ , ๗   ต าบลแป้น อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 
 

8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ภูเขากือจิ    หมู่ที่ ๑ , ๒ , ๓ ต าบลแป้น อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 
- ภูเขาใหญ่    หมู่ที่ ๔ , ๕ , ๖ , ๗   ต าบลแป้น อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 

 

9. อ่ืน ๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ        
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้ง
ก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาส ตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะ อัน
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือ
รับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด 
ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศ
ไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

 

สถานการณ ์แนวโน้ม วิสัยทัศน ์และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ 
1) บทน า 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เป็นต้น
มาได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศ
ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผล
ให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบใน
ความหลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่ส าคัญ อาทิ อัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ 
ต่อปี ในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศ
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และสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า ขาดการน า
เทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่
ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายส าคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐาน
ต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพ
การให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักท่ีท าให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหา
ความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนา
ประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะ
ยาวในการฟ้ืนฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความ
ชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อม
โทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของ
ประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง ลดความ
ขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่น
สถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและ
วัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ ยงส าคัญที่จะท าให้การพัฒนา
ประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการ
จัดสวัสดิการเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการ
ขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

 

2) ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและ

เป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหาด้านเขตแดนกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้
ความส าคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่
อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชน
กับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม
ประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิม
บทบาทของประเทศมหาอ านาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย้าย
ขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กร
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ที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎ ระเบียบ 
ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่ม
เศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้าน
อาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ และการลักลอบเข้าเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรม
สมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่า
จะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้
เข้มแข็งขึน้ แนวโน้มส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่
จะมีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสร้างความ
หลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔จะ
ก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากร
ในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและ
พฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการน าเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะต่อไป 

ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการแรงงาน
ต่างชาติเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและ
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมี
ความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น 
โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุมโลก
สูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่
ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะ
แรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจท าให้การแย่งชิง
แรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 

นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากข้ึน
ทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากข้ึน ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้าน
อาหารและน้ า ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสีย
ความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่
ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน ท าให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความส าคัญและความสนใจจากนานาประเทศ
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รวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้าน
พลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความ
เข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 

แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในส่วนของ
การจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและ
ความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยี 

เป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์
ความรู้ เทคโนโลยีและสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและ
คาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขใน
ประเทศมีความส าคัญมากขึ้น อาจน าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการ
ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อม
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่ างกันระหว่างกลุ่ม
ประชากรต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและ
อาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น หลาย
อาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่
ต้องการทักษะระดับต่ า ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือ
ขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาขยายความ
เป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความ
แปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าของประเทศมี
ความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 

จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่ างๆ
ข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง 

อย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการ
พัฒนาประเทศอย่างมาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิ ติ
และทุกด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของ
หุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการด าเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและ
กัน โดยประเทศไทยจ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง 
สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องไปพร้อมกัน 
ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละ
ช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อ
ยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้ง
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ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ า  
และน าไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 

นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและ
อาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและ
ขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อก าหนดของรูปแบบและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพ
การแข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ความส าคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิด
การสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะ
ยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทย
จ าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทาง
การเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี และ
ลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับ
โครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น 

ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ
สิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาที่
รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงาน
เพ่ือให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนา
ให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้ งแนว
ยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐ
เพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดย
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอ่ืน ๆ เพ่ือ
น าไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง  
และ ยั่งยืน 
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3) วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของ
ชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทาง
สังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็น
ธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทาง
พลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความม่ันคง  หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล 
และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมี
ความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มี
ระบบการเมืองที่ม่ันคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคม
มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมี
ความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออม
ส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน
จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิต
ตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความ
เข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมี
บทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาค
เอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท า
ธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไป
ได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการ
ฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อม
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มีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วน
ในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และ
ยั่งยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

(1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
(2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
(3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
(4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
(5) ความหลากหลายทางชี วภ าพ  คุณภาพสิ่ ง แ วดล้ อม  และความยั่ ง ยื น ขอ ง

ทรัพยากรธรรมชาติ 
(6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

 

4) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(1) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง

ของชาติ 
(4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร

ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(1) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(2) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(3) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
(4) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(4) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
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(5) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(6) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(7) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(1) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(3) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(4) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการ

จัดการตนเอง 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(2) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(3) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(4) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็น

เมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(5) พัฒนาความมั่นคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 
(1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง

สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
(2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง

การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
(4) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส า นึกมี

ความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(7) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าท่ีจ าเป็น 
(8) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕64) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดท าขึ้นใน

ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมาก
ขึ้น โดยได้น้อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่อง
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง 
เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและ
ยั่งยืน 

ในการจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดท าบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็น
แผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ 
นอกจากนั้น ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับ
ภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน” 

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องดาเนินการให้
เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม 
ขณะเดียวกัน ยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือก ากับให้การ
พัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ น าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

1. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
1.1 หลักการ 
1.2 จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี ๑๒ 
1.3 ประเด็นการพัฒนาหลักท่ีส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

2. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ 
2.1 สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก 
2.2 สถานการณ์และแนวโน้มภายใน 
2.3  

3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
3.1 วัตถุประสงค์ 
3.2 เป้าหมายรวม 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ตาม

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 
1.1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
1.2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
1.3 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
1.4 ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
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1.5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และ
ยั่งยืน  

1.6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ   
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  

1.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์
1.8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
1.9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
1.10 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

5. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สู่การปฏิบัติ 
5.1 หลักการ 
5.2 แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
5.3 การตดิตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
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1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 
 

1.3.1 แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ 
1. แนวคิดและทิศทางการพัฒนาภาคใต้ชายแดน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕  

ภาคใต้ชายแดนพึ่งพิงภาคการเกษตร โดยมีพืชเศรษฐกิจหลัก ยางพารา ปาล์มน้ ามัน 
และไม้ผล ซึ่งยังใช้รูปแบบการผลิตแบบดั้งเดิม และมีการแปรรูปขั้นต้นเพ่ือการส่งออก ท าให้ได้รับผลกระทบ
จากความผันผวน ของราคา นอกจากนี้ภาพลักษณ์ความไม้ปลอดภัยจากเหตุการณ์ความไม้สงบ ส่งผลต่อภาวะ
การค้าและการลงทุน อย่างไรก็ดี ภาคใต้ชายแดนเป็นแหล่งท าการประมงที่ส าคัญของประเทศ เนื่องจากมี
ทรัพยากร ที่อุดมสมบูรณ์และมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม รวมทั้งมีพ้ืนที่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และเมือง
ชายแดน มีจุดที่ตั้งที่ได้เปรียบในการเชื่อมโยงการพัฒนาระหว่างพ้ืนที่ภาคใต้และมาเลเซียรวมทั้งสิงคโปร์ 
ประกอบกับ ปัจจุบันรัฐบาลอยู่ระหว่างด าเนินโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือ
พัฒนา อุตสาหกรรมเกษตร อ าเภอหนองจิก การพัฒนาการค้าและการท่องเที่ยว อ าเภอสุไหงโก -ลก และ
อ าเภอเบตง เพ่ือสร้างงาน และรายได้ให้กับประชาชน ควบคู่ไปกับการพัฒนาเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนและ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 

(1) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ “เป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปที่ส าคัญของประเทศ และเป็นเมือง ชายแดนเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวกับพ้ืนที่ภาคใต้
และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ชุมชนมีความเข้มแข็งอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้
สังคมพหุวัฒนธรรม” 
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(2) วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือพัฒนายกระดับการผลิตและการแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า

เกษตรหลัก ของภาค 
- เพ่ือพัฒนาเมืองชายแดน (สุไหงโก-ลก และเบตง) ให้เป็นศูนย์กลางการค้า 

การท่องเที่ยว ของภาค  
- เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านรายได้ การศึกษา และ

สาธารณสุข และ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
(3) เป้าหมาย 

- อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต้ชายแดนขยายตัวเพ่ิมขึ้น 
8.3.2 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคใต้ ชายแดนลดลง 

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เพ่ือ

สร้างความม่ันคงให้กับภาคการผลิต 
แนวทางการพัฒนา 

- พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
- ยกระดับอุตสาหกรรมประมง การเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ าชายฝั่งเพ่ือการ

ส่งออกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
- ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์  
- ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการ

ฟาร์ม อย่างเป็นระบบ 
- ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีฐานชีวภาพ และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิม

มูลค่า ผลผลิตภาคการเกษตร 
- ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า (Brand) ผลผลิตทางการเกษตร 
- พัฒนาพื้นที่อ าเภอหนองจิกต่อเนื่องอ าเภอเมืองปัตตานี 
- พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าลุ่มน้ าเพ่ือป้องกันความเสียหายพ้ืนที่

เศรษฐกิจ และสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ า 
- สนับสนุนการปรับปรุงท่าเทียบเรือปัตตานีให้มีมาตรฐาน 
- ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพสร้างมูลค่าเพ่ิม

ให้กับ ภาคการผลิตและบริการในพ้ืนที่ และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติให้มีความ
อุดม สมบูรณ์ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก และเมืองเบตง ให้เป็นเมืองการค้าและ
เมือง ท่องเที่ยวชายแดน และพัฒนาเมืองยะลาให้เป็นเมืองน่าอยู่และศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้ชายแดน 

แนวทางการพัฒนา 
- พัฒนาสิ่งอ้านวยความสะดวกบริเวณด่านชายแดนให้เพียงพอและได้

มาตรฐาน รวมทั้งพ้ืนที่เศรษฐกิจบริเวณชายแดน 
- พัฒนาโครงข่ายคมนาคมให้มีความเชื่อมโยงและมีมาตรฐานทั้งทางบก และ 

ทางอากาศ 
- พัฒนาเมืองยะลาให้เป็นเมืองน่าอยู่และศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาค 
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 
- พัฒนาเมืองท่องเที่ยวชายแดนและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องการท่องเที่ยว 



หนา้ | ๒๐  
 

- พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจการค้าชายแดน 
- เร่งรัดการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาสให้เป็นฐานเศรษฐกิจ

ใหม่ ของภาค เพ่ือรองรับการค้าการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
แนวทางการพัฒนา 

- พัฒนาและสนับสนุนทักษะฝีมือแรงงาน 
- พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา 
- ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกวัย 
- ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 
- สร้างความเข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรม 

1.3.2 แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี 
วิสัยทัศน์ 

“ต้นแบบเมืองเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าและครบวงจร และผลิตภัณฑ์ฮาลาลคุณภาพของประเทศ การค้า 
การท่องเที่ยว และบริการเชื่อมโยงนานาชาติ เป็นสังคมแห่งความหลากหลายที่น่าอยู่และสันติสุข” 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง จากฐานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  
ผลผลิต ฮาลาลการค้า การบริการและการท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมการใช้  และการสร้างสรรค์เทคโนโลยี  และองค์ความรู้ เ พ่ือพัฒนา

ปัจจัยพื้นฐานการผลิตให้สอดคล้องกับภูมิสังคม และแข่งขันได้ (ต้นทาง) 
2. พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน 

ด้วยกลไล สหกรณ์ การรวมกลุ่ม การจัดการแปลงใหญ่ และการผลิตด้วยหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง
ให้สามารถพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน (ต้นทาง) 

3. ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจ อาหารเพ่ือสุขภาพ และผลผลิตทางการ
เกษตรทางเลือกใหม่ป้อนสู่เกษตรอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับตลาดผู้บริโภคและการพัฒนารองรับประชาคม
อาเซียนและการแข่งขันในประชาคมโลก 

4. พัฒนาคุณภาพแรงงานของจังหวัด การพัฒนาระบบบริการแรงงาน สวัสดิภาพ
แรงงานรองรับการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม เมืองการค้าและการบริการ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การ
เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด และนานาชาติ (ต้นทาง) 

5. สร้างผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการใหม่ วิสาหกิจชุมชน สู่
เมืองเกษตรอุตสาหกรรม และเมืองแห่งการค้าการขาย และบริการที่เข้มแข็ง เชื่อมโยงอาเซียนและนานาชาติ 
(ต้นทาง)    

6. สร้างภาพลักษณ์ สื่อสารและประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้วยช่องทางที่หลากหลาย สร้าง
ความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน คู่ค้า และนักท่องเที่ยว ด้วยมาตรการกลไกเชิงพ้ืนที่ และแนวนโยบายแห่งรัฐ (ต้น
ทาง) 

7. เสริมสร้างประสิทธิภาพการแปรรูปเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรผลผลิตจากภูมิ
ปัญญาและการจัดการกระบวนการผลิตของเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารฮาลาลแบบครบวงจร ด้วย
นวัตกรรม และความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีมาตรฐานสากล (กลางทาง) 
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8. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และพัฒนาการบริการรัฐรองรับการพัฒนาเมืองเกษตร
อุตสาหกรรม ก้าวหน้าและครบวงจร และอาหารฮาลาล ผลิตภัณฑ์ฮาลาล และอุตสาหกรรมฮาลาลสู่ระดับ
สากล (กลางทาง) 

9. เสริมสร้างมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ป่าเขา นิเวศน์
ทางทะเล การท่องเที่ยวทางศาสนา วัฒนธรรม รองรับการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดและนานาชาติ 
(กลางทาง) 

10. เพ่ิมประสิทธิภาพบริการของรัฐเอกชน และบริการสาธารณะให้มีมาตรฐาน พัฒนา
ข้อมูลสารสนเทศ รองรับการพัฒนาเป็นเมืองการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว (กลางทาง) 

11. สร้างแบรนด์ฮาลาลพรีเมี่ยมปัตตานีรุกตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลคุณภาพไปยังกลุ่ม
ประเทศอาเซียน และประเทศมุสลิม และตลาดใหม่ที่แข่งขันได้ (ปลายทาง) 

12. สร้างและพัฒนาการตลาดดิจิทัลเพ่ือกระจายผลผลิตการเกษตรพร้อมเพ่ิมโอกาสทาง
การตลาดการค้า ตลาดการบริการ ตลาดการท่องเที่ยวสู่ทั่วโลกด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย 
(ปลายทาง) 

13. เชื่อมโยงตลาดการค้าอาหารสด อาหารแช่แข็ง อาหารแปรรูป เชื่อมโยงการค้า
สามเหลี่ยมเศรษฐกิจชายแดนใต้ กลุ่มจังหวัด ประเทศ และนานาชาติ (ปลายทาง) 

14. สร้างสรรค์กิจกรรมทางการค้า การบริการ การลงทุน กระตุ้นบรรยากาศทาง
เศรษฐกิจในจังหวัดให้คึกคัก (ปลายทาง) 

15. เสริมสร้างความเข้มแข็งของตลาดท่องเที่ยว เปิดตลาดใหม่ รักษาตลาดเดิม เพ่ิม
ตลาดมุสลิมรับการขยายตัวของการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิมจากอาเซียน และนานาชาติ(ปลายทาง) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์
อย่างยั่งยืน  

กลยุทธ์ 
1. ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป่าต้นน้ า และพัฒนาแหล่งทรัพยากร

รองรับการเกษตร การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมฮาลาล และอาหารฮาลาล (ต้นทาง) 
2. ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวเพ่ือสร้างเกราะป้องกันภัยคุกคาม และ

สร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน (ต้นทาง) 
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งทางคุณธรรม ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และสร้าง

คุณค่า มูลค่าเพ่ิมเพ่ือการพัฒนาจังหวัดบนความเป็นพหุวัฒนธรรม (ต้นทาง) 
4. ปรับระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้ประโยชนที่ยั่งยืน โดยให้ชุมชน

เป็นฐานในการพัฒนา อนุรักษ์ และจัดการให้เกิดประโยชน์ (กลางทาง) 
5. สร้างมาตรการรองรับปัญหาทางธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงโลกร้อน ลดภัย

คุกคามทางธรรมชาติต่อจังหวัดอย่างยั่งยืน (กลางทาง) 
6. สร้างเสริมสุขภาพประชาชน พัฒนาทั่วทุกชุมชน หมู่บ้านให้เป็นพ้ืนที่สุขภาวะดีแบบ

มีส่วนร่วม พร้อมยกระดับการบริการสุขภาพรองรับการพัฒนาเมือง และการเชื่อมโยงนานาชาติ (กลางทาง) 
7. เสริมสร้างศักยภาพชุมชน และโอกาสในการพัฒนาตนเองของประชาชนที่เท่าทัน

การเปลี่ยนแปลง รักษาอัตลักษณ์ที่ดีงาม พร้อมเปิดสู่ประชาคมอาเซียน (กลางทาง) 
8. สร้างชุมชนเข้มแข็งโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนพัฒนาระบบบริการแห่งรัฐ ยึด

หลักเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา(กลางทาง) 



หนา้ | ๒๒  
 

9. ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพคน พัฒนาเมือง ชุมชน สู่พ้ืนที่แห่งการ
เรียนรู้ที่ประชาชน ชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง (กลางทาง) 

10. สร้างมาตรการเพ่ือการพ่ึงตนเองของประชาชน หมู่บ้าน ชุมชนที่ยั่งยืนด้วยหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบสวัสดิการชุมชนที่เข้มแข็ง (ปลายทาง) 

11. ส่งเสริมการสร้างงาน อาชีพ รายได้ จากทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาอย่างรู้คุณค่า 
และการรักษาให้ยั่งยืน (ปลายทาง) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยง
เมืองสู่นานาชาติ  

กลยุทธ์ 
1. เสริมสร้างศักยภาพหมู่บ้านในการจัดการตนเองให้มีความปลอดภัย และมีความสงบ

เรียบร้อย (ต้นทาง) 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามและเฝ้าระวังภัยคุกคามต่อประชาชนและ

ความมั่นคงของจังหวัดด้วยการท างานแบบบูรณาการผสานความทันสมัยของเทคโนโลยี และคุณภาพบุคลากร 
(กลางทาง) 

3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และพัฒนาการคมนาคมทั้ง
ทางบก ทางราง ทางน้ า ทางอากาศ ให้มีความปลอดภัย มีมาตรฐานเชื่อมโยงจังหวัด กับกลุ่มจังหวัด ประเทศ 
อาเซียน และนานาชาติ (กลางทาง) 

4. พัฒนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดด้วยกลไกการท างานเชิงบูรณาการรูปแบบ
ประชารัฐเน้นภารกิจร่วม พื้นท่ีเป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (กลางทาง) 

5. ปรับสภาพแวดล้อมเมือง สร้างภูมิทัศน์ใหม่ ให้มีความเป็นอารยสถาปัตย์ เป็นเมือง
สะอาด เป็นระบบพร้อมต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองด้วยความประทับใจ (กลางทาง) 

6. ยกระดับการบริการประชาชนให้มีความทันสมัย เป็นสากล และรองรับการเติบโต
ของเมืองสู่นานาชาติ (ปลายทาง) 

7. เตรียมพร้อมเมืองสู่สังคมดิจิทัล และพัฒนาสู่เมืองแห่งความทันสมัยด้วยเทคโนโลยี 
(ปลายทาง) 

 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี 
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1 วิสัยทัศน์ 

“ต าบลแป้นน่าอยู่ น าพาสันติสุข สู่ยุคเทคโนโลยี ทุกชีวีอยู่ดีมีสุข” 
 

2.2 ยุทธศาสตร์ 
1) พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน และการแก้ไขปัญหาความ

ยากจน 
2) พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
3) พัฒนาการกีฬาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
4) การบริหารจัดการที่ดี 
5) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
6) จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
7) ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข 

 

2.3 เป้าประสงค์ 
1) เพ่ือให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ า ทางบก ทางระบายน้ า และแสงสว่าง    
2) เพ่ือบ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
3) เพ่ือให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
4) เพ่ือส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
5) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบการเมือง การปกครอง และการบริการสาธารณะ   
6) เพ่ือส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน การควบคุมและระงับโรคติดต่อ 
7) เพ่ือส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
8) เพ่ือให้มีการควบคุมดูแล บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

2.4 ตัวช้ีวัด 
1) การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว มีทางระบายน้ า มีไฟฟ้า และแสงสว่างในเขตชุมชน    
2) ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ 
3) มีแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรมีเพียงพอ 
4) เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทาง

ศาสนาและร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5) ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย มีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล 

และได้รับความสะดวกในการมาติดต่อราชการ   
6) ราษฎรมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงไม่มีโรคภัย 
7) เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสจะได้รับการดูแลด้านความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนมีสถานที่

พักผ่อนและออกก าลังกาย 
8) สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ 
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2.5 ค่าเป้าหมาย 
1) ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 

ค่าเป้าหมาย  จ านวน  28  โครงการ 
2) ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 

ค่าเป้าหมาย  จ านวน  29  โครงการ 
3) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 

ค่าเป้าหมาย  จ านวน   6  โครงการ 
4) มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 

ค่าเป้าหมาย  จ านวน   3  โครงการ 
5) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

ค่าเป้าหมาย  จ านวน   8  โครงการ 
 

2.6 กลยุทธ์ 
1) ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในต าบลตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
2) ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตร และปศุสัตว์ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ 
3) ส่งเสริมสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชด าริ 
4) ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น 
5) ส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและผลิตภัณฑ์ 
6) พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดสินค้า OTOP 
7) ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน 
8) พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
9) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบทุกระดับ 

10)  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมที่
สอดคล้องตามความต้องการของประชาชน 

11) ส่งเสริมสนับสนุนบทบาทสถานศึกษา ศาสนสถาน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
12) ส่งเสริมสนับสนุนการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
13) ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกด้านความคิดและมีนิสัยรัก

ในการเรียน 
14) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเด็ก เยาวชนและประชาชนให้มีคุณธรรมน าความรู้ เกิดภูมิ

ต้านทาน 
15) ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศาสนสถาน ศาสนาพิธีต่างๆ 
16) ส่งเสริมบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและภูมิปัญญาของ

ท้องถิ่น 
17) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและสถาบันครอบครัว 
18) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนโดยทั่วไป 
19) ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดตลอดถึงการบ าบัด ฟ้ืนฟูทั้งทางด้านร่างกาย

และจิตใจแก่ผู้ติดยาเสพติด 
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20) ส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
21) ส่งเสริมการสร้างสุขภาพตามวิถีชุมชน 
22) ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านการกีฬา การออกก าลังกายและกิจกรรมนันทนาการ 
23) ส่งเสริมสนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา  
24) ส่งเสริม สนับสนุน การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
25) ปรับปรุง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมกิจกรรมการการท่องเที่ยว 
26) ส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร 
27) พัฒนา ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ และพัฒนาสถานที่การปฏิบัติงาน 
28) พัฒนา ปรับปรุง ระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
29) พัฒนาและสร้างระบบการบริการที่ทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
30) ปรับปรุงรูปแบบการท างานอ านวยความสะดวก ลดขั้นตอนกระบวนการท างาน 
31) พัฒนาส่งเสริมระบบประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์กร รองรับการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 
32) ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บ ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ า ระบบ

ชลประทานขนาดเล็ก  
33) พัฒนาปรับปรุงระบบจราจร และการขนส่ง 
34) จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง 
35) ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภค บริโภคและระบบประปา 
36) จัดท าผังต าบล 
37) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
38) ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตส านึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
39) ปรับปรุงภูมิทัศน์ในต าบล 
40) จัดระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย 
41) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการและป้องกันภัยพิบัติ 
42) ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
43) เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 

เพ่ือให้เกิดสันติสุข 
44) ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย ตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
การก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแป้น ก าหนดการ

พัฒนาที่ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลแป้น ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวน 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหา

ความยากจน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการกีฬาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ส่งเสริมการรักษาความม่ันคงและเสริมสร้างสันติสุข 
 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแป้น มุ่งพัฒนา 7 ด้าน 

ได้แก่ พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน และแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน
และสังคมให้มีคุณภาพ พัฒนาการกีฬาและส่งเสริมการท่องเที่ยว การบริหารจัดการที่ดี พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการรักษาความ
มั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข 

 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล     

เป้าประสงค์  

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพ  (SWOT) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแป้น 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
S1 มีค าสั่งแบ่งโครงสร้างขององค์การบริหารส่วน

ต าบลแป้นชัดเจน คลอบคลุมอ านาจหน้าที่ตาม
ภารกิจ และ สามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้
ตามภารกิจที่ได้รับเพิ่มข้ึนหรือถ่ายโอน 

W1 บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลยังขาดแคลนใน
บางต าแหน่งไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน 

W2 ความต้องการ และคาดหวังของประชาชนมีสูงต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนแต่องค์การบริหารส่วนต าบลตอบสนอง
ได้น้อย 

S2 มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน และมีการบูรณาการจัดท า
แผน การท างาน ร่วมกับหน่วยงาน หรือส่วน
ราชการอ่ืน W3 คนในท้องถิ่นมีปัญหาหนี้สินอันเกี่ยวเนื่องกับการ

ประกอบอาชีพหรือการด ารงชีวิตประจ าวันในอัตรา
สูง 

S3 มีค าสั่งแบ่งงานหรือการมอบอ านาจการ
บริหารงานตามล าดับชั้น 

S4 ผู้บริหารท้องถิ่นก าหนดนโยบายได้เองภายใต้
กรอบของกฎหมาย 

W4 พ้ืนที่ต าบลไม่มีรถโดยสารประจ าทางสัญจรผ่านท า
ให้การเดินทางไม่สะดวก ส่วนใหญ่ประชาชนจะใช้
รถส่วนตัว S5 มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นของตนเอง

ซึ่งเป็นเครื่องมือในการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในต าบล 

W5 มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ๆ จ านวนมากท าให้การ
ปฏิบัติของบุคลากรไม่ทันต่อเหตุการณ์ 

S6 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถออก
ข้อบัญญัติได้เอง ภายใต้กรอบกฎหมาย 

W6 บุคลากรมีน้อย ท าให้ต้องรับผิดชอบงานหลาย
อย่าง เกิดการท างานไม่มีความต่อเนื่อง และ
ประสบการณ์ในการท างานน้อย S7 สามารถจัดกรอบอัตราก าลังได้เองตามภารกิจ

และก าลังงบประมาณ W7 ขาดแคลนน้ าใช้อุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตร
ในฤดูแล้ง S8 ผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้ง

ของประชาชนโดยตรงท าให้เข้าใจปัญหาความ
เดือดร้อน และความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริง 

W8 การแพร่ระบาดของยาเสพติด เช่น ยาบ้า น้ า
กระท่อม 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

S9 มีรายได้จากการจัดเก็บรายได้เป็นของ
ตนเอง ท าให้คล่องตัวในการบริหารงาน 

W9 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผน 
และความไม่เข้าใจสิทธิในการแสดงออกความ
คิดเห็น 

S10 มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอและทันสมัย 

W10 ประชาชนยังมีระบบความคิด หรือการ
ประกอบอาชีพแบบเดิมๆ เช่น การปลูกพืช
เชิงเดี่ยว ฯลฯ 

S11 มีพ้ืนที่ขนาดต าบลขนาดเล็กง่ายต่อการ
บริหาร และดูแลอย่างทั่วถึง 

W11 ปัญหาลักขโมยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง 

S12 เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน
มากที่สุด และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง
รวดเร็ว 

W12 งบประมาณค่อนข้างน้อย ท าให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนยังครอบคลุมไม่ได้
เพียงพอ 

S13 สภาพของพ้ืนดิน มีคุณภาพค่อนข้าง
สมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชได้ทุกชนิด 

W13 ระบบข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วน
ครอบคลุมในทุกด้าน 

S14 กลุ่มองค์กรภาคประชาชนที่เข้มแข็ง และมี
การท างานในระบบของเครือข่าย 

W14 ขาดการอนุรักษ์ในขนบธรรมเนียมประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

S15 มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
อย่างต่อเนื่อง 

W15 เยาวชนขาดความตระหนักในการเข้าไปมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทางศาสนา  

S16 มีระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศที่
เหมาะสม 

W16 ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแลและ
บ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

S17 ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนด
นโยบายการพัฒนาในด้านการเมือง การ
บริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

W17 อาชีพหลักของคนในชุมชนส่วนใหญ่ท า
การเกษตร ต้องอาศัยแหล่งน้ าจากธรรมชาติ
ซึ่งบางครั้งไม่เพียงพอ 

S18 มีกลไกการบริหารราชการ ประชาคม ภาค
ประชาชนในทุกชุมชน 

W18 เกิดปัญหาน้ าท่วมขังและการกัดเซาะถนน
ในช่วงฤดูฝน 
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โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 
O1 มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพ่ิมมาก

ขึ้นตามแผนกฎหมายกระจายอ านาจฯ 
T1 อ านาจหน้าที่ตามแผนกระจายอ านาจฯ บาง

ภารกิจยังไม่มีความชัดเจน 
O2 แนวโน้มของรายได้ที่ได้รับจัดสรรมากขึ้น 

ตามล าดับแผนกระจายอ านาจฯ และการ
จัดเก็บรายได้เองขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 

T2 การให้ความอิสระองค์การบริหารส่วนต าบล
จากส่วนกลางยังไม่เต็มที่ ยังต้องอยู่ภายใต้การ
ก ากับ ควบคุมดูแลจาก ส่วนภูมิภาค 

O3 กฎหมายกระจายอ านาจฯ เอ้ือต่อการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

T3 การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไม่เพียงพอ
กับภารกิจที่ถ่ายโอนให้กับท้องถิ่น 

O4 กฎหมายกระจายอ านาจฯ เอ้ือต่อการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล T4 ภาคเกษตรกรรมมีปัญหาหนี้สิน ขาดทุน 

คุณภาพต่ า ผลผลิตทางเกษตรส่วนใหญ่มีราคา
ตกต่ า 

O5 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีท าให้มีความ
สะดวกคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการ
ท างานมากข้ึน T5 น้ ามันมีราคาแพงอย่างต่อเนื่อง 

O6 ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีกันดี มี
ความขัดแย้งทางการเมือง ทางความคิดเห็น
น้อย 

T6 การอพยพแรงงานของคนในพ้ืนที่ เนื่องจาก
แหล่งงานรองรับไม่เพียงพอ 

O7 มีวัด และมัสยิดสามารถพัฒนาเสริมสร้าง
ความพร้อมให้เป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมของเยาวชน และประชาชนใน
ต าบล 

T7 ประชาชนไม่ให้ความส าคัญในการศึกษาของ 
บุตร – หลาน ให้ได้รับการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา 

O8 มีสถานศึกษาอยู่ในพ้ืนที่ ตั้งแต่ เด็กก่อนวัย
เรียน ถึง ระดับประถมศึกษา มีโรงเรียนสอน
ศาสนา และมีศูนย์การเรียนรู้นอกระบบ ซ่ึง
มีความพร้อม มีศักยภาพในการจัดการศึกษา
อย่างทั่วถึง 

T8 ภัยธรรมชาติเนื่องจากพ้ืนที่ของต าบล ในช่วง
ฤดูฝนมีน้ าท่วม ฤดูแล้งมีภัยแล้งขาดน้ าเพ่ือ
การอุปโภคบริโภค 

O9 มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน
ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่อย่างเพียงพอ  

T9 ความไม่มั่นคงทางการเมืองระดับชาติมีผลต่อ
การจัดสรรงบประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
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โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 
O10 การแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหายาเสพ

ติดตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดและอ าเภอ
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

T10 ผลจากการถ่ายโอนภารกิจท าให้มีงาน/หน้าที่
เพ่ิมข้ึนแต่ไม่มีบุคลากรมารองรับ 

T11 สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

O11 น าข้อมูลจาการจัดท าเวทีประชาคม  
จัดท าโครงการ/กิจกรรมหรือสนับสนุนด้านต่าง ๆ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน 

T12 ประชาชนไม่สนใจ ขาดจิตส านึกในการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาพ้ืนที่ และไม่ให้ความส าคัญกับการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่นและของภาครัฐ 

O12 มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทางสังคมอยู่
เย็นเป็นสุขร่วมกันใช้สันติวิธีเป็นแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา 

T13 ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องประชาคมอาเซียน 

O13 มีความเข้มแข็งทางการเมืองในระดับท้องถิ่นท า
ให้การบริหารจัดการมีความต่อเนื่อง 

  

 
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ องค์การบริหารส่วนต าบล 
- รฐัธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในขณะที่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีบุคลากรจ านวนจ ากัด 
- การลดจ านวนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหลือหมู่บ้านละหนึ่งคน จะส่งผลต่อ

การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากน้อยเพียงใด 
- การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 



หน้า | ๓๑ 
 

ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 
๑ ด้านพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของระบบเศรษฐกิจชุมชนการแกไ้ข
ปัญหาความยากจนและ 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักปลดั 
 

ทุกหน่วยงาน 
 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักปลดั 
๒ ด้านพัฒนาคนและสังคมให้มคีุณภาพ ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป   ส านักปลดั ทุกหน่วยงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 
แผนงานสาธารณสุข ส านักปลดั 
แผนงานสังคมสงเคราะห ์ ส านักปลดั/กองการศึกษา 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักปลดั/กองการศึกษา 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ กองการศึกษาฯ 

ด้านการด าเนินงานอ่ืน แผนงานงบกลาง ส านักปลดั 
๓ ด้านพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลศิและ

ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง ทุกหน่วยงาน 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ กองการศึกษา 
๔ ด้านการบริหารจดัการทีด่ ี ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านักปลดั/กองคลัง ทุกหน่วยงาน 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน ส านักปลดั 
แผนงานเคหะและชุมชน ส านักปลดั/กองช่าง 

๕ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได ้
มาตรฐาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง ทุกหน่วยงาน 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง ทุกหน่วยงาน 
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 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 
๖ ด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านักปลดั ทุกหน่วยงาน  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน ส านักปลดั ทุกหน่วยงาน  

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักปลดั ทุกหน่วยงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง ทุกหน่วยงาน 

๗ ด้านส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและ
เสรมิสร้างสันตสิุข 

ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ส านักปลดั 

  

ทุกหน่วยงาน 

  

รวม 7 ยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน 1๑ แผน 4 ส านัก/กอง  
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
   องค์การบริหารส่วนต าบลแป้น 

ยุทธศาสตร์ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน 
   1.1 แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 2 ๓๕๐,๐๐๐ 2 ๓๕๐,๐๐๐ 2 ๓๕๐,๐๐๐ 2 ๓๕๐,๐๐๐ 2 ๓๕๐,๐๐๐ 10 1,75๐,๐๐๐ 
   1.2 แผนงาน การเกษตร 6 5๗๐,๐๐๐ 6 5๗๐,๐๐๐ 6 5๗๐,๐๐๐ 6 5๗๐,๐๐๐ 6 5๗๐,๐๐๐ 30 2,85๐,๐๐๐ 

รวม ๘ 9๒๐,๐๐๐ ๘ 9๒๐,๐๐๐ ๘ 9๒๐,๐๐๐ ๘ 9๒๐,๐๐๐ ๘ 9๒๐,๐๐๐ 40 4,60๐,๐๐๐ 
2) ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
   2.1  แผนงาน บริหารงานท่ัวไป ๓ ๑,0๓๐,๐๐๐ ๓ ๑,๐๓๐,๐๐๐ ๒ 3๐,๐๐๐ ๒ 3๐,๐๐๐ ๒ 3๐,๐๐๐ ๑๒ ๒,150,๐๐๐ 
   2.2 แผนงาน การศึกษา ๑2 3,555,๐๐๐ ๑2 3,555,๐๐๐ ๑2 3,555,๐๐๐ ๑2 3,555,๐๐๐ ๑2 3,555,๐๐๐ 60 17,775,๐๐๐ 
   2.3 แผนงาน สาธารณสุข 6 39๐,๐๐๐ 6 39๐,๐๐๐ 6 39๐,๐๐๐ 6 39๐,๐๐๐ 6 39๐,๐๐๐ ๓0 1,๙๕0,๐๐๐ 
   2.4 แผนงาน สังคมสงเคราะห ์ ๔ ๓6๐,๐๐๐ ๔ ๓6๐,๐๐๐ ๔ ๓6๐,๐๐๐ ๔ ๓6๐,๐๐๐ ๔ ๓6๐,๐๐๐ ๒๐ ๑,80๐,๐๐๐ 
   2.5 แผนงาน สร้างความเขม้แข็งของชุมชน 7 205,๐๐๐ 7 205,๐๐๐ 7 205,๐๐๐ 7 205,๐๐๐ 7 205,๐๐๐ 35 1,025,๐๐๐ 
   2.6 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ ๒๗ ๑,๒9๐,๐๐๐ ๒๗ ๑,๒9๐,๐๐๐ ๒7 ๑,๒9๐,๐๐๐ ๒7 ๑,๒9๐,๐๐๐ ๒7 ๑,๒9๐,๐๐๐ ๑35 6,45๐,๐๐๐ 
   2.7 แผนงาน งบกลาง ๓ 7,512,๐๐๐ ๓ 7,512,๐๐๐ ๓ 7,512,๐๐๐ ๓ 7,512,๐๐๐ ๓ 7,512,๐๐๐ ๑๕ ๓7,560,๐๐๐ 

รวม 62 ๑๔,3๔๒,๐๐๐ 62 ๑๔,342,๐๐๐ 61 ๑๓,342,๐๐๐ 61 ๑๓,342,๐๐๐ 61 ๑๓,342,๐๐๐ 307 68,710,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 01 



หน้า | ๓๔ 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแป้น 

ยุทธศาสตร์ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3) ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการกฬีาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
   3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 4 1,240,๐๐๐ 6 ๑,58๐,๐๐๐ 4 55๐,๐๐๐ 1 4๐,๐๐๐ 1 4๐,๐๐๐ 16 ๓,450,๐๐๐ 
   3.2 แผนงาน การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

5 ๓7๐,๐๐๐ 5 ๓7๐,๐๐๐ ๕ ๔๒๐,๐๐๐ 5 ๔2๐,๐๐๐ 5 ๔2๐,๐๐๐ ๒๕ 2,00๐,๐๐๐ 

รวม 9 ๑,610,๐๐๐ 11 ๑,950,๐๐๐ 9 97๐,๐๐๐ 6 46๐,๐๐๐ 6 46๐,๐๐๐ 41 ๕,45๐,๐๐๐ 
 

4) ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจดัการที่ดี 
   4.1  แผนงาน บริหารงานท่ัวไป ๑๐ ๑,615,๐๐๐ ๑๐ ๑,615,๐๐๐ ๑๐ ๑,925,๐๐๐ ๑๐ ๑,925,๐๐๐ ๑๐ ๑,925,๐๐๐ 50 9,005,๐๐๐ 
   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 1 50,๐๐๐ 1 50,๐๐๐ 1 50,๐๐๐ 1 50,๐๐๐ 1 50,๐๐๐ ๕ 250,๐๐๐ 

รวม ๑2 1,865,๐๐๐ ๑2 1,865,๐๐๐ ๑2 2,175,๐๐๐ ๑2 2,175,๐๐๐ ๑2 2,175,๐๐๐ 60 ๑0,255,๐๐๐ 

5) ยุทธศาสตร ์ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน  
   5.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและ
โยธา 

52 95,234,700 32 44,642,200 6 6,520,000 23 35,255,000 15 13,280,000 128 194,931,900 

   ๕.๒ แผนงาน เคหะและชุมชน ๑7 3,529,500 22 3,776,000 ๑4 2,947,000 18 2,830,500 10 2,584,000 81 15,667,๐๐๐ 
รวม 69 98,764,2๐๐ 54 48,418,2๐๐ 20 9,467,0๐๐ 41 38,085,500 25 15,864,000 209 210,598,90๐ 

 
 
 

แบบ ผ. 01 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแป้น 

ยุทธศาสตร์ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

6) ยุทธศาสตร ์ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอย่างย่ังยืน  
   6.1  แผนงาน  
   บริหารงานท่ัวไป 

1 1,0๐๐,๐๐๐ 1 1,0๐๐,๐๐๐ 1 1,0๐๐,๐๐๐ 1 1,0๐๐,๐๐๐ 1 1,0๐๐,๐๐๐ 5 5,0๐๐,๐๐๐ 

   6.2  แผนงาน  
   การรักษาความสงบภายใน 

๑ 5๐๐,๐๐๐ ๑ 5๐๐,๐๐๐ ๑ 5๐๐,๐๐๐ ๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๕ ๒,5๐๐,๐๐๐ 

   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 

1 50,000 1 50,000 ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๓ ๒๓๐,๐๐๐ 7 430,000 

รวม ๕ 1,63๐,๐๐๐ ๕ 1,63๐,๐๐๐ 4 1,580,000 5 1,๖6๐,๐๐๐ 9 1,900๐๐๐ ๒8 8,4๐๐,๐๐๐ 
7) ยุทธศาสตร ์ ด้านส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข  
   7.1  แผนงาน  
  การรักษาความสงบภายใน 

5 16๐,๐๐๐ 6 ๑8๐,๐๐๐ 6 18๐,๐๐๐ 6 18๐,๐๐๐ 6 18๐,๐๐๐ 29 88๐,๐๐๐ 

   ๗.๒ แผนงาน  
 สร้างความเขม้แข็งของชุมชน 

๒ ๕๐,๐๐๐ ๒ ๕๐,๐๐๐ ๒ ๕๐,๐๐๐ ๒ ๕๐,๐๐๐ ๒ ๕๐,๐๐๐ 10 250,000 

รวม 7 21๐,๐๐๐ 8 23๐,๐๐๐ 8 23๐,๐๐๐ 8 23๐,๐๐๐ 8 23๐,๐๐๐ 39 ๑,13๐,๐๐๐ 
รวมท้ัง 7 ยุทธศาสตร์ ๑๗2 119,341,2๐0 ๑60 69,355,2๐๐ ๑22 28,684,00๐ 141 56,872,500 129 34,891,00๐ 724 309,143,900 
 
 
 
 

แบบ ผ. 01 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
   องค์การบริหารส่วนต าบลแป้น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเสริมสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้า การบริการและการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน 
  1. ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน 
   1.1 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน 

เพื่อเสรมิสร้างทักษะและ
ประสบการณ ์

ประชาชน
ภายในต าบล 

30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
ไม่น้อยกว่า ๕๐ 
คน 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น  

ส านักปลดั 

2 โครงการสนับสนุนสินค้าหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ ์

เพื่อส่งเสริมสินค้าในต าบล
ให้เป็นท่ีรู้จัก 

สมาชิกได้รับ
การพัฒนา
ผลผลติ/
ผลิตภณัฑ ์

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ต าบลแป้นมี
ผลิตภณัฑ์อย่าง
น้อย 1 อย่าง 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มมาก
ขึ้น 

ส านักปลดั 

รวม 2 โครงการ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐  

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
   องค์การบริหารส่วนต าบลแป้น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเสริมสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้า การบริการและการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน 
  1. ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน 
   1.๒ แผนงาน การเกษตร 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน
การเกษตรแก่กลุ่มเกษตรกร 

เพื่อให้ประชาชนท า
การเกษตรไดผ้ลผลิตที่ด ี

เกษตรกร 
ในต าบล 

3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
ไม่น้อยกว่า ๗๐ 
คน 

เพิ่มรายได้ให้แก่
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ส านักปลดั 

๒ โครงการส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรูต้ามแนวทางพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส่งเสริมอาชีพให้แก่
ราษฎรตามทฤษฎีแบบ
พอเพียง 

จัดให้มีการอบรม
เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นต้น 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ๑ ครั้ง/ป ี ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

๓ โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวน
ครัว 

เพื่อเพ่ิมรายได้ให้แก่
เกษตรกร 

เกษตรกร 
ในต าบลแป้น 

6๐,๐๐๐ 6๐,๐๐๐ 6๐,๐๐๐ 6๐,๐๐๐ 6๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
ไม่น้อยกว่า ๖๐ 
คน 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีงานท า 
มีรายได้เพิม่ขึ้น 

ส านักปลดั 

๔ โครงการก าจดัหอยเชอรี่ในนาข้าว เพื่อลดศัตรูพืชในนาข้าว เกษตรกร 
ในต าบลแป้น 

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ป ี ศัตรูพืชในนา
ข้าวลดลง 

ส านักปลดั 

5 โครงการส่งเสริมการปลูกพืช
สมุนไพร 

เพื่อเพ่ิมรายได้ให้แก่
เกษตรกร 

เกษตรกร 
ในต าบลแป้น 

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
ไม่น้อยกว่า ๕๐ 
คน 

ประชาชนมีงาน
ท า มีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

แบบ ผ. 02 



หน้า | ๓๘ 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
   องค์การบริหารส่วนต าบลแป้น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเสริมสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้า การบริการและการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน 
  1. ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน 
   1.๒ แผนงาน การเกษตร (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการส่งเสริมการเลีย้งโค เพื่อเพ่ิมรายได้ให้แก่
เกษตรกร 

เกษตรกร 
ในต าบลแป้น 

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วมไม่
น้อยกว่า 4๐ คน 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีงานท า 
มีรายได้เพิม่ขึ้น 

ส านักปลดั 

รวม 6 โครงการ 5๗๐,๐๐๐ 5๗๐,๐๐๐ 5๗๐,๐๐๐ 5๗๐,๐๐๐ 5๗๐,๐๐๐  

แบบ ผ. 02 



หน้า | ๓๙ 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
   องค์การบริหารส่วนต าบลแป้น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่และทรัพยากรธรรมชาติ อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
  ๒. ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาและสังคมให้มีคุณภาพ 
   ๒.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการอินเตอร์เนต็ต าบล เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง
ระบบอินเตอร์เน็ต 

ติดตั้งอินเตอร์เน็ต 
จ านวน ๘ จุด 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - - ประชาชนใน
ต าบลแป้น 
ร้อยละ ๘๐ 
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร
รวดเร็ว และ
ทันสมัย 

ส านักปลดั 

๒ โครงการเตรยีมงานรับเสดจ็ เพื่อให้งานรับเสด็จ
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และถูกต้อง 

การเตรียมงานรบั
เสด็จ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่
น้อยกว่า 
๑๐๐ คน 

การรับเสร็จ
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

ส านักปลดั 

๓ โครงการสนับสนุนการด าเนิน 
งานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างระดับอ าเภอ ของ 
อปท. 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพยก 
ระดับการบริหารงาน
ของศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อ/     
จัดจ้าง 

สนับสนุนศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อ/จดัจ้าง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชน
สามารถเข้า 
ถึงข่าวสาร
การจัดซื้อจดั
จ้างของ
หน่วยงานได ้

การบริหารงาน
ของศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อ/จัด
จ้าง มี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

รวม ๓ โครงการ ๑,030,๐๐๐ ๑,๐๓๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐  

แบบ ผ. 02 



หน้า | ๔๐ 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
   องค์การบริหารส่วนต าบลแป้น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่และทรัพยากรธรรมชาติ อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
  ๒. ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาและสังคมให้มีคุณภาพ 
   ๒.๒ แผนงาน การศึกษา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (ค่า
จัดการเรียนการสอน รายหัว 
ค่าหนังสือเรยีน ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน ฯลฯ) 

เพื่อการเรยีนการสอน
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

สนับสนุนจดัหาวัสดุ
,อปกรณ,์ครุภณัฑ,์
การส่งเสริม
สนับสนุนการเรยีน
การสอนทั้งในและ
นอกระบบ 

๑2๐,๐๐๐ ๑2๐,๐๐๐ ๑2๐,๐๐๐ ๑2๐,๐๐๐ ๑2๐,๐๐๐ ๒ ครั้ง/ป ี มีวัสด,ุอุปกรณ,์
ครุภณัฑ์
การศึกษาใช้ใน
การจัดการเรยีน
การสอนได้ดี
ยิ่งข้ึน 

กอง
การศึกษา 

๒. ส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาเรยีนรู้นอกสถานท่ี 

เพื่อให้นักเรียนได้เปดิ
โลกทัศน ์

จัดพานักเรียน ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษาอื่นๆ ไปศึกษา
ดูงานนอกสถานท่ี 

๑0๐,๐๐๐ ๑0๐,๐๐๐ ๑0๐,๐๐๐ ๑0๐,๐๐๐ ๑0๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ป ี นักเรียนสามารถ
ศึกษาค้นคว้า
จากสภาพการณ์
จริงไดด้้วย
ตนเอง 

กอง
การศึกษา 

๓ โครงการจดัซื้ออาหารเสริม
(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 
แห่ง 

เพื่อให้เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทุกคน
ได้ดืม่นม 

ซื้ออาหารเสริม (นม) 
เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๒ เทอม เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
มีพัฒนาการที่ดี
ขึ้น 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ. 02 



หน้า | ๔๑ 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
   องค์การบริหารส่วนต าบลแป้น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่และทรัพยากรธรรมชาติ อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
  ๒. ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาและสังคมให้มีคุณภาพ 
   ๒.๒ แผนงาน การศึกษา (ต่อ) 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๔ โครงการจดัซื้ออาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2 แห่ง 

เพื่อให้เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้
รับประทานอาหารถูก
หลักโภชนาการ 

อาหากลางวันแก่
เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

260,๐๐๐ 260,๐๐๐ 260,๐๐๐ 260,๐๐๐ 260,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ป ี เด็กนักเรยีนมี
พัฒนาการที่ดีมี
สุขภาพแข็งแรง 
สมบูรณ ์

กองการศึกษา 

๕ โครงการเงินอุดหนุนอาหาร
กลางวัน (ต่างสังกัด) 

เพื่อให้เด็กนักเรยีน
ได้รับประทานอาหาร
ถูกหลักโภชนาการ 

โรงเรียนในต าบล
ทั้ง ๔ โรงเรียน 

1,810,๐๐๐ 1,810,๐๐๐ 1,810,๐๐๐ 1,810,๐๐๐ 1,810,๐๐๐ ๒ เทอม เด็กนักเรยีนมี
พัฒนาการที่ดีมี
สุขภาพแข็งแรง 
สมบูรณ ์

กองการศึกษา 

6 โครงการเงินอุดหนุนอาหาร
เสรมินม (ต่างสังกัด) 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนทุก
คนได้ดืม่นม 

โรงเรียนในต าบล
ทั้ง ๔ โรงเรียน 

900,๐๐๐ 900,๐๐๐ 900,๐๐๐ 900,๐๐๐ 900,๐๐๐ ๒ เทอม เด็กนักเรยีนมี
พัฒนาการที่ดีมี
สุขภาพแข็งแรง 
สมบูรณ ์

กองการศึกษา 

7 โครงการจดัการศึกษาตาม
อัธยาศัย หลักสูตรอลักุร
อ่านกีรออาต ี

เพื่อส่งเสริมการอ่านกี
รออาต ี

จัดกิจกรรมด้าน
การอ่านกีรออาต ี

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ป ี นักเรียนสามารถ
อ่านอัลกรุอ่าน
ได้ถูกต้อง 

กองการศึกษา 

แบบ ผ. 02 



หน้า | ๔๒ 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
   องค์การบริหารส่วนต าบลแป้น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่และทรัพยากรธรรมชาติ อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
  ๒. ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาและสังคมให้มีคุณภาพ 
   ๒.๒ แผนงาน การศึกษา (ต่อ) 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๘ โครงการสานสมัพันธ์
ครู ผู้ปกครองและ
นักเรียนในต าบลแป้น 

เพื่อแลกเปลีย่นความ
คิดเห็นระหว่างครู 
ผู้ปกครอง นักเรียน เพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของนักเรียน 

จัดประชุมทั้ง ๔ 
โรงเรียน ปีละ ๒ ครั้ง 

50,๐๐๐ 50,๐๐๐ 50,๐๐๐ 50,๐๐๐ 50,๐๐๐ ๒ ครั้ง/ป ี นักเรียนได้รับ
การพัฒนาให้มี
คุณภาพที่ดีขึ้น 

กอง
การศึกษา 

๙ โครงการวันส่งเสริม
พัฒนาเด็ก 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของ
เด็ก เยาวชนได้
แสดงออก 

นักเรียนและเยาวชนใน
ต าบลแป้น 

10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ป ี เด็กและเยาวชน
ได้มีกิจกรรมใน
การแสดง 

กอง
การศึกษา 

๑๐ โครงการกิจกรรม
ประกวดวิชาการ 

เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน
มีความกระตือรือร้นใน
การหาความรู ้

จัดกิจกรรมในโอกาสวัน
ส าคัญต่างๆ เช่น วันแม่ 
วันสุนทรภู่ วันพ่อ วันครู 
ฯลฯ 

15,๐๐๐ 15,๐๐๐ 15,๐๐๐ 15,๐๐๐ 15,๐๐๐ ๒ ครั้ง/ป ี นักเรียนได้แสดง
ความสามารถ
ในทางวิชาการ 

กอง
การศึกษา 

๑๑ แลกเปลีย่นเรยีนรู้
วิชาการ ในโรงเรียนที่
อยู่ในเขต อบต.แป้น 

เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างครูในแตล่ะ
โรงเรียน 

ประชุมแลกเปลีย่น
ระหว่างครู คณะ 
กรรมการทางการศึกษา 

20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ป ี คณะครูมีความรู้
ความสัมพันธ์ที่ด ี

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ. 02 



หน้า | ๔๓ 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
   องค์การบริหารส่วนต าบลแป้น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่และทรัพยากรธรรมชาติ อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
  ๒. ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาและสังคมให้มีคุณภาพ 
   ๒.๒ แผนงาน การศึกษา (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการอบรมพัฒนา
ครูผูดู้แลเด็ก 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ครูผูดู้แลเด็ก 

จัดอบรมครูผูดู้แลเด็ก 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

30,๐๐๐ 30,๐๐๐ 30,๐๐๐ 30,๐๐๐ 30,๐๐๐ 1 ครั้ง/ป ี ครูผูดู้แลเด็ก
ได้รับการพัฒนา
ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

กอง
การศึกษา 

รวม ๑2 โครงการ 3,555,000 3,555,000 3,555,000 3,555,000 3,555,000  

แบบ ผ. 02 



หน้า | ๔๔ 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
   องค์การบริหารส่วนต าบลแป้น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่และทรัพยากรธรรมชาติ อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
  ๒. ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาและสังคมให้มีคุณภาพ 
   ๒.๓ แผนงาน สาธารณสุข 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการส ารวจข้อมลูจ านวน
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว ์

เพื่อให้ทราบจ านวนสตัว์
และขึ้นทะเบยีนสตัว์ให้
ถูกต้อง ครบถ้วน 

สัตว์ ในพ้ืนท่ีต าบล
แป้น 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๘ หมู่บ้าน สัตว์ในพื้นที่
ต าบลแป้น 
ได้รับการขึ้น
ทะเบียน
ครบถ้วน 

ส านักปลดั 

๒ โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของโรค
พิษสุนัขบ้า 

สุนัขและแมว ใน
พื้นที่ต าบลแป้น 

10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ สุนัขและแมว 
ได้รับการฉีด
วัคซีนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 

๘๐ 

การแพร่ระบาด
ของโรคพิษสุนัข
บ้าลดลง 

ส านักปลดั 

3 โครงการรณรงค์ ป้องกันโรค
ระบาด โรคตดิต่อในพ้ืนท่ีต าบล
แป้น 

เพื่อลดการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อในพื้นที่
ต าบลแป้น 

ประชาชนในต าบล
แป้น 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ๘ หมู่บ้าน การแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อใน
พื้นที่ต าบลแป้น
ลดลง 

ส านักปลดั 

แบบ ผ. 02 



หน้า | ๔๕ 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
   องค์การบริหารส่วนต าบลแป้น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่และทรัพยากรธรรมชาติ อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
  ๒. ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาและสังคมให้มีคุณภาพ 
   ๒.๓ แผนงาน สาธารณสุข (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส ์

ลดปัญหาการแพร่
ระบาดของโรค รู้จัก
วิธีการดูแลสุขภาพของ
ผู้ป่วย 

ให้ความรู้แก่ประชาชน
ในต าบล 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ป ี ท าให้ประชาชน
มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
โรคเอดส/์
โรคตดิต่ออ่ืนๆ 

ส านักปลดั 

5 สนับสนุนการพัฒนางาน
อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน 
๘ หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
บริการจากอุปกรณ์ที่
ทันสมัย 

ซื้ออุปกรณ,์อุปกรณ,์
ครุภณัฑ์ให้แก่
สาธารณสุขต าบล 

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ป ี การสาธารณสุข
พัฒนา สะดวก 
ปลอดภัยในการ
รับบริการ 

ส านักปลดั 

6 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและ
ควบคุม โรคติดเชื้อไวรัส       
โคโรน่า (covid-19) 

เพื่อป้องกันและควบคุม
โรคตดิเช้ือไวรสั โคโรน่า 
(covid-19) ให้กับ
ประชาชนในต าบลแป้น 

ประชาชนในต าบล
แป้น 

10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ ลดการแพร่
ระบาดของ
โรค ได้อย่าง
น้อยร้อยละ 
80 

สามารถป้องกัน
และควบคมุโรค
ติดเชื้อไวรสั โค
โรน่า (covid-
19) ให้กับ
ประชาชนใน
ต าบลแป้นได ้

ส านักปลดั 

รวม 6 โครงการ 39๐,๐๐๐ 39๐,๐๐๐ 39๐,๐๐๐ 39๐,๐๐๐ 39๐,๐๐๐  

แบบ ผ. 02 



หน้า | ๔๖ 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
   องค์การบริหารส่วนต าบลแป้น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่และทรัพยากรธรรมชาติ อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
  ๒. ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาและสังคมให้มีคุณภาพ 
   ๒.๔ แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการจดัทุนการด าเนินชีวิต
แก่เยาวชนผู้ยากไร ้

เพื่อเปิดโอกาสทางการ
ศึกษาให้กับผู้ยากไร ้

มอบทุนการด าเนิน
ชีวิต ปีละ ๑ ครั้ง 

40,๐๐๐ 40,๐๐๐ 40,๐๐๐ 40,๐๐๐ 40,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ป ี นักเรียนสนใจ
การเรยีนมากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผูสู้งอายุ คนพิการ 
เด็กด้อยโอกาส 

เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ในต าบลให้มีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

คนชรา คนพิการ เด็ก
ก าพร้า และ
ผู้ด้อยโอกาสในต าบล
แป้น 

4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ป ี คนชรา คนพิการ 
เด็กก าพร้า และ
ผู้ด้อยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ส านักปลดั 

๓ โครงการติดตามเยีย่มดูแล 
ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยท่ี
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได ้

เพื่อให ้ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 
ได้รับการดูแลที่ถูกต้อง  

ผู้ป่วยมสีุขภาพจิตดีขึ้น 30,๐๐๐ 30,๐๐๐ 30,๐๐๐ 30,๐๐๐ 30,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ 
ของผู้ป่วย
ได้รับการ
ดูแลที่ถูกต้อง 

ผู้ป่วยได้รับการ
ดูแลอย่าง
ถูกต้องตามหลัก 

ส านักปลดั 

๔ โครงการช่วยเหลือด้านท่ีอยู่
อาศัย 

เพื่อให้ความช่วยเหลือ
กับผู้ที่เดือดร้อนด้านที่
อยู่อาศัย 

ด าเนินการช่วยเหลือ
คนยากจนท่ีเดือดร้อน
ด้านที่อยู่อาศัย 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๑ หลัง ประชาชนท่ี
เดือดร้อนด้านที่
อยู่อาศัยไดร้ับ
ความช่วยเหลือ 

ส านักปลดั 

รวม ๔ โครงการ ๓60,๐๐๐ ๓60,๐๐๐ ๓60,๐๐๐ ๓60,๐๐๐ ๓60,๐๐๐  

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
   องค์การบริหารส่วนต าบลแป้น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่และทรัพยากรธรรมชาติ อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
  ๒. ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาและสังคมให้มีคุณภาพ 
   ๒.๕ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการจดัเวทีสมัชชาเด็กและ
เยาวชนในต าบลแป้น 

เพื่อสนับสนุนเยาวชนให้
มีกิจกรรมท า และใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

เยาวชนในต าบลแป้น 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ จ านวน
ผู้เข้าร่วมไม่
น้อยกว่า ๔๐ 
คน 

เยาวชนมีการ
รวมกลุม่กันจัด
กิจกรรม 

กอง
การศึกษา 

๒ โครงการเสรมิสร้างความเขม้แข็ง
ของกลุ่มสตรีและเด็ก 

เพื่อส่งเสริมความ
เข้มแข็งของสตรีและ
เด็ก 

จัดกิจกรรมให้สตรีและเด็ก
ได้แสดง ท าร่วมกัน 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ป ี สตรีและเด็ก มี
การรวมกลุ่มกัน
ท ากิจกรรม 

กอง
การศึกษา 

๓ โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิ 

เพื่อเสรมิสร้างความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับยา
เสพติด ลดปญัหาการ
ติดยาเสพตดิในกลุ่ม
วัยรุ่น 

ต าบลแป้นปราศจากสิ่งเสพ
ติด ๑๐๐ เปอร์เซ็นต ์

50,๐๐๐ 50,๐๐๐ 50,๐๐๐ 50,๐๐๐ 50,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ป ี ประชาชนใน
ต าบลห่างไกลยา
เสพติด 

ส านักปลดั 

๔ โครงการฝึกอบรมให้ความรูต้้าน
ยาเสพตดิรวมพลังสร้างชุมชน
เข้มแข็ง 

เพื่อเสรมิสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับยา
เสพติด ลดปญัหาการ
ติดยาเสพตดิในหมู่วัยรุ่น 

ต าบลแป้นปราศจากสิ่งเสพ
ติด ๑๐๐ เปอร์เซ็นต ์

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ป ี ประชาชนใน
ต าบลแป้นมี
ความรู้เรื่องยา
เสพติด 

ส านักปลดั 

แบบ ผ. 02 



หน้า | ๔๘ 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
   องค์การบริหารส่วนต าบลแป้น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่และทรัพยากรธรรมชาติ อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
  ๒. ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาและสังคมให้มีคุณภาพ 
   ๒.๕ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ) 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๕ โครงการฝึกอาชีพให้กลุ่มเสี่ยงต่อ
การติดยาเสพติด 

เพื่อส่งเสริม สร้างงาน 
สร้างอาชีพ ให้กลุ่มเสี่ยงมี
งานท า 

กลุ่มเสี่ยงต่อการติดยา
เสพติด 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ป ี ประชาชนไม่หัน
ไปยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด 

ส านักปลดั 

๖ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง
กฎหมายเบื้องต้น 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
เรื่องกฎหมายเบื้องต้น 

ประชาชนในต าบล
แป้น 

2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ป ี ประชาชนมี
ความเรื่อง
กฎหมายเบื้อต้น
มากขึ้น 

ส านักปลดั 

๗ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

เพื่อให้เด็ก นักเรียน 
เยาวชน มีความรูเ้รื่อง 
และตระหนักในการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

เด็ก นักเรียน เยาวชน 
ในต าบลแป้น 

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ป ี เด็ก นักเรียน 
เยาวชน มี
ความรู้เรื่องการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควร 

กอง
การศึกษา 

รวม ๗ โครงการ 205,๐๐๐ 205,๐๐๐ 205,๐๐๐ 205,๐๐๐ 205,๐๐๐  

แบบ ผ. 02 



หน้า | ๔๙ 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
   องค์การบริหารส่วนต าบลแป้น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่และทรัพยากรธรรมชาติ อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
  ๒. ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาและสังคมให้มีคุณภาพ 
   ๒.๖ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้น าศาสนาอิสลาม 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ผู้น าศาสนาอิสลามให้มี
ความรู้ ความสามารถ 
เพิ่มมากข้ึน 

จัดกิจกรรมด้าน
ส่งเสริมคณุธรรม
และจริยธรรมให้กับ
ผู้น าศาสนาอิสลาม 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ป ี ผู้น าศาสนา
อิสลามใหม้ี
ความรู้ 
ความสามารถ 
เพิ่มมากข้ึน 

กอง
การศึกษา 

๒ โครงการจดังานประเพณีบวช
ภาคฤดูร้อน 

เพื่อให้เด็ก เยาวชน มี
คุณธรรม จรยิธรรม มี
ความประพฤตเิรียบร้อย 

เยาวชนไทยพุทธ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ป ี ๑. เยาวชนมี
จริยธรรม 
๒. เยาวชนมี
ความประพฤติ
เรียบร้อย 

กอง
การศึกษา 

๓ โครงการฝึกอบรมจริยธรรมภาค
ฤดูร้อน 

เพื่อฝึกการอยูร่่วมกันใน
สังคมที่มีผูค้นหลายเช้ือ
ชาติ หลายภาษา 

จัดค่ายอบรม
จริยธรรมแก่เยาวชน
ในวัยเรียน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 30,000 ๓๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ป ี ๑. ประชาชนมี
ความอดทน 
๒. ประชาชนมี
ความสามัคคี 
และปฏิบตัิตน
ถูกต้อง 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ. 02 



หน้า | ๕๐ 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
   องค์การบริหารส่วนต าบลแป้น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่และทรัพยากรธรรมชาติ อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
  ๒. ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาและสังคมให้มีคุณภาพ 
   ๒.๖ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ) 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๔ ส่งเสริมการพัฒนามัสยดิ,วัด, 
ศาสนสถานหรือองค์กรทาง
ศาสนาอ่ืนๆ 

เพื่อความพร้อมในการ
ประกอบพิธีกรรม 

อุดหนุนวัสด,ุ
อุปกรณ์และครภุณัฑ์
ให้กับองค์กรทาง
ศาสนา 

10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ป ี ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การประกอบ
พิธีกรรม 

กอง
การศึกษา 

๕ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันส าคัญ
ทางศาสนาและวันส าคญัของชาติ 

เพื่อส่งเสริมการ
ประกอบกิจกรรมใน
ท้องถิ่น 

ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมวันส าคัญที่
จัดขึ้นในชุมชน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวน
ผู้เข้าร่วม 
ไม่น้อยกว่า 
๘๐ คน 

ประเพณีท้องถิ่น
ได้รับการส่งเสรมิ
มากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

๖ โครงการจดังานประเพณีชักพระ เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนอนุรักษ์
วัฒนธรรม 

ประชาชนในต าบล
แป้นท่ีนับถือศาสนา
พุทธ 

2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ จ านวน
ผู้เข้าร่วม 
ไม่น้อยกว่า 
๘๐ คน 

ประเพณี 
วัฒนธรรม ได้รับ
การสืบทอดให้แก่
คนรุ่นหลัง 

กอง
การศึกษา 

๗ โครงการจดังานวันกตัญญ ู เพื่ออนุรักษ์ ประเพณี
วัฒนธรรมไทย 

ประชาชนในต าบล
แป้นท่ีนับถือศาสนา
พุทธ 

185,๐๐๐ 185,๐๐๐ 185,๐๐๐ 185,๐๐๐ 185,๐๐๐ จ านวน
ผู้เข้าร่วม 
ไม่น้อยกว่า 
๑๐๐ คน 

ลูกหลานได้แสดง
ความรักแก่
ผู้สูงอาย ุ

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ. 02 



หน้า | ๕๑ 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
   องค์การบริหารส่วนต าบลแป้น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่และทรัพยากรธรรมชาติ อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
  ๒. ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาและสังคมให้มีคุณภาพ 
   ๒.๖ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ) 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๘ โครงการประเพณีวันลอยกระทง เพื่ออนุรักษ์ ประเพณี
วัฒนธรรมไทย 

ประชาชนในต าบลแป้นท่ี
นับถือศาสนาพุทธ 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จ านวน
ผู้เข้าร่วม 
ไม่น้อยกว่า 
๑๒๐ คน 

ประเพณี 
วัฒนธรรม ได้สืบ
ทอดแก่คนรุ่น
หลัง ให้คงอยู่
ต่อไป 

กอง
การศึกษา 

๙ โครงการประเพณีสารทเดือนสิบ เพื่อให้ประชาชนประกอบ
พิธีตามความเชื่อของ
ท้องถิ่น 

ประชาชนในต าบลแป้นท่ี
นับถือศาสนาพุทธ 

๑5,๐๐๐ ๑5,๐๐๐ ๑5,๐๐๐ ๑5,๐๐๐ ๑5,๐๐๐ จ านวน
ผู้เข้าร่วม 
ไม่น้อยกว่า 
๘๐ คน 

ประชาชน
ประกอบ
พิธีกรรมตาม
ความเชื่อของ
ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 

๑๐ โครงการประเพณีลาซัง เพื่อสืบทอดประเพณี
ท้องถิ่น 

ประชาชนในต าบลแป้นท่ี
นับถือศาสนาพุทธ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวน
ผู้เข้าร่วม 
ไม่น้อยกว่า 
๘๐ คน 

ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมมี
ความสามัคคี  

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
   องค์การบริหารส่วนต าบลแป้น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่และทรัพยากรธรรมชาติ อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
  ๒. ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาและสังคมให้มีคุณภาพ 
   ๒.๖ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ) 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑๑ โครงการจดังานของดีเมืองสาย เพื่ออนุรักษ์ศิลปะ 
ประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

ประชาชนในต าบล
แป้น 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ป ี ประเพณีท้องถิ่น
ได้รับการ
อนุรักษ์สืบไป 

กอง
การศึกษา 

๑๒ โครงการประเพณีแข่งว่าว เพื่ออนุรักษ์ศิลปะ 
ประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

ประชาชนในต าบล
แป้น 

4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ จ านวน
ผู้เข้าร่วม 
ไม่น้อยกว่า 
๘๐ คน 

ประเพณีท้องถิ่น
ได้รับการ
อนุรักษ์สืบไป 

กอง
การศึกษา 

๑๓ โครงการประเพณีเข้าสุหนัตหมู ่ เพื่ออนุรักษ์ศิลปะ 
ประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

เยาวชนชายที่นับถือ
ศาสนาอิสลามใน
ต าบลแป้น 

๑0๐,๐๐๐ ๑0๐,๐๐๐ ๑0๐,๐๐๐ ๑0๐,๐๐๐ ๑0๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ป ี ประเพณีท้องถิ่น
ได้รับการ
อนุรักษ์สืบไป 

กอง
การศึกษา 

๑๔  โครงการประเพณีอาซูรอ เพื่ออนุรักษ์ศิลปะ 
ประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

ประชาชนท่ีนับถือ
ศาสนาอิสลามใน
ต าบลแป้น 

4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ป ี ประเพณีท้องถิ่น
ได้รับการ
อนุรักษ์สืบไป 

กอง
การศึกษา 

๑๕ โครงการประเพณีเมาลดิประจ าป ี เพื่ออนุรักษ์ศิลปะ 
ประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

ประชาชนท่ีนับถือ
ศาสนาอิสลามใน
ต าบลแป้น 

8๐,๐๐๐ 8๐,๐๐๐ 8๐,๐๐๐ 8๐,๐๐๐ 8๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ป ี ประเพณีท้องถิ่น
ได้รับการ
อนุรักษ์สืบไป 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ. 02 



หน้า | ๕๓ 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
   องค์การบริหารส่วนต าบลแป้น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่และทรัพยากรธรรมชาติ อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
  ๒. ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาและสังคมให้มีคุณภาพ 
   ๒.๖ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ) 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑๖ โครงการละศลีอดในเดือน
รอมฎอน 

เพื่ออนุรักษ์ศิลปะ 
ประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

ประชาชนท่ีนับถือ
ศาสนาอิสลามใน
ต าบลแป้น 

๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ป ี ประเพณีท้องถิ่น
ได้รับการ
อนุรักษ์สืบไป 

กอง
การศึกษา 

๑๗ โครงการวันอิดลิฟิตร ี เพื่ออนุรักษ์ศิลปะ 
ประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

ประชาชนท่ีนับถือ
ศาสนาอิสลามใน
ต าบลแป้น 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ป ี ประเพณีท้องถิ่น
ได้รับการ
อนุรักษ์สืบไป 

กอง
การศึกษา 

๑๘ โครงการวันอิดลิอัฎฮา เพื่ออนุรักษ์ศิลปะ 
ประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

ประชาชนท่ีนับถือ
ศาสนาอิสลามใน
ต าบลแป้น 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ป ี ประเพณีท้องถิ่น
ได้รับการ
อนุรักษ์สืบไป 

กอง
การศึกษา 

๑๙ โครงการวันมาฆบูชา เพื่ออนุรักษ์ศิลปะ 
ประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

ประชาชนท่ีนับถือ
ศาสนาพุทธในต าบล
แป้น 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ป ี ประเพณีท้องถิ่น
ได้รับการ
อนุรักษ์สืบไป 

กอง
การศึกษา 

๒๐ โครงการวันวสิาขบูชา เพื่ออนุรักษ์ศิลปะ 
ประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

ประชาชนท่ีนับถือ
ศาสนาพุทธในต าบล
แป้น 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ป ี ประเพณีท้องถิ่น
ได้รับการ
อนุรักษ์สืบไป 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ. 02 



หน้า | ๕๔ 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
   องค์การบริหารส่วนต าบลแป้น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่และทรัพยากรธรรมชาติ อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
  ๒. ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาและสังคมให้มีคุณภาพ 
   ๒.๖ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ) 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๒๑ โครงการประเพณีแห่เทียน
พรรษา 

เพื่ออนุรักษ์ศิลปะ 
ประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

ประชาชนท่ีนับถือ
ศาสนาพุทธในต าบล
แป้น 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ป ี ประเพณีท้องถิ่น
ได้รับการ
อนุรักษ์สืบไป 

กอง
การศึกษา 

๒๒ โครงการส่งท้ายปีเก่าแบบไทย
ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม สาน
สัมพันธ์ชาวชุมชนแป้น 

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง
ขึ้นศักราชใหม่ ตามแบบ
ชาวพุทธ 

ประชาชนในต าบล
แป้น 

4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ จ านวน
ผู้เข้าร่วม 
ไม่น้อยกว่า 
๘๐ คน 

ประชาชนมี
ความรักความ
สามัคคตี่อกัน 

กอง
การศึกษา 

๒๓ โครงการครอบครัวสุขสันต์ 
เยาวชนสดใส (อบรมก่อนแต่ง) 

เพื่อให้ความรู้ในการใช้
ชีวิตคู่ตามหลักศาสนา 

คู่แต่งงานในต าบล
แป้น 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๒ ครั้ง/ป ี คู่แต่งงานมีความ
เข้าใจในการใช้
ชีวิตคู่ 

กอง
การศึกษา 

๒๔ อุดหนุนอ าเภอสายบุรโีครงการ
จัดงานวันอาซูรอ 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

สนับสนุนในการจัด
งานวันอาซูรอ 

๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ป ี ประเพณีของ
ท้องถิ่นในอ าเภอ
สายบุรไีดร้ับการ
อนุรักษ ์

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ. 02 



หน้า | ๕๕ 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
   องค์การบริหารส่วนต าบลแป้น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่และทรัพยากรธรรมชาติ อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
  ๒. ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาและสังคมให้มีคุณภาพ 
   ๒.๖ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ) 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๒๕ อุดหนุนอ าเภอสายบุรโีครงการ
จัดงานเมาลิด 

เพื่อส่งเสริมการ
ประกอบกิจกรรม
ทางด้านศาสนาอิสลาม 

สนับสนุนใน
การจัดงานเมา
ลิด 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ป ี ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในหลัก
ศาสนาอิสลาม
มากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

๒๖ อุดหนุนอ าเภอสายบุรโีครงการ
ของดีเมืองสาย 

เพื่ออนุรักษ์ ประเพณี
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

สนับสนุน
งบประมาณให้
อ าเภอสายบุร ี

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ป ี ประเพณีของ
ท้องถิ่นได้รับการ
อนุรักษ์สืบต่อไป 

กอง
การศึกษา 

๒๗ อุดหนุนอ าเภอสายบุรโีครงการ
แข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์ 

เพื่อส่งเสริมและสนับ 
สนุนกิจกรรมด้านการ
กีฬาในอ าเภอสายบรุ ี

สนับสนุน
งบประมาณให้
อ าเภอสายบุร ี

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ป ี ประชาชนมีส่วน
ร่วมด้าน
กิจกรรม
ทางด้านกีฬา
เพิ่มมากข้ึน 

กอง
การศึกษา 

รวม ๒๗ โครงการ ๑,๒9๐,๐๐๐ ๑,๒9๐,๐๐๐ ๑,๒9๐,๐๐๐ ๑,๒9๐,๐๐๐ ๑,๒9๐,๐๐๐  

แบบ ผ. 02 



หน้า | ๕๖ 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
   องค์การบริหารส่วนต าบลแป้น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่และทรัพยากรธรรมชาติ อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
  ๒. ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาและสังคมให้มีคุณภาพ 
   ๒.๗ แผนงาน งบกลาง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อให้ผู้สูงอายไุด้รับ
สวัสดิการในการ
ด ารงชีพ 

จ่ายเบี้ยยังชีพให้
ผู้สูงอายุในต าบล
แป้น 

6,0๐๐,๐๐๐ 6,0๐๐,๐๐๐ 6,0๐๐,๐๐๐ 6,0๐๐,๐๐๐ 6,0๐๐,๐๐๐ ผู้สูงอายุ
๑๐๐ % 

ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิต 
และปัจจยัใน
การด ารงชีพดี
ขึ้น 

ส านักปลดั 

๒ สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ เพื่อให้ผู้พิการได้รับ
สวัสดิการในการ
ด ารงชีพ 

จ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้
พิการในต าบล
แป้น 

1,50๐,๐๐๐ 1,50๐,๐๐๐ 1,50๐,๐๐๐ 1,50๐,๐๐๐ 1,50๐,๐๐๐ ผู้พิการ  
๑๐๐ % 

ผู้พิการมี
คุณภาพชีวิต 
และปัจจยัใน
การด ารงชีพดี
ขึ้น 

ส านักปลดั 

๓ สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์
ได้รับสวัสดิการใน
การด ารงชีพ 

จ่ายเบี้ยยังชีพให้
ผู้ป่วยเอดส์ใน
ต าบลแป้น 

๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ผู้ป่วยเอดส์
๑๐๐ % 

ผู้ป่วยเอดส์มี
คุณภาพชีวิต 
และปัจจยัใน
การด ารงชีพดี
ขึ้น 

ส านักปลดั 

รวม ๓ โครงการ 7,512,๐๐๐ 7,512,๐๐๐ 7,512,๐๐๐ 7,512,๐๐๐ 7,512,๐๐๐  

แบบ ผ. 02 



หน้า | ๕๗ 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
   องค์การบริหารส่วนต าบลแป้น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การเสริมสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้า การบริการและการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  ๓. ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
   ๓.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น เพื่อพัฒนาการทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจของ
เด็กมสีุขภาพสมบูรณ์ 
แข็งแรง 

ก่อสร้างสนามเด็ก
เล่น 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - - ๑ แห่ง นักเรียนมีการ
พัฒนาการด้าน
ร่างกายที่
สมบูรณ์ แข็งแรง 

กองช่าง 

๒ ก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอลและ
ลานกีฬาเอนกประสงค์ประจ า
ต าบล 

เพื่อเป็นสถานท่ีจัด
แข่งขันกีฬาระดับ
ต าบล 

สนามกีฬาประจ า
ต าบล ๑ แห่ง 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - - ๑ แห่ง มีสนามกีฬา
ประจ าต าบล 

กองช่าง 

๓ โครงการปรับปรุงทัศนียภาพฝาย
เขาใหญ ่

เพื่อให้พื้นที่บริเวณ
ฝายเขาใหญ่ มีความ
สวยงาม สะอาด     
น่าอยู่  

ด าเนินปรับปรุง
พื้นที่ ปลูกต้นไม้ 
เป็นต้น 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - - ๑ ครั้ง/ป ี พื้นที่บริเวณฝ่าย
เขาใหญ่ มีความ
สวยงาม สะอาด 
น่าอยู่ 

กองช่าง 

๔ โครงการปรับปรุงทัศนียภาพ 
ตลาดนดับ่อใหญ ่

เพื่อให้พื้นที่บริเวณ
ตลาดนดับ่อใหญ่ มี
ความสวยงาม สะอาด 
น่าอยู่  

ด าเนินปรับปรุง
พื้นที่ ปลูกต้นไม้ 
เป็นต้น 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ป ี พื้นที่บริเวณฝ่าย
เขาใหญ่ มีความ
สวยงาม สะอาด 
น่าอยู่ 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



หน้า | ๕๘ 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
   องค์การบริหารส่วนต าบลแป้น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การเสริมสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้า การบริการและการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  ๓. ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
   ๓.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๕ โครงการก่อสร้างลานกีฬา ม.๑ เพื่อเป็นสถานท่ี
ออกก าลังกาย
ประจ าหมู่บ้าน 

กว้าง ๑๕ เมตร 
ยาว ๒๕ เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร 

- - ๑๗๐,๐๐๐ - - ๑ แห่ง ประชาชนมีสถานท่ี
ออกก าลังกายประจ า
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

๖ โครงการก่อสร้างลานกีฬา ม.๒ เพื่อเป็นสถานท่ี
ออกก าลังกาย
ประจ าหมู่บ้าน 

กว้าง ๑๕ เมตร 
ยาว ๒๕ เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร 

- - ๑๗๐,๐๐๐ - - ๑ แห่ง ประชาชนมีสถานท่ี
ออกก าลังกายประจ า
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

๗ โครงการก่อสร้างลานกีฬา ม.๕ เพื่อเป็นสถานท่ี
ออกก าลังกาย
ประจ าหมู่บ้าน 

กว้าง ๑๕ เมตร 
ยาว ๒๕ เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร 

- - ๑๗๐,๐๐๐ - - ๑ แห่ง ประชาชนมีสถานท่ี
ออกก าลังกายประจ า
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

๘ โครงการก่อสร้างลานกีฬา ศาลา
หัวช้าง ม.๗ 

เพื่อเป็นสถานท่ี
ออกก าลังกาย
ประจ าหมู่บ้าน 

กว้าง ๑๕ เมตร 
ยาว ๒๕ เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร 

- ๑๗๐,๐๐๐ - - - ๑ แห่ง ประชาชนมีสถานท่ี
ออกก าลังกายประจ า
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

๙ โครงการก่อสร้างลานกีฬา 
โรงเรียนตาดีกา ม.๗ 

เพื่อเป็นสถานท่ี
ออกก าลังกาย
ประจ าหมู่บ้าน 

กว้าง ๑๕ เมตร 
ยาว ๒๕ เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร 

- ๑๗๐,๐๐๐ - - - ๑ แห่ง ประชาชนมีสถานท่ี
ออกก าลังกายประจ า
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

รวม 9 โครงการ ๑,240,๐๐๐ ๑,580,๐๐๐ 550,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐  

แบบ ผ. 02 



หน้า | ๕๙ 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
   องค์การบริหารส่วนต าบลแป้น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การเสริมสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้า การบริการและการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  ๓. ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
   ๓.๒ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการส่งเสริมการออกก าลัง
กายและนันทนาการ 

เพื่อให้มีสุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรง 

จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่
ใช้ประกอบการออก
ก าลังกาย 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวน
ผู้เข้าร่วมไม่
น้อยกว่า ๕๐ 
คน 

เด็กและเยาวชน
ในต าบลมี
สุขภาพแข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

๒ โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา เพื่อให้ประชาชนมี
อุปกรณ์ในการเล่นกีฬา
อย่างเพียงพอ 

สนับสนุนอุปกรณ์
กีฬา จ านวน ๘ 
หมู่บ้าน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๘ หมู่บ้าน ประชาชนมี
อุปกรณ์กีฬา
อย่างเพียงพอ 

กอง
การศึกษา 

๓ โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา
ยุวชนในต าบลแป้น 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

จัดกิจกรรมให้
ประชาชนและ
เยาวชนในต าบล
แป้น 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ป ี นักเรียน 
เยาวชน และ
ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์ แข็งแรง  

กอง
การศึกษา 

๔ โครงการแข่งขันกีฬา “แป้นคัฟ” เพื่อส่งเสริมการท า
กิจกรรมของเยาวชน 

จัดแข่งขันฟุตบอล 
ฯลฯ 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ป ี นักเรียน 
เยาวชน และ
ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์ แข็งแรง  

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ. 02 



หน้า | ๖๐ 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
   องค์การบริหารส่วนต าบลแป้น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การเสริมสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้า การบริการและการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  ๓. ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
   ๓.๒ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๕ โครงการแข่งขันกีฬาภายใน
ต าบลแป้น 

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์  

ประชาชน 
ในต าบลแป้น 

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ - - - ๑ ครั้ง/ป ี ประชาชนใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

กอง
การศึกษา 

6 โครงการสนับสนุนเครื่องออก
ก าลังกาย 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง 

ด าเนินการจัดหา
เครื่องออกก าลัง
กาย 

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๘ หมู่บ้าน ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

รวม 6 โครงการ ๓7๐,๐๐๐ ๓7๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐  

แบบ ผ. 02 



หน้า | ๖๑ 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
   องค์การบริหารส่วนต าบลแป้น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ การบริหารจัดการที่ดี 
  ๔. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
   ๔.๑ แผนงาน บริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพเพื่อเพ่ิมวสิัยทัศน์ของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน 

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
คุณภาพเพื่อน าวิธีการ
มาพัฒนา อบต. ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

จัดศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี อบต. 
ต้นแบบ  

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ป ี บุคลากรมี
ความรู้ 
ความสามารถ
เพิ่มมากข้ึน 
อบต. ไดร้ับการ
พัฒนาเต็ม
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

๒ โครงการวันท้องถิ่นไทย เพื่อร าลึกถึงรัชกาลที่ ๕ 
ที่ทรงเป็นจุดเริม่ต้นของ
การกระจายอ านาจ 

จัดกิจกรรมในวัน
ท้องถิ่นไทย 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ป ี ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมรู้ถึง
ประวัติและ
พัฒนาการของ
ท้องถิ่น 

ส านักปลดั 

๓ โครงการ อบต. สานสมัพันธ์ 
(พบปะยามเช้า) 

เพื่อสร้างความเข้าใจ
ระหว่าง อบต. และ
ชุมชน 

จัดกิจกรรมสาน
สัมพันธ์ในต าบล 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวน
ผู้เข้าร่วม 
ไม่น้อยกว่า 
๕๐ คน 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงาน 
และประชาชน
ในต าบลมี
สัมพันธภาพที่ด ี

ส านักปลดั 

แบบ ผ. 02 



หน้า | ๖๒ 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
   องค์การบริหารส่วนต าบลแป้น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ การบริหารจัดการที่ดี 
  ๔. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
   ๔.๑ แผนงาน บริหารทั่วไป (ต่อ) 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๔ จัดซื้อ/เช่าซื้อ/เช่า รถยนต์
ในต าบลแป้น 

เพื่อปฏิบัติงานได้
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 

จัดหารถยนต์เพื่อใช้
ในการปฏิบัติงาน ๑ 
คัน 

๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๑ คัน การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
รวดเร็วข้ึน 

ส านักปลดั 

๕ โครงการประชาคมเพื่อ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อทราบปัญหา 
ความต้องการ ของ
ประชาชน 

ด าเนินการจัด
ประชาคม ในพื้นที่
ต าบลแป้น  

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
ตามระเบียบ 
การจัดท าแผนฯ 

สามารถแก้ปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชนได ้

ส านักปลดั 

๖ เลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิก
สภา 

เพื่อให้ประชาชนผู้มี
สิทธ์ิเลือกตั้งได้ใช้สิทธ์ิ
เลือกตั้ง 

ประชาชนผู้มสีิทธ์ิ
เลือกตั้งท้ัง ๘ 
หมู่บ้าน 

250,๐๐๐ 250,๐๐๐ ๕๖๐,๐๐๐ ๕๖๐,๐๐๐ ๕๖๐,๐๐๐ ประชาชนผู้มี
สิทธ์ิเลือกตั้ง ได้
ใช้สิทธ์ิ ๑๐๐ 
เปอร์เซ็นต ์

ประชาชนได้ใช้
สิทธ์ิเลือกตั้ง ๑๐๐ 
เปอร์เซ็นต ์

ส านักปลดั 

๗ โครงการจังหวดัเคลื่อนที่ เพื่ออ านวยความ
สะดวกและบริการ
ประชาชนด้านต่างๆ 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์เชิงรุก 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๗๐ ของ
ประชาชนใน
ต าบล 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกและ
สร้างความรู้สึกท่ีดี
ต่อหน่วยงานของ
รัฐ 

ส านักปลดั 

แบบ ผ. 02 



หน้า | ๖๓ 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
   องค์การบริหารส่วนต าบลแป้น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ การบริหารจัดการที่ดี 
  ๔. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
   ๔.๑ แผนงาน บริหารทั่วไป (ต่อ) 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๘ โครงการจดัท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

เพื่อจัดเก็บภาษไีด้ครบ
ทุกครัวเรือน ทุก
ประเภท 

ข้อมูลในการจัดเก็บ
สมบูรณ์ ร้อยละ ๘๐ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/
ปี 

จัดเก็บรายได้มี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กองคลัง 

๙ โครงการสนับสนุนการด าเนิน
โครงการบ าบดัทุกข์ บ ารุงสุข 
แบบ ABC 

เพื่อจัดกิจกรรม รับ
ความเดือดร้อนของ
ชาวบ้านและหา
ทางแก้ไข 

ประชาชนไดร้ับ
บริการที่ด ี

๑0,๐๐๐ ๑0,๐๐๐ ๑0,๐๐๐ ๑0,๐๐๐ ๑0,๐๐๐ ๑ ครั้ง/
ปี 

สามารถช่วย
แก้ปัญหาของ
ชาวบ้านได้อย่าง
ทั่วถึง 

ส านักปลดั 

๑๐ โครงการออกหน่วยอ าเภอ
เคลื่อนที ่

เพื่ออ านวยความ
สะดวกและบริการ
ประชาชนด้านต่างๆ 

ประชาชนไดร้ับ
บริการเชิงรุก 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/
ปี 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และสร้าง
ความรูส้ึกท่ีดีต่อ
หน่วยงานของรัฐ 

ส านักปลดั 

รวม ๑๐ โครงการ 1,615,000 1,615,000 1,925,000 1,925,000 1,925,000  

แบบ ผ. 02 



หน้า | ๖๔ 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
   องค์การบริหารส่วนต าบลแป้น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ การบริหารจัดการที่ดี 
  ๔. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
   ๔.๒ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
เพิ่มเตมิในบริเวณจุดล่อแหลม 

เพื่อป้องกันการก่อ
อาชญากรรม 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิ
เพิ่มเตมิในบริเวณจุด
ล่อแหลม 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๘ หมู่บ้าน สามารถป้องกัน
เหตุร้ายได ้

ส านักปลดั 

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

แบบ ผ. 02 



หน้า | ๖๕ 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลแป้น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ การบริหารจัดการที่ดี 
  ๔. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
   ๔.๓ แผนงาน เคหะและชุมชน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 จัดท าโครงป้ายพร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์องค์กร 

เพื่อประชาสมัพันธ์
ข่าวสารและรณรงค์ใน
กิจกรรมต่างๆ 

ป้ายประชาสัมพันธ์ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ ๘ หมู่บ้าน ประชาชนได้
ทราบข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการ 

ส านักปลดั 

รวม 1 โครงการ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐  

แบบ ผ. 02 



หน้า | ๖๖ 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลแป้น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อโยงเมืองสู่นานาชาติ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
   ๕.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ บุกเบิกถนน  
สายทุ่งนา ม.๒ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๒๐ เมตร 
ยาว ๙๔๐ เมตร 

360,000 - - - - ๑ สาย เส้นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๒ บุกเบิกถนน  
สายทุ่งนา ม.๕ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๒๐ เมตร 
ยาว ๕๕๐ เมตร 

๒๐๖,๙๐๐ - - - - ๑ สาย เส้นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๓ บุกเบิกถนน 
สายทุ่งนา ม.๔ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๒๐ เมตร 
ยาว ๕๐๐ เมตร 

๑90,๐0๐ - - - - ๑ สาย เส้นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๔ บุกเบิกถนน  
สายทุ่งนาบ่อปราง ม.๖ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๒๐ เมตร 
ยาว ๑,๕๐๐ เมตร 

๕๖5,0๐๐ - - - - ๑ สาย เส้นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



หน้า | ๖๗ 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลแป้น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อโยงเมืองสู่นานาชาติ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
   ๕.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 บุกเบิกถนน  
สายทุ่งนา ม.๘ 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๓๐ เมตร 
ยาว ๑,๐๕๐ เมตร 

600,000 - - - - ๑ สาย เส้นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๖ บุกเบิกถนน  
สายตะโละวัด ม.๑ 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๒๐ เมตร 
ยาว ๕๐๐ เมตร 

๑,๑๐๐,๐๐๐  - - - ๑ สาย เส้นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๗ บุกเบิกถนน  
สายบ้านแบมะ ม.๒ 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๒๐ เมตร 
ยาว ๕๐๐ เมตร 

๑,๑๐๐,๐๐๐  - - - ๑ สาย เส้นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๘ บุกเบิกถนน  
สายกาปงแด-ทุ่งนา ม.๓ 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๓ เมตร  
หนา ๐.๒๐ เมตร 
ยาว ๘๐๐ เมตร 

๑,๓๒๐,๐๐๐  - - - ๑ สาย เส้นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๙ บุกเบิกถนน  
สายสามแยกทุ่งนา ม.๓ 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๒๐ เมตร 
ยาว ๒๐๐ เมตร 

๓๒๐,๐๐๐  - - - ๑ สาย เส้นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



หน้า | ๖๘ 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลแป้น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อโยงเมืองสู่นานาชาติ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
   ๕.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑๐ บุกเบิกถนน  
สายศาลาช่องแมว-จิกโค้ ม.๖ 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๒๐ เมตร 
ยาว ๘๐๐ เมตร 

๑,๗๖๐,๐๐๐ - - - - ๑ สาย เส้นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๑๑ บุกเบิกถนน  
สายบ้านหมอขลิบ-ภเูขา ม.๖ 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๒๐ เมตร 
ยาว ๕๐๐ เมตร 

๑,๑๐๐,๐๐๐ - - - - ๑ สาย เส้นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๑๒ บุกเบิกถนน  
สายศาลาหัวพ้อ-ศาลาเขียว ม.๖ 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๒๐ เมตร 
ยาว ๕๐๐ เมตร 

๑,๑๐๐,๐๐๐ - - - - ๑ สาย เส้นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๑๓ บุกเบิกถนน  
สายกูโบร์ ม.๗ 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๒๐ เมตร 
ยาว ๒๐๐ เมตร 

๔๔๐,๐๐๐ - - - - ๑ สาย เส้นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



หน้า | ๖๙ 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลแป้น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อโยงเมืองสู่นานาชาติ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
   ๕.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑๔ บุกเบิกถนน  
สายกีรออาตี-ทุ่งนา  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๒๐ เมตร 
ยาว ๒๐๐ เมตร 

๓๒๐,๐๐๐ - - - - ๑ สาย เส้นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๑๕ บุกเบิกถนน สาย รพ.สต.
แป้น-ขึ้นภูเขา 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๒ เมตร  
หนา ๐.๒๐ เมตร 
ยาว ๒๐๐ เมตร 

๒๒๐,๐๐๐ - - - - ๑ สาย เส้นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๑๖ ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
สายทุ่งนาปาหงายโกลก  
ม.7 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๒๐ เมตร  
ยาว 3๐๐ เมตร 

112,๘๐๐ 112,๘๐๐ - - - ๑ สาย เส้นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๑๗ ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
สาย สปก.๑ ม.๘ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๒๐ เมตร  
ยาว ๖๐๐ เมตร 

๒๒๗,๘๐๐ ๒๒๗,๘๐๐ - - - ๑ สาย เส้นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๑๘ ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
สาย สปก.๒ ม.๘ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๒๐ เมตร  
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร 

๓๗๙,๗๐๐ ๓๗๙,๗๐๐ - - - ๑ สาย เส้นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



หน้า | ๗๐ 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลแป้น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อโยงเมืองสู่นานาชาติ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
   ๕.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
สาย สปก.๓ ม.๘ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๒๐ เมตร  
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร 

๓๗๙,๗๐๐ ๓๗๙,๗๐๐ - - - ๑ สาย เส้นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๒0 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
สาย สปก.๔ ม.๘ 
 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๒๐ เมตร  
ยาว ๑,๕๐๐ เมตร 

๕๖๙,๖๐๐ ๕๖๙,๖๐๐ - - - ๑ สาย เส้นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๒1 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
สาย สปก.๕ ม.๘ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๒๐ เมตร  
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร 

๕๖๙,๖๐๐ ๕๖๙,๖๐๐ - - - ๑ สาย เส้นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๒2 ก่อสร้างถนน คสล.  
สายโต๊ะเพียร-ทุ่งนา ม.๒ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๑,๕๐๐ เมตร 

๕,๑๐๐,๐๐๐ - - - - ๑ สาย เส้นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๒3 ก่อสร้างถนน คสล.  
สายกีรออาตี-ทุ่งนา ม.๓ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร 

๓,๔๐๐,๐๐๐ - - - - ๑ สาย เส้นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



หน้า | ๗๑ 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลแป้น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อโยงเมืองสู่นานาชาติ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
   ๕.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๒4 ก่อสร้างถนน คสล.  
สายทุ่งนา-ภูเขา ม.๑ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๕๐๐ เมตร 

๑,๗๐๐,๐๐๐ - - - - ๑ สาย เส้นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๒5 ก่อสร้างถนน คสล.  
สายรมิคลอง ม.๑ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๑,๕๐๐ เมตร 

๕,๑๐๐,๐๐๐ - - - - ๑ สาย เส้นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๒6 ก่อสร้างถนน คสล.  
สายบ้านจมูะ ม.1 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว 4๐๐ เมตร 

672,๐๐๐ - - - - ๑ สาย เส้นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๒7 ก่อสร้างถนน คสล.  
สายมสัยิด ม.2 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว 2๐๐ เมตร 

๕,๑๐๐,๐๐๐ - - - - ๑ สาย เส้นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๒๘ ก่อสร้างถนน คสล.  
สายบือแนลโูบะ ม.๒ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๒ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๔๐๐ เมตร 

680,๐๐๐ - - - - ๑ สาย เส้นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



หน้า | ๗๒ 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลแป้น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อโยงเมืองสู่นานาชาติ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
   ๕.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๒9 ก่อสร้างถนน คสล.  
สายเมาะเพาะ ม.๓ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๔๐๐ เมตร 

๑,๓๖๐,๐๐๐ - - - - ๑ สาย เส้นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

30 ก่อสร้างถนน คสล.  
สายร่วมใจ-ตีนเขา ม.๕ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๒๐๐ เมตร 

- ๖๘๐,๐๐๐ - - - ๑ สาย เส้นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๓1 ก่อสร้างถนน คสล.  
สายร่วมทรัพย์ ม.๕ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๑๕๐ เมตร 

- ๕๐๔,๐๐๐ - - - ๑ สาย เส้นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๓2 ก่อสร้างถนน คสล.  
สายหัวพ้อ-เกาะกลาง   
ม.๖ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๕๐๐ เมตร 

- ๖๘๐,๐๐๐ - - - ๑ สาย เส้นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๓3 ก่อสร้างถนน คสล.  
สายบ้านแมเ่สริม ม.๖ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๕๐๐ เมตร 

- ๖๘๐,๐๐๐ - - - ๑ สาย เส้นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



หน้า | ๗๓ 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลแป้น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อโยงเมืองสู่นานาชาติ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
   ๕.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๓4 ก่อสร้างถนน คสล.  
สายทุ่งนา หมู่ 2,3,8 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง 3.5 เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๒,๐๐0 เมตร 

5,030,000 - - - - ๑ สาย เส้นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๓5 ก่อสร้างถนน คสล.  
สายหัวถนน-ศาลาใหม่ ม.๕ 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๕๐๐ เมตร 

๑,๗๐๐,๐๐๐ ๑,๗๐๐,๐๐๐ - - - ๑ สาย เส้นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๓6 ก่อสร้างถนน คสล.  
สายต้นพิกลุ-ทุ่งนา ม.๕ 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๕๐๐ เมตร 

๑,๗๐๐,๐๐๐ ๑,๗๐๐,๐๐๐ - - - ๑ สาย เส้นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๓7 ก่อสร้างถนน คสล.  
สายกูโบร์ ม.๗ 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๒๐๐ เมตร 

๖๘๐,๐๐๐ ๖๘๐,๐๐๐ - - - ๑ สาย เส้นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๓8 ก่อสร้างถนน คสล.  
สายทุ่งนา-บ้านช่องหมู ม.๗ 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง 3.5 เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว 1,8๐๐ เมตร 

4,802,๐๐๐ - - - - ๑ สาย เส้นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



หน้า | ๗๔ 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลแป้น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อโยงเมืองสู่นานาชาติ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
   ๕.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๓9 ซ่อมแซมถนน คสล.  
สายหลังบ้านนางพร้อม ม.๖ 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๑,๒๐๐ เมตร 

๔,๐๘๐,๐๐๐ - - - - ๑ สาย เส้นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

40 ก่อสร้างถนน คสล.  
สายทุ่งนา-หัวนอน ม.๗ 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๒,๖๕๐ เมตร 

๙,๘๖๓,๖๐๐ - - - - ๑ สาย เส้นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๔1 ก่อสร้างถนน คสล.  
สาย อบต.เก่า-ป่าช้า ม.๗ 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๓ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๓๐๐ เมตร 

๗๖๕,๐๐๐ - - - - ๑ สาย เส้นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๔2 ก่อสร้างถนน คสล.  
สายบ้านอสัมาดี-ทุ่งนา ม.๗ 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๓,๐๐๐ เมตร 

๑๐,๒๐๐,๐๐๐ ๑๐,๒๐๐,๐๐๐ - - - ๑ สาย เส้นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๔3 ก่อสร้างถนน คสล.  
สายละหาร-จือโระ๊ ม.๘ 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๒๐๐ เมตร 

๖๗๒,๐๐๐ ๖๗๒,๐๐๐ - - - ๑ สาย เส้นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



หน้า | ๗๕ 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลแป้น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อโยงเมืองสู่นานาชาติ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
   ๕.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๔4 ก่อสร้างถนน คสล.  
สายทุ่งนา ม.๘ 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๕๐๐ เมตร 

๖๘๐,๐๐๐ ๖๘๐,๐๐๐ - - - ๑ สาย เส้นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๔5 ก่อสร้างถนน คสล.  
สายละหาร-บาโระ๊ ม.๘  
(ข้างโรงเรียนละหาร) 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๕๐๐ เมตร 

๖๘๐,๐๐๐ ๖๘๐,๐๐๐ - - - ๑ สาย เส้นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๔6 ก่อสร้างถนน คสล.  
สายกีรออาตี-ถนนใหญ ่ม.๘ 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๙๐๐ เมตร 

๓,๐๖๐,๐๐๐ ๓,๐๖๐,๐๐๐ - - - ๑ สาย เส้นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๔7 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
สายสามแยกเจาะโบ-พ่อมิ่ง 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๖ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๑,๕๐๐ เมตร 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - - ๑ สาย เส้นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๔8 ก่อสร้างถนน คสล.  
สายศาลาใหม่ ม.๕ 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๕๐๐ เมตร 

๑,๗๐๐,๐๐๐ - - - - ๑ สาย เส้นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



หน้า | ๗๖ 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
         องค์การบริหารส่วนต าบลแป้น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อโยงเมืองสู่นานาชาติ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
   ๕.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๔9 ก่อสร้างถนน คสล.  
สายลงนา ม.๖ 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๕๐๐ เมตร 

- - - ๑,๗๐๐,๐๐๐ - ๑ สาย เส้นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

50 ก่อสร้างถนน คสล.  
สายบ้านพ่อนิด ม.๖ 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๓๐๐ เมตร 

- - - - ๑,๐๒๐,๐๐๐ ๑ สาย เส้นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๕1 ก่อสร้างถนน คสล.  
สายบ้านมามี ม.๗ 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๓๐๐ เมตร 

- - ๑,๐๒๐,๐๐๐ ๑,๐๒๐,๐๐๐ - ๑ สาย เส้นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๕2 ก่อสร้างถนน คสล.  
สายนายปริ้ม ม.๗ 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๑๐๐ เมตร 

- - - ๒๕๕,๐๐๐ - ๑ สาย เส้นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๕3 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
สายสามแยกเจาะโบ-พ่อมิ่ง 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๖ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๑,๕๐๐ เมตร 

- ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - - ๑ สาย เส้นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



หน้า | ๗๗ 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลแป้น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อโยงเมืองสู่นานาชาติ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
   ๕.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๕4 ก่อสร้างถนน คสล.  
สายศาลาใหม่ ม.๕ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๕๐๐ เมตร 

- ๑,๗๐๐,๐๐๐ - - - ๑ สาย เส้นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๕5 ก่อสร้างถนน คสล.  
สายลงนา ม.๖ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๕๐๐ เมตร 

- ๑,๗๐๐,๐๐๐ - - - ๑ สาย เส้นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๕6 ก่อสร้างถนน คสล.  
สายบ้านพ่อนิด ม.๖ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๓๐๐ เมตร 

- ๑,๐๒๐,๐๐๐ - - - ๑ สาย เส้นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๕7 ก่อสร้างถนน คสล.  
สายบ้านมามี ม.๗ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๓๐๐ เมตร 

- ๑,๐๒๐,๐๐๐ - - - ๑ สาย เส้นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๕8 ซ่อมแซมหรือยกระดับ
ถนนในต าบล ม.๑ , ๓ , 
๔ , ๕ , ๖ , ๘ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

ซ่อมปะหลุมบ่อ
ถนนคอนกรีต ลาด
ยาง ยกระดับ 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๖ 
หมู่บ้าน 

เส้นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



หน้า | ๗๘ 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลแป้น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อโยงเมืองสู่นานาชาติ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
   ๕.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

59 ซ่อมแซมหินคลุก สายบ้านนาเซร 
ม.๔ 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๒๐ เมตร 
ยาว ๘๐๐ เมตร 

๒,๐๘๐,๐๐๐ ๒,๐๘๐,๐๐๐ - - - ๑ สาย เส้นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

60 ซ่อมแซมถนนหินคลุก 
สายหัวนอน ม.๗ 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๒๐ เมตร 
ยาว ๕๐๐ เมตร 

๑,๑๒๐,๐๐๐ ๑,๑๒๐,๐๐๐ - - - ๑ สาย เส้นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๖1 ซ่อมแซมถนนหินคลุก  
สายกีรออาตี-สี่แยกสน าคอก ม.๘ 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร  
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร 

- ๒,๖๐๐,๐๐๐ ๒,๖๐๐,๐๐๐ - - ๑ สาย เส้นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๖2 ซ่อมแซมถนนหินคลุก  
สายโคกรัง ม.๖ 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๒๐ เมตร  
ยาว ๔๐๐ เมตร 

๘๘๐,๐๐๐ - - - - ๑ สาย เส้นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๖3 ซ่อมแซมถนนหินคลุก  
สายจะโค้ ม.๖ 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๒๐ เมตร  
ยาว ๘๐๐ เมตร 

- ๒,๖๕๖,๐๐๐ - - - ๑ สาย เส้นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



หน้า | ๗๙ 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลแป้น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อโยงเมืองสู่นานาชาติ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
   ๕.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

64 โครงการปรับปรุงทาง คสล.
เสรมิผิวลาดยางแอสฟัล
คอนกรีต สายในหมู่บ้านแป้น 
ม.6 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง 4 เมตร  
หนา ๐.05 เมตร  
ยาว 840 เมตร 

1,366,000 - - - - ๑ สาย เส้นทางคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

65 โครงการปรับปรุงทาง คสล.
เสรมิผิวลาดยางแอสฟัล
คอนกรีต สายในหมู่บ้านโต๊ะ
เพลียน ม.2-8 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง 4 เมตร  
หนา ๐.05 เมตร  
ยาว 1,580 เมตร 

2,571,000 - - - - ๑ สาย เส้นทางคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

66 ก่อสร้างคูระบายน้ า คสล. 
สายหน้ามัสยดิ ม.๑ 

เพื่อระบายน้ า
ในช่วงฤดูฝน 

กว้าง ๐.๖๐ เมตร  
ลึก ๐.๖๐ เมตร  
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร 

๒,๒๐๐,๐๐๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ - - - ๑ สาย ระบายน้ าได้
สะดวก 

กองช่าง 

67 ก่อสร้างคูระบายน้ า คสล. 
สายมสัยิด-ข้างโรงเรียนตาดีกา 
ม.๒ 

เพื่อระบายน้ า
ในช่วงฤดูฝน 

กว้าง ๐.๖๐ เมตร  
ลึก ๐.๖๐ เมตร  
ยาว ๑๖๐ เมตร 

๓๕๒,๐๐๐ ๓๕๒,๐๐๐ - - - ๑ สาย ระบายน้ าได้
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



หน้า | ๘๐ 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลแป้น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อโยงเมืองสู่นานาชาติ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
   ๕.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

68 ก่อสร้างคูระบายน้ า คสล. 
สายหน้ามัสยดิ-ก าแพง  
อบต.ม.๓ 

เพื่อระบายน้ า
ในช่วงฤดูฝน 

กว้าง ๐.๖๐ เมตร  
ลึก ๐.๖๐ เมตร  
ยาว ๕๐๐ เมตร 

- - - ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑ สาย ๑.ระบายน้ าได้
สะดวก 
๒.ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

69 ก่อสร้างคูระบายน้ า คสล. 
สายก าปง ม.๓ 

เพื่อระบายน้ า
ในช่วงฤดูฝน 

กว้าง ๐.๖๐ เมตร  
ลึก ๐.๖๐ เมตร  
ยาว ๒๐๐ เมตร 

- - - ๔๔๐,๐๐๐ ๔๔๐,๐๐๐ ๑ สาย ๑.ระบายน้ าได้
สะดวก 
๒.ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

๗0 ก่อสร้างคูระบายน้ า คสล. 
สายหน้าบ้านผู้ใหญล่งทุ่งนา ม.๔ 

เพื่อระบายน้ า
ในช่วงฤดูฝน 

กว้าง ๐.๖๐ เมตร  
ลึก ๐.๖๐ เมตร  
ยาว ๕๐๐ เมตร 

- - - ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑ สาย ระบายน้ าได้
สะดวก 
 

กองช่าง 

๗1 ก่อสร้างคูระบายน้ า คสล. 
สายหมูบ่้านซอยฝาเขาใหญ ่ม.๕ 

เพื่อระบายน้ า
ในช่วงฤดูฝน 

กว้าง ๐.๖๐ เมตร  
ลึก ๐.๖๐ เมตร  
ยาว ๕๐๐ เมตร 

- - - ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑ สาย ระบายน้ าได้
สะดวก 
 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



หน้า | ๘๑ 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลแป้น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อโยงเมืองสู่นานาชาติ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
   ๕.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๗2 ก่อสร้างคูระบายน้ า คสล. 
สายหน้าโรงเรยีน ม.๖ 

เพื่อระบายน้ า
ในช่วงฤดูฝน 

กว้าง ๐.๖๐ เมตร  
ลึก ๐.๖๐ เมตร  
ยาว ๒๐๐ เมตร 

- - - ๔๔๐,๐๐๐ ๔๔๐,๐๐๐ ๑ สาย ๑.ระบายน้ าได้
สะดวก 
๒.ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

๗3 ก่อสร้างคูระบายน้ า คสล. 
สายบ้านนายจเร-บ้านนานเชิด ม.๖ 

เพื่อระบายน้ า
ในช่วงฤดูฝน 

กว้าง ๐.๖๐ เมตร  
ลึก ๐.๖๐ เมตร  
ยาว ๒๐๐ เมตร 

- - - ๔๔๐,๐๐๐ ๔๔๐,๐๐๐ ๑ สาย ๑.ระบายน้ าได้
สะดวก 
๒.ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

74 ก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.สายใน
หมู่บ้านช่อหมู-ทุ่งนา ม.๗ 

เพื่อระบายน้ า
ในช่วงฤดูฝน 

กว้าง ๐.๖๐ เมตร  
ลึก ๐.๖๐ เมตร  
ยาว ๕๐๐ เมตร 

- - - ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑ สาย ๑.ระบายน้ าได้
สะดวก 
๒.ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

75 ก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.สายบ้าน
นายอัสมาดี-ทุ่งนา ม.๗ 

เพื่อระบายน้ า
ในช่วงฤดูฝน 

กว้าง ๐.๖๐ เมตร  
ลึก ๐.๖๐ เมตร  
ยาว ๒๐๐ เมตร 

- - - ๔๔๐,๐๐๐ ๔๔๐,๐๐๐ ๑ สาย ๑.ระบายน้ าได้
สะดวก 
๒.ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



หน้า | ๘๒ 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลแป้น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อโยงเมืองสู่นานาชาติ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
   ๕.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

76 ก่อสร้างคูระบายน้ า คสล. 
สายหน้ากรีอฮาตี-หน้า
มัสยดิละหาร ม.๘ 

๑.เพื่อระบายน้ า
ในช่วงฤดูฝน 
๒.ป้องกันน้ าท่วมขัง 

กว้าง ๐.๖๐ เมตร  
ลึก ๐.๖๐ เมตร  
ยาว ๒๐๐ เมตร 

- - - ๔๔๐,๐๐๐ ๔๔๐,๐๐๐ ๑ สาย ๑.ระบายน้ าได้
สะดวก 
๒.ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

77 ก่อสร้างคูระบายน้ า  
สายหน้ามัสยดิ-ทุ่งนา ม.๑ 

๑.เพื่อระบายน้ า
ในช่วงฤดูฝน 
๒.ป้องกันน้ าท่วมขัง 

กว้าง ๐.๖๐ เมตร  
ลึก ๐.๘๐ เมตร  
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร 

- - - ๓,๒๐๐,๐๐๐ - ๑ สาย ๑.ระบายน้ าได้
สะดวก 
๒.ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

78 ก่อสร้างคูระบายน้ าพร้อม
ท่อ สายกาปงดาโต๊ะ ม.๒ 

๑.เพื่อระบายน้ า
ในช่วงฤดูฝน 
๒.ป้องกันน้ าท่วมขัง 

กว้าง ๐.๘๐ เมตร  
ลึก ๐.๘๐ เมตร  
ยาว ๓๐๐ เมตร 

- - - ๓๖๐,๐๐๐ - ๑ สาย ๑.ระบายน้ าได้
สะดวก 
๒.ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

79 ก่อสร้างคูระบายน้ า  
สายโต๊ะบือแย ม.๒ 

๑.เพื่อระบายน้ า
ในช่วงฤดูฝน 
๒.ป้องกันน้ าท่วมขัง 

กว้าง ๐.๘๐ เมตร  
ลึก ๐.๘๐ เมตร  
ยาว ๓๐๐ เมตร 

- - - ๓๖๐,๐๐๐ - ๑ สาย ๑.ระบายน้ าได้
สะดวก 
๒.ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



หน้า | ๘๓ 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลแป้น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อโยงเมืองสู่นานาชาติ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
   ๕.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๘0 ก่อสร้างคูระบายน้ า  
สายโต๊ะเพียร ม.๒ 

๑.เพื่อระบายน้ าในช่วงฤดู
ฝน 
๒.ป้องกันน้ าท่วมขัง 

กว้าง ๐.๘๐ เมตร  
ลึก ๐.๘๐ เมตร  
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร 

- - - - ๓๖๐,๐๐๐ ๑ สาย ๑.ระบายน้ าได้
สะดวก 
๒.ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

๘1 ก่อสร้างคูระบายน้ า  
สายผา่นหมู่บ้าน ม.๔ 

๑.เพื่อระบายน้ าในช่วงฤดู
ฝน 
๒.ป้องกันน้ าท่วมขัง 

กว้าง ๐.๘๐ เมตร  
ลึก ๐.๖๐ เมตร  
ยาว ๓,๐๐๐ เมตร 

- - - ๙,๖๐๐,๐๐๐ - ๑ สาย ๑.ระบายน้ าได้
สะดวก 
๒.ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

๘2 ก่อสร้างคูระบายน้ า 
สายกุโบร์ ม.๔ 

๑.เพื่อระบายน้ าในช่วงฤดู
ฝน 
๒.ป้องกันน้ าท่วมขัง 

กว้าง ๐.๘๐ เมตร  
ลึก ๐.๖๐ เมตร  
ยาว ๔๐๐ เมตร 

- - - ๑,๒๘๐,๐๐๐ - ๑ สาย ๑.ระบายน้ าได้
สะดวก 
๒.ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

๘3 ก่อสร้างคูระบายน้ า 
ข้าง รพ.สต.แป้น 

๑.เพื่อระบายน้ าในช่วงฤดู
ฝน 
๒.ป้องกันน้ าท่วมขัง 

กว้าง ๐.๘๐ เมตร  
ลึก ๐.๖๐ เมตร  
ยาว ๓๐๐ เมตร 

- - - ๓๖๐,๐๐๐ - ๑ สาย ๑.ระบายน้ าได้
สะดวก 
๒.ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



หน้า | ๘๔ 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลแป้น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อโยงเมืองสู่นานาชาติ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
   ๕.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

84 ก่อสร้างคูระบายน้ า  
สายในหมู่บ้าน ม.๕ 

๑.เพื่อระบายน้ า
ในช่วงฤดูฝน 
๒.ป้องกันน้ าท่วมขัง 

กว้าง ๐.๘๐ เมตร  
ลึก ๐.๖๐ เมตร  
ยาว ๒,๐๐๐ เมตร 

- - - ๖,๔๐๐,๐๐๐ - ๑ สาย ๑.ระบายน้ าได้
สะดวก 
๒.ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

85 ก่อสร้างคูระบายน้ า  
สายบ้านนายละมัย ม.๖ 

๑.เพื่อระบายน้ า
ในช่วงฤดูฝน 
๒.ป้องกันน้ าท่วมขัง 

กว้าง ๐.๘๐ เมตร  
ลึก ๐.๖๐ เมตร  
ยาว ๓๐๐ เมตร 

- - - ๓๖๐,๐๐๐ - ๑ สาย ๑.ระบายน้ าได้
สะดวก 
๒.ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

86 ก่อสร้างคูระบายน้ า  
สายบ้านพ่อเชื่อม-บ้านพ่อ 
เท่ง ม.๖ 

๑.เพื่อระบายน้ า
ในช่วงฤดูฝน 
๒.ป้องกันน้ าท่วมขัง 

กว้าง ๐.๘๐ เมตร  
ลึก ๐.๘๐ เมตร  
ยาว ๕๐๐ เมตร 

- - - - ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑ สาย ๑.ระบายน้ าได้
สะดวก 
๒.ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

87 ก่อสร้างคูระบายน้ า  
สายกีรอฮาตี ม.๘ 

๑.เพื่อระบายน้ า
ในช่วงฤดูฝน 
๒.ป้องกันน้ าท่วมขัง 

กว้าง ๑.๐๐ เมตร  
ลึก ๐.๙๐ เมตร  
ยาว ๓๐๐ เมตร 

- - - ๙๖๐,๐๐๐ - ๑ สาย ๑.ระบายน้ าได้
สะดวก 
๒.ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



หน้า | ๘๕ 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลแป้น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อโยงเมืองสู่นานาชาติ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
   ๕.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

88 ก่อสร้างท่ออุโมงค์ระบาย
น้ า 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขัง 
 

กว้าง ๒ เมตร  
สูง ๒ เมตร  
ยาว ๑๐ เมตร 

- - - - ๙๐๐,๐๐๐ ๓ แห่ง ๑.ระบายน้ าได้
สะดวก 
๒.ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

89 วางท่อระบายน้ าข้ามถนน
สายศาลาพ่อเล็ก ม.๗ 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขัง 
 

จ านวน ๘ จุด  
ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร 

- ๓๙,๐๐๐ - - - ๑ แห่ง ๑.ระบายน้ าได้
สะดวก 
๒.ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

90 ก่อสร้าง ซ่อมแซมและ
ปรับปรุงระบบ
ชลประทาน/ฝ่ายน้ าล้น ม.
๑-๘ 

ลดปัญหาขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 
 

ฝายน้ าล้น  
กว้าง ๔ เมตร 
สูง ๑ เมตร 

- - - ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘ แห่ง ประชาชนมีน้ า
ใช้เพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

๙1 ก่อสร้างก าแพงกันตลิ่ง 
โรงเรียนบ้านจะเฆ่ ม.๒ 

เพื่อป้องกันตลิ่ง
พังและน้ าท่วม
ทะลักเข้า
หมู่บ้าน 

กว้าง ๔ เมตร 
ลึก ๒ เมตร 
ระยะทาง ๕๐๐ เมตร 

- - ๓๐๐,๐๐๐ - - ๑ แห่ง สามารถป้องกัน
การพังทลายของ
ตลิ่ง 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



หน้า | ๘๖ 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลแป้น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อโยงเมืองสู่นานาชาติ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
   ๕.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๙2 ก่อสร้างก าแพงกันตลิ่ง 
ข้างโรงเพาะเหด็ ม.๓ 

เพื่อป้องกัน
ตลิ่งพังและน้ า
ท่วมทะลักเข้า
หมู่บ้าน 

กว้าง ๔ เมตร 
ลึก ๒ เมตร 
ระยะทาง ๕๐๐ เมตร 

- - ๓๐๐,๐๐๐ - - ๑ แห่ง สามารถ
ป้องกันการ
พังทลายของ
ตลิ่ง 

กองช่าง 

๙3 ก่อสร้างก าแพงกันตลิ่ง 
ข้าง รพ.สต.แป้น-ร.ร.
วัดโบกขรณ ี

เพื่อป้องกัน
ตลิ่งพังและน้ า
ท่วมทะลักเข้า
หมู่บ้าน 

กว้าง ๔ เมตร 
ลึก ๒ เมตร 
ระยะทาง ๕๐๐ เมตร 

- - ๓๐๐,๐๐๐ - - ๑ แห่ง สามารถ
ป้องกันการ
พังทลายของ
ตลิ่ง 

กองช่าง 

รวม ๙3 โครงการ 95,234,7๐๐ 44,642,2๐๐ 6,520,0๐๐ 35,255,00๐ 13,280,0๐๐  

แบบ ผ. 02 



หน้า | ๘๗ 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลแป้น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อโยงเมืองสู่นานาชาติ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
   ๕.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ ขุดลอกคูคลองและร่องน้ า
ธรรมชาติ ม.๑ 

๑.เพื่อระบายน้ าในช่วงฤดู
ฝน 
๒.ป้องกันน้ าท่วมขัง 

กว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร 
ลึกเฉลีย่ ๑.๒๐ เมตร 
ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร 

- ๙๒,๔๐๐ ๙๒,๔๐๐ ๙๒,๔๐๐ - ๑ สาย ๑.ระบายน้ าไดส้ะดวก 
๒.ลดปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

๒ ขุดลอกคูคลองและร่องน้ า
ธรรมชาติ ม.๒ 

๑.เพื่อระบายน้ าในช่วงฤดู
ฝน 
๒.ป้องกันน้ าท่วมขัง 

กว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร 
ลึกเฉลีย่ ๑.๒๐ เมตร 
ระยะทาง ๕๐๐ เมตร 

- ๓๖,๘๐๐ ๓๖,๘๐๐ ๓๖,๘๐๐ - ๑ สาย ๑.ระบายน้ าไดส้ะดวก 
๒.ลดปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

๓ ขุดลอกคูคลองและร่องน้ า
ธรรมชาติ ม.๓ 

๑.เพื่อระบายน้ าในช่วงฤดู
ฝน 
๒.ป้องกันน้ าท่วมขัง 

กว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร 
ลึกเฉลีย่ ๑.๒๐ เมตร 
ระยะทาง ๒๐๐ เมตร 

- ๑๘,๓๐๐ ๑๘,๓๐๐ ๑๘,๓๐๐ - ๑ สาย ๑.ระบายน้ าไดส้ะดวก 
๒.ลดปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

๔ ขุดลอกคูคลองและร่องน้ า
ธรรมชาติ ม.๗ , ๔ 

๑.เพื่อระบายน้ าในช่วงฤดู
ฝน 
๒.ป้องกันน้ าท่วมขัง 

กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร 
ลึกเฉลีย่ ๑.๐๐ เมตร 
ระยะทาง ๑,๓๕๐ เมตร 

- ๕๑,๙๐๐ ๕๑,๙๐๐ ๕๑,๙๐๐ - ๑ สาย ๑.ระบายน้ าไดส้ะดวก 
๒.ลดปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

๕ ขุดลอกคูคลองและร่องน้ า
ธรรมชาติ ม.๗  

๑.เพื่อระบายน้ าในช่วงฤดู
ฝน 
๒.ป้องกันน้ าท่วมขัง 

กว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร 
ลึกเฉลีย่ ๑.๐๐ เมตร 
ระยะทาง ๖๐๐ เมตร 

- ๔๗,๑๐๐ ๔๗,๑๐๐ ๔๗,๑๐๐ - ๑ สาย ๑.ระบายน้ าไดส้ะดวก 
๒.ลดปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



หน้า | ๘๘ 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลแป้น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อโยงเมืองสู่นานาชาติ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
   ๕.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน (ต่อ) 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๖ ขุดลอกคูคลองและร่องน้ า
ธรรมชาติ ม.๘ 

๑.เพื่อระบายน้ าในช่วงฤดู
ฝน 
๒.ป้องกันน้ าท่วมขัง 

กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร 
ลึกเฉลีย่ ๑.๐๐ เมตร 
ระยะทาง ๑,๕๖๐ เมตร 

๕๙,๕๐๐ ๕๙,๕๐๐ ๕๙,๕๐๐ - - ๑ สาย ๑.ระบายน้ าไดส้ะดวก 
๒.ลดปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

๗ ขุดลอกคูคลองและร่องน้ า
ธรรมชาติ ม.๑ 

๑.เพื่อระบายน้ าในช่วงฤดู
ฝน 
๒.ป้องกันน้ าท่วมขัง 

กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร 
ลึกเฉลีย่ ๑.๒๐ เมตร 
ระยะทาง ๒,๓๐๐ เมตร 

๓๘๔,๗๐๐ ๓๘๔,๗๐๐ ๓๘๔,๗๐๐ - - ๑ สาย ๑.ระบายน้ าไดส้ะดวก 
๒.ลดปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

๘ ขุดลอกคูคลองและร่องน้ า
ธรรมชาติ ม.๘ 

๑.เพื่อระบายน้ าในช่วงฤดู
ฝน 
๒.ป้องกันน้ าท่วมขัง 

กว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร 
ลึกเฉลีย่ ๑.๐๐ เมตร 
ระยะทาง ๒,๓๐๐ เมตร 

๑๒๔,๓๐๐ ๑๒๔,๓๐๐ ๑๒๔,๓๐๐ - - ๑ สาย ๑.ระบายน้ าไดส้ะดวก 
๒.ลดปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

๙ ขุดลอกคูคลองและร่องน้ า
ธรรมชาติ สายสาคู ม.๑ 

๑.เพื่อระบายน้ าในช่วงฤดู
ฝน 
๒.ป้องกันน้ าท่วมขัง 

ระยะทาง ๓๐๐ เมตร ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑ สาย ๑.ระบายน้ าไดส้ะดวก 
๒.ลดปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

๑๐ ขุดลอกคูคลองและร่องน้ า
ธรรมชาติ  ม.๒ 

๑.เพื่อระบายน้ าในช่วงฤดู
ฝน 
๒.ป้องกันน้ าท่วมขัง 

ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ๒๖,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ ๑ สาย ๑.ระบายน้ าไดส้ะดวก 
๒.ลดปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



หน้า | ๘๙ 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลแป้น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อโยงเมืองสู่นานาชาติ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
   ๕.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน (ต่อ) 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑๑ ขุดลอกคูคลองและร่องน้ า
ธรรมชาติ บ้านด่าน ม.๔ 

๑.เพื่อระบายน้ าในช่วงฤดู
ฝน 
 

ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ๒๖,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ ๑ สาย ๑.ระบายน้ าไดส้ะดวก 
๒.ลดปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

๑๒ ขุดลอกคูคลองและร่องน้ า
ธรรมชาติ ป่าโหนด-ทุ่งนา 
ม.๕ 

๑.เพื่อระบายน้ าในช่วงฤดู
ฝน 
๒.ป้องกันน้ าท่วมขัง 

ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ๒๖,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ - ๒๖,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ ๑ สาย ๑.ระบายน้ าไดส้ะดวก 
๒.ลดปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

๑๓ ขุดลอกคูคลองและร่องน้ า
ธรรมชาติ สาย รพ.สต.
แป้น-ป่าโหนด ม.๕ 

๑.เพื่อระบายน้ าในช่วงฤดู
ฝน 
 

ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ๒๖,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ - ๒๖,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ ๑ สาย ๑.ระบายน้ าไดส้ะดวก 
๒.ลดปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

๑๔ ขุดคูระบายน้ าในหมู่บ้าน  
ม.๑ , ๒ , ๘ 

เพื่อระบายน้ าในช่วงฤดูฝน 
 

กว้าง ๑ เมตร  
ลึก ๑ เมตร  
ยาว ๕๐๐ เมตร 

๓๙,๐๐๐ ๓๙,๐๐๐ - - - ๑ สาย ๑.ระบายน้ าไดส้ะดวก 
๒.ลดปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

๑๕ ขุดคูระบายน้ าในหมู่บ้าน  
ม.๓ , ๔ , ๕ 

เพื่อระบายน้ าในช่วงฤดูฝน 
 

กว้าง ๑ เมตร  
ลึก ๑ เมตร  
ยาว ๕๐๐ เมตร 

๓๙,๐๐๐ ๓๙,๐๐๐ - - - ๑ สาย ๑.ระบายน้ าไดส้ะดวก 
๒.ลดปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



หน้า | ๙๐ 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลแป้น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อโยงเมืองสู่นานาชาติ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
   ๕.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน (ต่อ) 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑๖ ขุดคูระบายน้ าในหมู่บ้าน 
ม.๖ และ ม.๗ 

เพื่อระบายน้ าในช่วง
ฤดูฝน 
 

กว้าง ๑ เมตร  
ลึก ๑ เมตร  
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร 

๓๙,๐๐๐ ๓๙,๐๐๐ - - - ๑ สาย ๑.ระบายน้ าได้
สะดวก 
๒.ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

๑๗ ไฟกระพริบ เพื่อป้องกันอุบัติเหต ุ ระบบไฟกระพริบ  
ยาว ๕๐๐ เมตร 

๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ - - - ๘ 
หมู่บ้าน 

เพื่อช่วยลด
อุบัติเหตุในการ
ใช้รถใช้ถนน 

กองช่าง 

18 สนับสนุนปล้องบ่อในการ
ขุดบ่อน้ าตื้น (หมู่ละ ๓ จดุ) 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
สะอาดอุปโภคบริโภค 

ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๑ เมตร 

๑,๖๘๐,๐๐๐ ๑,๖๘๐,๐๐๐ ๑,๖๘๐,๐๐๐ ๑,๖๘๐,๐๐๐ ๑,๖๘๐,๐๐๐ ๘ 
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีน้ า
เพื่ออุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

๑๙ โครงการซ่อมแซมและ
ติดตั้งหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง
ในที่สาธารณะ 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

ติดตั้งหลอดไฟฟ้าตาม
เส้นทางและสถานท่ี
สาธารณะในต าบล
แป้น 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๘ 
หมู่บ้าน 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมายามค่ าคืน
อย่างปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



หน้า | ๙๑ 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลแป้น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อโยงเมืองสู่นานาชาติ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
   ๕.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน (ต่อ) 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๒0 ซ่อมแซมระบบประปา
ภูเขา 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
สะอาดอุปโภคบริโภค 

ซ่อมแซมระบบประปา
ภูเขาพร้อมวางท่อเมน 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓ แห่ง ประชาชนมีน้ า
เพื่ออุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

๒1 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าและให้
ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๖ นิ้ว 
ลึก ๔๐-๖๐ เมตร 
จ านวน ๒ แห่ง 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ - - - ๒ แห่ง ประชาชนมีน้ า
เพื่ออุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

๒2 โครงการขุดสระกักเก็บน้ า เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดสระเก็บกักน้ า 
ขนาด ๑ ไร่  
ลึก ๑.๕๐ เมตร 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ แห่ง ประชาชนมีน้ าไว้
ใช้เพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

๒3 จัดท าป้ายสถานท่ีๆ ส าคญั 
ช่ือหมู่บ้าน ถนน และซอย
ต่างๆ 

เพื่อความเป็นระเบียบ 
สวยงาม 

จัดท าป้ายขนาดกว้าง 
๒๐ ซม. ยาว ๓๐ ซม. 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๘ หมู่บ้าน ต าบลมคีวาม
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
สวยงาม 

กองช่าง 

รวม ๒3 โครงการ 3,529,5๐๐ 3,776,๐๐๐ 2,947,๐๐๐ 2,830,5๐๐ 2,584,๐๐๐  

แบบ ผ. 02 



หน้า | ๙๒ 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลแป้น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  ๖. ยุทธศาสตร์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   ๖.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการจดัซื้อรถเก็บขยะ เพื่อให้พื้นที่ต าบล
แป้นสะอาดน่าอยู ่

จัดซื้อรถเก็บขยะ 
จ านวน ๑ คัน 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑ คัน ต าบลแป้น
สะอาด น่าอยู ่

ส านักปลดั 

รวม ๒ โครงการ 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐  

แบบ ผ. 02 



หน้า | ๙๓ 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลแป้น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  ๖. ยุทธศาสตร์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   ๖.๒ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัธรรมชาติๆ 

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ผู้ประสบภยั 

ประชาชนในต าบล
แป้นท่ีประสบภัย
ธรรมชาต ิ

5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๘ หมู่บ้าน ประชาชน
สามารถด าเนิน
ชีวิตต่อไปได ้

ส านักปลดั 

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

แบบ ผ. 02 



หน้า | ๙๔ 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลแป้น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  ๖. ยุทธศาสตร์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   ๖.๓ แผนงาน การเกษตร  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการรักป่า รักน้ า  
รักษาแผ่นดิน 

เพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ด าเนินการอนุรักษ์ 
ป่า เป็นต้น 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ป ี ต าบลแป้นมี
สภาพแวดล้อมท่ี
ดี 

ส านักปลดั 

๒ โครงการปลูกต้นไม้ และ
หญ้าแฝกในพ้ืนท่ีสาธารณะ 

เพื่อด าเนินการตาม
โครงการเฉลิมพระ
เกียรต ิ

ปลูกต้นราชพฤกษ์ 
และหรือหญ้าแฝก 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - - - ๑ ครั้ง/ป ี สิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาตเิพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

๓ โครงการอบรมให้ความรู้
เรื่องการแก้ไขปญัหาดิน
เปรี้ยว 

เพื่อแก้ไขปัญหาดิน
เปรี้ยวในพ้ืนท่ี
เกษตรของต าบล
แป้น 

เกษตรกร 
ในต าบลแป้น 

- - - - ๓๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ป ี สามารถแก้ไข
ปัญหาดินเปรี้ยว
ในพื้นที่ต าบล
แป้นได ้

ส านัดปลัด 

๔ โครงการส่งเสริมการปลูกไม้
เศรษฐกิจ 

เพื่อสร้างรายได้ให้
ประชาชนในระยะ
ยาว และช่วยเพิ่ม
พื้นที่ป่า 

ด าเนินการจัดหา
พันธุ์ไม้เศรษฐกิจ
ให้ประชาชนปลูก 

- - - ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ป ี รายได้ของ
ประชาชนใน
ระยะยาวเพิ่มขึ้น 
และช่วยเพิ่ม
พื้นที่ป่า 

ส านักปลดั 

แบบ ผ. 02 



หน้า | ๙๕ 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลแป้น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  ๖. ยุทธศาสตร์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   ๖.๓ แผนงาน การเกษตร (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๕ โครงการปล่อยปลาน้ าจืด
ตามแหล่งน้ าธรรมชาต ิ

เพื่อเพ่ิมจ านวนปลา
ในแหล่งน้ าธรรมชาต ิ

ด าเนินการหาพันธุ์
ปลาน้ าจืดปล่อย
ในแหล่งน้ า
ธรรมชาต ิ

- - - - ๓๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ป ี ปลาน้ าจืดตาม
แหล่งน้ า
ธรรมชาตมิี
จ านวนเพิ่มมาก
ขึ้น 

ส านักปลดั 

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

แบบ ผ. 02 



หน้า | ๙๖ 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลแป้น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  ๖. ยุทธศาสตร์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   ๖.๔ แผนงาน แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการปรับปรุงทัศนียภาพ
สระน้ า ม.๑ 

เพื่อให้พื้นที่บริเวณ
สระน้ า ม.๑ มีความ
สวยงามสะอาด น่าอยู่  

ด าเนินปรับปรุงพ้ืนท่ี 
ปลูกต้นไม้ เป็นต้น 

- - - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ป ี พื้นที่บริเวณสระ
น้ า ม.๑ มีความ
สวยงามสะอาด 
น่าอยู่ 

กองช่าง 

๒ โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บ
น้ าเขาใหญ ่

เพื่อเก็บน้ าไว้ใช้ในช่วง
ฤดูแล้ง 

ด าเนินการจัดท าฝาย
เขาใหญ ่

- - - - ๘๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ป ี ประชาชนมีน้ า
ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 

กองช่าง 

๓ โครงการรณรงค์การบริหาร
จัดการขยะ 

เพื่อลดปรมิาณขยะที่
ไม่จ าเป็น 

รณรงค์การคัดแยก
ขยะจากต้นทาง ฯ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๘ หมูบ้าน ปริมาณขยะใน
ต าบลแป้นลดลง 

ส านักปลดั 

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

แบบ ผ. 02 



หน้า | ๙๗ 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลแป้น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อโยงเมืองสู่นานาชาติ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๗ การส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข 
  ๗. ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการรักษาความม่ันคงและเสริมสร้างสันติสุข 
   ๗.๑ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการมาตรการและการ
ด าเนินงานป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในช่วง
เทศกาล 

รณรงค์การใช้รถใช้ถนน
ให้มีความปลอดภัย 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๘ หมู่บ้าน ประชาชนสามารถใช้
รถด้วยความ
ปลอดภัย 

ส านักปลดั 

๒ โครงการสนับสนุน วสัดุ 
อุปกรณ์ ต่างๆ ให้กับสมาชิก 
อปพร. 

เพื่อลดปัญหาความ
ไม่พร้อมในการ
ช่วยเหลือประชาชน 

อุดหนุนวัสดุ อุปกรณ์
ต่างๆ  

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ป ี สามารถช่วยเหลือ
ประชาชน เมื่อเกิด
เหตุได้ทันท่วงท ี

ส านักปลดั 

๓ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

เพื่อใหส้มาชิก อป
พร. สามารถ
ช่วยเหลือผู้ป่วย
เบื้องต้น และ
สามารถใช้เครื่องมือ
ได้อย่างช านาญ 

จัดฝึกอบรมสมาชิก อป
พร. พนักงานดับเพลิง 
พนักงานรถกู้ภัย 

4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ป ี สมาชิก อปพร. 
สามารถช่วยเหลือ
ผู้ป่วยเบื้องต้น และ
สามารถใช้เครื่องมือ
ได้อย่างช านาญ 

ส านักปลดั 

๔ อุดหนุนท่ีปกครองจังหวัด
ปัตตานี (กิจกรรมลูกเสือ
ชาวบ้าน) 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ลูกเสือชาวบ้าน 

กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ป ี ลูกเสือชาวบ้านมี
ความพร้อม 

ส านักปลดั 

แบบ ผ. 02 



หน้า | ๙๘ 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลแป้น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อโยงเมืองสู่นานาชาติ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๗ การส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข 
  ๗. ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการรักษาความม่ันคงและเสริมสร้างสันติสุข 
   ๗.๑ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๕ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โครงการสนับสนุน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ.สายบุรี จ.ปัตตาน ี

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน ในพื้นที ่
อ.สายบุรี จ.ปัตตาน ี

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ.สายบุรี  
จ.ปัตตาน ี

- ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ป ี ประชาชน ในพื้นที ่
อ.สายบุรี จ.ปัตตาน ี
มีความเป็นอยู่ทีด่ีขึ้น 

ส านักปลดั 

6 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์การบริหารส่วน
ต าบลแป้น 

 

เพื่อส่งเสริมความรู้
ทักษะ ด้านการ
จัดการสาธารณภยั
เบื้องต้นให้แก่ชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัต ิ

จัดฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติจ านวน ๕๐ คน 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ สมาชิกจิต
อาสาภัย
พิบัติ ร้อยละ 
๑๐๐เข้าร่วม
และผา่นการ
ฝึกอบรม 

จ านวนผู้เข้ารับการ
อบรมในชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติมีความรูด้้าน
การจัดการสาธารณ
ภัยเบื้องต้นเพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

รวม 6 โครงการ 16๐,๐๐๐ ๑8๐,๐๐๐ ๑8๐,๐๐๐ ๑8๐,๐๐๐ ๑8๐,๐๐๐  

แบบ ผ. 02 



หน้า | ๙๙ 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลแป้น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อโยงเมืองสู่นานาชาติ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๗ การส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข 
  ๗. ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการรักษาความม่ันคงและเสริมสร้างสันติสุข 
   ๗.๒ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการสานสมัพันธ์พี่น้อง
ไทยพุทธและมสุลิม 

เพื่อให้เกิดความรัก
ความสามัคคี 
ระหว่างพี่น้องไทย
พุทธและมุสลิม 

ประชาชนในต าบลแป้น ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เกิดความรักความ
สามัคคี ระหว่างพี่
น้องไทยพุทธและ
มุสลมิ 

ส านักปลดั 

๒ โครงการจดัตั้งศูนย์
ปรองดองสมานฉันฑร์ะดับ
ท้องถิ่น 

เพื่อให้ประชาชนอยู่
ร่วมกันอย่างสมาน
ฉันฑ์ และมีความสุข 

ประชาชนในต าบลแป้น ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑ ศูนย ์ ประชาชนอยู่ร่วมกัน
อย่างสมานฉันฑ์ 
และมีความสุข 

ส านักปลดั 

รวม ๒ โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 ๕๐,๐๐๐  

แบบ ผ. 02 



หน้า | ๑๐๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแป้น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อโยงเมืองสู่นานาชาติ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
   ๕.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนน คสล.  
สายโต๊ะเพียร-ทุ่งนา ม.๒ 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๑,๕๐๐ เมตร 

๕,๑๐๐,๐๐๐ ๕,๑๐๐,๐๐๐ - - - ๑ สาย เส้นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนน คสล.  
สายกีรออาตี-ทุ่งนา ม.๓ 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร 

๓,๔๐๐,๐๐๐ - - - - ๑ สาย เส้นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนน คสล.  
สายรมิคลอง ม.๑ 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๑,๕๐๐ เมตร 

๕,๑๐๐,๐๐๐ - - - - ๑ สาย เส้นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

4 ซ่อมแซมถนน คสล.  
สายหลังบ้านนางพร้อม 
ม.๖ 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๑,๒๐๐ เมตร 

๔,๐๘๐,๐๐๐ - - - - ๑ สาย เส้นทาง
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02/1 



หน้า | ๑๐๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแป้น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อโยงเมืองสู่นานาชาติ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
   ๕.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 ก่อสร้างถนน คสล.  
สายทุ่งนา-หัวนอน ม.๗ 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๒,๖๕๐ เมตร 

๙,๘๖๓,๖๐๐ - - - - ๑ สาย เส้นทาง
คมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างถนน คสล.  
สายบ้านอสัมาดี-ทุ่งนา ม.๗ 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๓,๐๐๐ เมตร 

๑๐,๒๐๐,๐๐๐ ๑๐,๒๐๐,๐๐๐ - - - ๑ สาย เส้นทาง
คมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

รวม 6 โครงการ 37,743,600 15,300,000 - - -  

แบบ ผ. 02/1 


