
 
 
 
 
 

ประกาศองค
การบริหารส�วนตําบลเกาะเปาะ 
เรื่อง  ประกาศใช�แผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) 

ขององค
การบริหารส�วนตําบลเกาะเปาะ  
.................................. 

 
เ พ่ือให�การปฏิบั ติงานตามอํานาจหน�าท่ีขององค
การบริหารส�วนเกาะเปาะ เป0นไป                    

เพ่ือประโยชน
สุขของประชาชน โดยใช�วิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี และได�คํานึงการมีส�วนร�วม                  
ของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค
การบริหารส�วนตําบลเกาะเปาะ อาศัยอํานาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค
กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.2548 และแก�ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 3)พ.ศ.2561 ข�อ 5 ข�อ 17 ข�อ 24 และ ข�อ 25 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด                         
ท่ี มท 0810.3/ว 6046 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด                    
ท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 องค
การบริหารส�วนตําบลเกาะเปาะ จึงได�ทบทวน
แผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) เป0นแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เสร็จเรียบร�อยแล�วและ
เป0นไปตามกระบวนการท่ีกําหนดไว�ทุกประการ 
 

องค
การบริหารส�วนตําบลเกาะเปาะ จะใช�แผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)                   
เป0นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําปF งบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม 
งบประมาณตามแผนความต�องการของงบลงทุนเพ่ือการพัฒนาองค
การบริหารส�วนตําบลเกาะเปาะ เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ และงบประมาณเงินอุดหนุนให�แก�หน�วยงานอ่ืน รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือให�มีการปฏิบัติให�บรรลุ
วัตถุประสงค
ตามโครงการท่ีกําหนดไว�ในแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

จึงประกาศมาให�ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  11  มิถุนายน  พ.ศ.2562 
 
 
 

 
(นายอิทธิกร  ต�วนปูเตะ) 

นายกองค
การบริหารส�วนตําบลเกาะเปาะ 
 
 
 
 
 

 

 

D:\งานปFงบประมาณ 2562\งานแผนฯ\3. ทบทวนแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ.256p1 -2565)\ส�วนท่ี 1-6  (พ.ศ.2561-2565)\แผนพัฒนาท�องถ่ิน 61-65 
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แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร�

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสร�าง
    พื้นฐาน

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและ ๖๕ ๓๕,๔๙๕,๐๐๐ ๗๙ ๕๑,๗๓๐,๐๐๐ ๒๘ ๕๒,๑๒๕,๐๐๐ ๑๙ ๑๘,๔๙๗,๐๐๐ ๑๓ ๑๖,๒๘๘,๐๐๐ ๒๐๔ ๑๗๔,๑๓๕,๐๐๐

การโยธา      

    1.2 แผนงานเคหะและชุมชน ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๕ ๒๒,๘๐๐,๐๐๐ ๒ ๑๖,๗๐๐,๐๐๐ ๑ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐ ๔๑,๗๐๐,๐๐๐

    1.3 แผนงานการพาณิชย� ๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๕ ๖,๖๐๐,๐๐๐ ๒ ๓,๘๐๐,๐๐๐ ๒ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑๑ ๑๘,๙๐๐,๐๐๐

รวม ๖๗ ๓๖,๑๙๕,๐๐๐ ๙๙ ๘๑,๑๓๐,๐๐๐ ๓๒ ๗๒,๖๒๕,๐๐๐ ๒๒ ๒๔,๔๙๗,๐๐๐ ๑๕ ๒๐,๒๘๘,๐๐๐ ๒๓๕ ๒๓๔,๗๓๕,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาและ
    เสริมสร�างความเข�มแข็งของ
    ระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก�ไข
    ป4ญหาความยากจน
    ๒.๑ แผนงานสร6างความเข6มแข็ง ๑๓ ๕๒๕,๐๐๐ ๑๓ ๕๔๕,๐๐๐ ๑๑ ๕๙๐,๐๐๐ ๑๑ ๕๙๐,๐๐๐ ๑๑ ๕๙๐,๐๐๐ ๕๙ ๒,๘๔๐,๐๐๐

ของชุมชน

    ๒.๒ แผนงานการเกษตร ๑๑ ๓๖๐,๐๐๐ ๑๕ ๔๖๐,๐๐๐ ๑๑ ๓๕๐,๐๐๐ ๑๑ ๓๖๐,๐๐๐ ๙ ๓๑๐,๐๐๐ ๕๗ ๑,๘๔๐,๐๐๐

รวม ๒๔ ๘๘๕,๐๐๐ ๒๘ ๑,๐๐๕,๐๐๐ ๒๒ ๙๔๐,๐๐๐ ๒๒ ๙๕๐,๐๐๐ ๒๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๑๑๖ ๔,๖๘๐,๐๐๐

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท�องถิ่น  (พ.ศ.2561  -  ๒๕๖5)

องคการบริหารสBวนตําบลเกาะเปาะ  อําเภอหนองจิก  จังหวัดป4ตตานี

ป:  ๒๕๖๑ ป:  ๒๕๖๒ ป:  ๒๕๖๓ ป:  ๒๕๖๔ รวม  5  ป:ป:  ๒๕๖5
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ยุทธศาสตร
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน 
    และสังคมให�มีคุณภาพ
    ๓.๑ แผนงานการศึกษา ๑๐ ๒,๗๗๔,๒๐๐ ๑๒ ๒,๙๓๒,๕๑๐ ๑๓ ๒,๗๔๑,๐๐๐ ๑๓ ๒,๙๐๑,๐๐๐ ๑๓ ๓,๐๒๑,๐๐๐ ๖๑ ๑๔,๓๖๙,๗๑๐

    ๓.2  แผนงานการศาสนา ๑๓ ๖๖๕,๐๐๐ ๑๓ ๗๖๐,๐๐๐ ๑๒ ๗๒๕,๐๐๐ ๑๒ ๗๒๕,๐๐๐ ๑๒ ๗๒๕,๐๐๐ ๖๒ ๓,๖๐๐,๐๐๐

วัฒนธรรมและนันทนาการ

    ๓.3 แผนงานสร6างความเข6มแข็ง ๑๕ ๔๙๐,๐๐๐ ๒๓ ๗๔๕,๐๐๐ ๒๓ ๘๖๕,๐๐๐ ๒๓ ๘๖๕,๐๐๐ ๒๓ ๘๖๕,๐๐๐ ๑๐๗ ๓,๘๓๐,๐๐๐

ของชุมชน

    ๓.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห� ๒ ๔๐,๐๐๐ ๒ ๔๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๗ ๑๔๐,๐๐๐

    ๓.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและ ๑๒ ๓,๗๕๙,๘๐๐ ๑๒ ๔,๒๑๙,๘๐๐ ๖ ๔,๓๐๐,๐๐๐ ๔ ๖,๔๐๐,๐๐๐ ๓ ๓,๔๐๐,๐๐๐ ๓๗ ๒๒,๐๗๙,๖๐๐

การโยธา

    ๓.๖ แผนงานสาธารณสุข ๑๕ ๔๙๕,๐๐๐ ๑๗ ๕๒๐,๐๐๐ ๒๐ ๘๐๕,๐๐๐ ๑๘ ๗๐๕,๐๐๐ ๑๘ ๗๐๕,๐๐๐ ๘๘ ๓,๒๓๐,๐๐๐

    ๓.๗ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ - - - - - - ๒ ๑๐๐,๐๐๐

    ๓.8 แผนงานงบกลาง ๔ ๒,๖๓๓,๒๐๐ ๔ ๒,๖๓๓,๒๐๐ ๕ ๒,๙๑๘,๕๐๐ ๕ ๓,๑๖๘,๕๐๐ ๕ ๓,๕๒๘,๕๐๐ ๒๓ ๑๔,๘๘๑,๙๐๐

รวม ๗๒ ๑๐,๙๐๗,๒๐๐ ๘๔ ๑๑,๙๐๐,๕๑๐ ๘๐ ๑๒,๓๗๔,๕๐๐ ๗๖ ๑๔,๗๘๔,๕๐๐ ๗๕ ๑๒,๒๖๔,๕๐๐ ๓๘๗ ๖๒,๒๓๑,๒๑๐

๔. ยุทธศาสตรการจัดการ
    ทรัพยากรธรรมชาติและ
    สิ่งแวดล�อมอยBางยั่งยืน
    ๔.๑ แผนงานการเกษตร ๗ ๑๔๐,๐๐๐ ๗ ๑๔๐,๐๐๐ ๘ ๑๙๐,๐๐๐ ๙ ๑,๖๙๐,๐๐๐ ๘ ๑๙๐,๐๐๐ ๓๙ ๒,๓๕๐,๐๐๐

    ๔.2 แผนงานเคหะและชุมชน ๕ ๕๙๐,๐๐๐ ๕ ๕๙๐,๐๐๐ ๔ ๑๑๐,๐๐๐ ๔ ๑๑๐,๐๐๐ ๔ ๑๑๐,๐๐๐ ๒๒ ๑,๕๑๐,๐๐๐

รวม ๑๒ ๗๓๐,๐๐๐ ๑๒ ๗๓๐,๐๐๐ ๑๒ ๓๐๐,๐๐๐ ๑๓ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑๒ ๓๐๐,๐๐๐ ๖๑ ๓,๘๖๐,๐๐๐

รวม  ๔  ปHปH  ๒๕๖5ปH  ๒๕๖๑ ปH  ๒๕๖๒ ปH  ๒๕๖๓ ปH  ๒๕๖๔
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ยุทธศาสตร
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

๕. ยุทธศาสตรการกีฬาสูBความเปKนเลิศ
    และสBงเสริมการทBองเที่ยว
    ๕.๑ แผนงานการศาสนา ๕ ๒,๗๕๐,๐๐๐ ๖ ๓,๒๕๐,๐๐๐ ๕ ๔,๕๗๐,๐๐๐ ๕ ๔,๕๗๐,๐๐๐ ๕ ๔,๕๗๐,๐๐๐ ๒๖ ๑๙,๗๑๐,๐๐๐

วัฒนธรรม และนันทนาการ

รวม ๕ ๒,๗๕๐,๐๐๐ ๖ ๓,๒๕๐,๐๐๐ ๕ ๔,๕๗๐,๐๐๐ ๕ ๔,๕๗๐,๐๐๐ ๕ ๔,๕๗๐,๐๐๐ ๒๖ ๑๙,๗๑๐,๐๐๐
๖. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดี
    6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑๕ ๑,๓๘๐,๐๐๐ ๑๖ ๑,๔๑๗,๐๐๐ ๑๙ ๑,๗๖๕,๐๐๐ ๑๘ ๑,๕๙๕,๐๐๐ ๑๗ ๑,๓๗๕,๐๐๐ ๘๕ ๗,๕๓๒,๐๐๐

    ๖.2 แผนงานสร6างความเข6มแข็ง ๙ ๔๖๕,๐๐๐ ๙ ๔๖๕,๐๐๐ ๗ ๒๖๕,๐๐๐ ๘ ๑,๒๖๕,๐๐๐ ๗ ๒๖๕,๐๐๐ ๔๐ ๒,๗๒๕,๐๐๐

ของชุมชน

    ๖.3 แผนงานอุตสาหกรรม ๑ ๒๕๕,๐๐๐ - - - - - - - - ๑ ๒๕๕,๐๐๐

และการโยธา  

    

รวม ๒๕ ๒,๑๐๐,๐๐๐ ๒๕ ๑,๘๘๒,๐๐๐ ๒๖ ๒,๐๓๐,๐๐๐ ๒๖ ๒,๘๖๐,๐๐๐ ๒๔ ๑,๖๔๐,๐๐๐ ๑๒๖ ๑๐,๕๑๒,๐๐๐
   

7. ยุทธศาสตรสBงเสริมการรักษา
    ความมั่นคงและเสริมสร�างสันติสุข
    7.1 แผนงานการรักษา ๒ ๒๐๐,๐๐๐ ๕ ๒๗๕,๐๐๐ ๕ ๒๙๐,๐๐๐ ๕ ๒๙๐,๐๐๐ ๕ ๒๙๐,๐๐๐ ๒๒ ๑,๓๔๕,๐๐๐
ความสงบภายใน

รวม ๒ ๒๐๐,๐๐๐ ๕ ๒๗๕,๐๐๐ ๕ ๒๙๐,๐๐๐ ๕ ๒๙๐,๐๐๐ ๕ ๒๙๐,๐๐๐ ๒๒ ๑,๓๔๕,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น ๒๐๗ ๕๓,๗๖๗,๒๐๐ ๒๕๙ ๑๐๐,๑๗๒,๕๑๐ ๑๘๒ ๙๓,๑๒๙,๕๐๐ ๑๖๙ ๔๙,๗๕๑,๕๐๐ ๑๕๖ ๔๐,๒๕๒,๕๐๐ ๙๗๓ ๓๓๗,๐๗๓,๒๑๐

ปH  ๒๕๖๑ ปH  ๒๕๖๒ ปH  ๒๕๖๓ ปH  ๒๕๖๔ รวม  ๔  ปHปH  ๒๕๖5
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                 แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค'การบริหารส*วนตําบลเกาะเปาะ 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3การเสริมสร�างความมั่นคง พัฒนาโครงสร�างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมอืงสู)นานาชาติ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดป-ตตานี ที่ 2 การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐานและบรกิารสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน    
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค' 
เป0าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว*าจะ 
ได�รับ 

หน*วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก*อสร�างถนนลูกรัง ซอย
รอยะ  หมู*ที่ 1 

เพื่อให�มีถนนที่ได�
มาตรฐานสําหรับ 
การสัญจรไปมา 
และขนส*งผลผลิทาง
การเกษตร 

กว�าง  3  เมตร 
ยาว  300  เมตร 

360,000 360,000  360,000  - ร�อยละ 80
ประชาชนที่ใช�
ถนนเส�นนี้มี
ความพึงพอใจ 
 

- ประชาชนได�รับ
ความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย'สิน 

กองช*าง 

2 ก*อสร�างถนนลูกรัง                
สายชลประทาน– ทุ*งนา  
หมู*ที่ 1 

เพื่อให�มีถนนที่ได�
มาตรฐานสําหรับ 
การสัญจรไปมา  
และขนส*งผลผลิทาง
การเกษตร 

กว�าง 3 – 5 เมตร 
ยาว 300  เมตร 

300,000 
 

300,000 - - - - ร�อยละ 80
ประชาชนที่ใช�
ถนนเส�นนี้มี
ความพึงพอใจ 
 

- ประชาชนได�รับ
ความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย'สิน 

กองช*าง 

3 บุกเบิกถนนลูกรัง 
ซอยอนามัยใหม* หมู*ที่ 1 

เพื่อให�มีถนนที่ได�
มาตรฐานสําหรับการ
สัญจรไปมา และ 
ขนส*งผลผลิทาง
การเกษตร 

ผิวจราจรลูกรัง  
กว�าง 3 – 4 เมตร   
ยาว  200 เมตร 

250,000 250,000 - - - - ร�อยละ 80
ประชาชนที่ใช�
ถนนเส�นนี้มี
ความพึงพอใจ 
 

- ประชาชนได�รับ
ความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย'สิน 

กองช*าง 

 



98 
แบบ ผ. 02 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค' 
เป0าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว*าจะ 
ได�รับ 

หน*วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ก*อสร�างถนนหินคลุก      
ซอยบาโระ 1 หมู* 1 

เพื่อให�มีถนนที่ได�
มาตรฐานสําหรับการ
สัญจรไปมา และ 
ขนส*งผลผลิทาง
การเกษตร 

ก*อสร�างผิวจราจร 
หินคลุก  
กว�าง  4.00  เมตร 
ยาว  500  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 

- - - 500,000 - - ร�อยละ 80
ประชาชนที่ใช�
ถนนเส�นนี้มี
ความพึงพอใจ 
 

- ประชาชนได�รับ
ความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย'สิน 

กองช*าง 

5 ก*อสร�างถนนลูกรัง  
ซอยอบต. (ส*วนต*อ) 
 หมู* 1 

เพื่อให�มีถนนที่ได�
มาตรฐานสําหรับการ
สัญจรไปมา และ 
ขนส*งผลผลิทาง
การเกษตร 

กว�าง  4.00  เมตร 
ยาว  1,500  เมตร 

- - 4,000,000 - - - ร�อยละ 80
ประชาชนที่ใช�
ถนนเส�นนี้มี
ความพึงพอใจ 
 

- ประชาชนได�รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย'สิน 

กองช*าง 

6 ก*อสร�างถนนลูกรัง  
ซอยนิแด  หมู* 1 
 

เพื่อให�มีถนนที่ได�
มาตรฐานสําหรับการ
สัญจรไปมา และ 
ขนส*งผลผลิทาง
การเกษตร 

กว�าง  3.00  เมตร 
ยาว  3.00  เมตร 

- - 300,000 - - - ร�อยละ 80
ประชาชนที่ใช�
ถนนเส�นนี้มี
ความพึงพอใจ 
 

- ประชาชนได�รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย'สิน 

กองช*าง 

7 ก*อสร�างถนนลูกรัง 
ซอยบาโระ 3 (ส*วนต*อ) 
หมู* 1 

เพื่อให�มีถนนที่ได�
มาตรฐานสําหรับการ
สัญจรไปมา และ 
ขนส*งผลผลิทาง
การเกษตร 

กว�าง  4.00  เมตร 
ยาว  1,560  เมตร 
หนา  0.20  เมตร 

- - 1,800,000 - - - ร�อยละ 80
ประชาชนที่ใช�
ถนนเส�นนี้มี
ความพึงพอใจ 
 

- ประชาชนได�รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย'สิน 

กองช*าง 

8 ก*อสร�างถนนลูกรังคันกั้น 
น้ําคลองตุยงหมู* 1 – 2 
(ส*วนต*อ)  หมู* 2 
 

เพื่อให�มีถนนที่ได�
มาตรฐานสําหรับการ
สัญจรไปมา และ 
ขนส*งผลผลิทาง
การเกษตร แก�ปHญหา
น้ําท*วมขัง 

กว�าง  4.00  เมตร 
ยาว  1,000  เมตร 

- 1,800,000 1,800,000 - - - ร�อยละ 80
ประชาชนที่ใช�
ถนนเส�นนี้มี
ความพึงพอใจ 
 

- ประชาชนได�รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย'สิน 

กองช*าง 



99 
แบบ ผ. 02 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค' 
เป0าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว*าจะ 
ได�รับ 

หน*วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 บุกเบิกถนนผิวจราจรลูกรัง          
สายชลประทาน  
ซอยบ�านนิเซ็ง หมู*ที่ 2 
(บาโง) 

เพื่อให�มีถนนที่ได�
มาตรฐานสําหรับการ
สัญจรไปมา และ 
ขนส*งผลผลิทาง
การเกษตร 

กว�าง3 – 4 เมตร 
ยาว  200  เมตร 

300,000 
 

300,000 - 300,000 - - ร�อยละ 80
ประชาชนที่ใช�
ถนนเส�นนี้มี
ความพึงพอใจ 
 

- ประชาชนได�รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย'สิน 

กองช*าง 

10 บุกเบิกทางเท�าเข�าโรงเรียน
ตาดีกา มะพร�าวต�นเดียว             
หมู*ที่ 2 

เพื่อให�มีถนนที่ได�
มาตรฐานสําหรับการ
สัญจรไปมา และ 
ขนส*งผลผลิทาง
การเกษตร 

กว�าง  2.00  เมตร 
สูง  0.80  เมตร                  
ยาว  150  เมตร 

   240,000 240,000 300,000 - - - ร�อยละ 80
ประชาชนที่ใช�
ถนนเส�นนี้มี
ความพึงพอใจ 
 

- ประชาชนได�รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย'สิน 

กองช*าง 

11 บุกเบิกถนนบ�านโตJะกูเฮง   
หมู*ที่ 2 

เพื่อให�มีถนนที่ได�
มาตรฐานสําหรับการ
สัญจรไปมา และ 
ขนส*งผลผลิทาง
การเกษตร 

กว�าง  3.00  เมตร             
ยาว  200  เมตร                  
หนา  0.50  เมตร  

100,000 
 

100,000 - - - - ร�อยละ 80
ประชาชนที่ใช�
ถนนเส�นนี้มี
ความพึงพอใจ 
 

- ประชาชนได�รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย'สิน 

กองช*าง 

12 ก*อสร�างถนนลูกรัง             
ซอยนิติมุง  หมู*ที่ 2 

เพื่อให�มีถนนที่ได�
มาตรฐานสําหรับการ
สัญจรไปมา และ 
ขนส*งผลผลิทาง
การเกษตร 

กว�าง  4.00  เมตร 
ยาว  200  เมตร 

200,000 
 

200,000 - - - - ร�อยละ 80
ประชาชนที่ใช�
ถนนเส�นนี้มี
ความพึงพอใจ 
 

- ประชาชนได�รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย'สิน 

กองช*าง 
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แบบ ผ. 02 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค' 
เป0าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว*าจะ 
ได�รับ 

หน*วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 บุกเบิกถนนลูกรัง (ส*วนต*อ)            
ซอยบือแน  หมู*ที่ 2 

เพื่อให�มีถนนที่ได�
มาตรฐานสําหรับการ
สัญจรไปมา และ 
ขนส*งผลผลิทาง
การเกษตร 

บุกเบิกถนนผิวจราจร
ลูกรัง กว�าง  
3 – 5 เมตร   
ยาว 560 เมตร   
ผิวจราจรลูกรัง 
หนา 0.30 เมตร 

500,000 
 

500,000 500,000 - - - ร�อยละ 80
ประชาชนที่ใช�
ถนนเส�นนี้มี
ความพึงพอใจ 
 

- ประชาชนได�รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย'สิน 

กองช*าง 

14 ก*อสร�างถนนลูกรัง              
ซอยทุ*งนา 1  หมู*ที่ 2 

เพื่อให�มีถนนที่ได�
มาตรฐานสําหรับการ
สัญจรไปมา และ 
ขนส*งผลผลิทาง
การเกษตร 

บุกเบิกถนนผิวจราจร
ลูกรัง กว�าง  
4 – 5 เมตร   
ยาว  1,300  เมตร  
ผิวจราจรลูกรังหนา  
0.30  เมตร 

1,400,000 
 

1,400,000  1,400,000  - ร�อยละ 80
ประชาชนที่ใช�
ถนนเส�นนี้มี
ความพึงพอใจ 
 

- ประชาชนได�รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย'สิน 

กองช*าง 

15 ก*อสร�างถนนลูกรัง              
ซอยบาโง 1  หมู*ที่ 2 

เพื่อให�มีถนนที่ได�
มาตรฐานสําหรับการ
สัญจรไปมา และ 
ขนส*งผลผลิทาง
การเกษตร 

กว�าง 4.00 – 
5.00 เมตร  
 ยาว  600  เมตร  
หนา 0.20  เมตร 

1,000,000 
 

1,000,000 1,000,000   - ร�อยละ 80
ประชาชนที่ใช�
ถนนเส�นนี้มี
ความพึงพอใจ 
 

- ประชาชนได�รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย'สิน 

กองช*าง 

16 ก*อสร�างถนนลูกรังสาย 
คันคลองตุยง  หมู*ที่ 1 
และ หมู*ที่ 2 (ส*วนต*อ)   
 
 

เพื่อป0องกัน               
น้ําคลองตุยง             
ล�นตลิ่งเข�าท*วมพื้นที่ 
ม.1และ ม.2 ในส*วน
ที่ยังไม*ได�ก*อสร�าง 

กว�าง  3.50  เมตร  
ยาว  860  เมตร   

- 3,500,000 3,500,000 - - ร�อยละ 100 ของ
ถนนสายคันคลอง
ตุยง ม.1 และ  
ม.2  ป0องกันน้ํา
คลองตุยงล�นตลิ่ง 

1. มีแนวถนนเพื่อ
ป0องกันน้ําคลอง 
ล�นตลิ่งตลอดความ
ยาวคลองในเขต    
ม.1 และ ม.2  
2. ใช�เปLนเส�นทาง
สัญจร        

กองช*าง 
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แบบ ผ. 02 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค' 
เป0าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว*าจะ 
ได�รับ 

หน*วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 บุกเบิกถนนลูกรัง   
ซอยเลียบสะพานสี่เลน   
หมู*ที่ 2 

เพื่อให�มีถนนที่ได�
มาตรฐานสําหรับการ
สัญจรไปมา และ 
ขนส*งผลผลิทาง
การเกษตร 

บุกเบิกถนนผิวจราจร
ลูกรังกว�าง  4.00  เมตร
ยาว  200  เมตร   
ผิวจราจรลูกรังหนา  
0.30  เมตร 

200,000 
 

200,000 200,000 - - - ร�อยละ 80
ประชาชนที่ใช�
ถนนเส�นนี้มีความ
พึงพอใจ 
 

- ประชาชนได�รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย'สิน 

กองช*าง 

18 บุกเบิกถนนลูกรัง   
ซอยสวนปาล'ม  
ถนนสายเกาะเปาะ – กาหยี            
หมูที่ 2 

เพื่อให�มีถนนที่ได�
มาตรฐานสําหรับการ
สัญจรไปมา และ 
ขนส*งผลผลิทาง
การเกษตร 

บุกเบิกถนนผิวจราจร
ลูกรัง กว�าง 4.00 – 
5.00 เมตร  
ยาว  500  เมตร      
ผิวจราจรลูกรังหนา  
0.20  เมตร 

550,000 
 

550,000 - - - - ร�อยละ 80
ประชาชนที่ใช�
ถนนเส�นนี้มีความ
พึงพอใจ 
 

- ประชาชนได�รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย'สิน 

กองช*าง 

19 ก*อสร�างถนนหินคลุก          
ซอยทุ*งนา 1  หมู*ที่ 2 

เพื่อให�มีถนนที่ได�
มาตรฐานสําหรับการ
สัญจรไปมา และ 
ขนส*งผลผลิทาง
การเกษตร 

ก*อสร�างถนนผิวจราจร
กว�าง 4.00–5.00 เมตร  
ยาว  1,300  เมตร  
หนา  0.15  เมตร 

1,400,000 
 

1,400,000 - 1,400,000 - - ร�อยละ 80
ประชาชนที่ใช�
ถนนเส�นนี้มีความ
พึงพอใจ 
 

- ประชาชนได�รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย'สิน 

กองช*าง 

20 ก*อสร�างถนนลูกรัง            
ซอยทุ*งนา 2  หมู*ที่ 2 

เพื่อให�มีถนนที่ได�
มาตรฐานสําหรับการ
สัญจรไปมา และ 
ขนส*งผลผลิทาง
การเกษตร 

บุกเบิกถนนผิวจราจร
ลูกรังกว�าง 4-5  เมตร 
ยาว  500  เมตร              
ผิวจราจรลูกรังหนา 
0.30  เมตร 

500,000 
 

500,000 500,000 - - - ร�อยละ 80
ประชาชนที่ใช�
ถนนเส�นนี้มีความ
พึงพอใจ 
 

- ประชาชนได�รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย'สิน 

กองช*าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค' 
เป0าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว*าจะ 
ได�รับ 

หน*วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 ก*อสร�างถนนหินคลุก            
ซอยทุ*งนา 2  หมู*ที่ 2 

เพื่อให�มีถนนที่ได�
มาตรฐานสําหรับการ
สัญจรไปมา และ 
ขนส*งผลผลิทาง
การเกษตร 

ก*อสร�างถนนผิวจราจร
หินคลุก  
กว�าง 4 - 5  เมตร 
ยาว  500  เมตร              
หนา  0.15  เมตร 

500,000 
 

500,000 500,000 - - - ร�อยละ 80
ประชาชนที่ใช�
ถนนเส�นนี้มี
ความพึงพอใจ 
 

- ประชาชนได�รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย'สิน 

กองช*าง 

22 ก*อสร�างถนนลูกรัง   
ซอยมะเย็งหมู*ที่ 3 

เพื่อให�มีถนนที่ได�
มาตรฐานสําหรับการ
สัญจรไปมา และ 
ขนส*งผลผลิทาง
การเกษตร 

กว�าง 4  เมตร  
ยาว220  เมตร 

352,000 352,000 
 

- - - - ร�อยละ 80
ประชาชนที่ใช�
ถนนเส�นนี้มี
ความพึงพอใจ 
 

- ประชาชนได�รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย'สิน 

กองช*าง 

23 ก*อสร�างถนนหินคลุก  
ซอยหะยีอารง  หมู*ที่ 3 

เพื่อให�มีถนนที่ได�
มาตรฐานสําหรับการ
สัญจรไปมา และ 
ขนส*งผลผลิทาง
การเกษตร 

ผิวจราจรหินคลุก   
กว�าง  3.00  เมตร   
ยาว  90.00  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 

200,000 
 

200,000 - 200,000 - - ร�อยละ 80
ประชาชนที่ใช�
ถนนเส�นนี้มี
ความพึงพอใจ 
 

- ประชาชนได�รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย'สิน 

กองช*าง 
 
 
 

24 ก*อสร�างถนนลูกรัง   
ซอยแวแซหมู*ที่ 3   

เพื่อให�มีถนนที่ได�
มาตรฐานสําหรับการ
สัญจรไปมา และ 
ขนส*งผลผลิทาง
การเกษตร 

กว�าง  3.00  เมตร                 
ยาว  0.80  เมตร 

192,000 192,000 - - - - ร�อยละ 80
ประชาชนที่ใช�
ถนนเส�นนี้มี
ความพึงพอใจ 
 

- ประชาชนได�รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย'สิน 

กองช*าง 

25 ปรับปรุงถนนคันคลองส*งน้ํา 
ชลประทาน  หมู*ที่ 1 - 2 

เพื่อให�มีถนนที่ได�
มาตรฐานสําหรับการ
สัญจรไปมา และ 
ขนส*งผลผลิทาง
การเกษตร 

ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง
เปLนหินคลุก   
กว�าง 4 – 5  เมตร  
ยาว  1,000  เมตร 

1,300,000 1,300,000 - - - - ร�อยละ 80
ประชาชนที่ใช�
ถนนเส�นนี้มี
ความพึงพอใจ 
 

- ประชาชนได�รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย'สิน 

กองช*าง 

 



103 
แบบ ผ. 02 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค' 
เป0าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว*าจะ 
ได�รับ 

หน*วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 ปรับปรุงถนนสาย 
คันคลองระบายน้ําตําบล
เกาะเปาะ กม. 0+000 -  
กม. 1+500 
 

เพื่อเชื่อมต*อสายทาง
ระหว*างถนน  
ซ.บาโระ กับ  
ถนนหินคลุก อบจ. 
เพื่อใช�สําหรับขนส*ง
ผลผลิตปาล'มน้ํามัน 
และเปLนเส�นทาง
สัญจรระหว*าง  
ม.1 – ม.3 

กว�าง  4.00  เมตร  
ยาว 1,000  เมตร   

- 3,500,000 - - - - ร�อยละ 80
ประชาชนที่ใช�
ถนนเส�นนี้มี
ความพึงพอใจ 
 

- ประชาชนได�รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย'สิน 

กองช*าง 

27 บุกเบิกถนนลูกรัง   
ซอยอาบูหมู*ที่ 3   

เพื่อให�มีถนนที่ได�
มาตรฐานสําหรับการ
สัญจรไปมา และ 
ขนส*งผลผลิทาง
การเกษตร 

กว�าง 3.00  เมตร 
ยาว  200  เมตร 
สูง  0.80  เมตร 

200,000 
 

200,000 - - - - ร�อยละ 80
ประชาชนที่ใช�
ถนนเส�นนี้มี
ความพึงพอใจ 
 

- ประชาชนได�รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย'สิน 

กองช*าง 

28 บุกเบิกถนนลูกรัง   
ซอยหะยีสาเมาะ  หมู*ที่ 3   

เพื่อให�มีถนนที่ได�
มาตรฐานสําหรับการ
สัญจรไปมา และ 
ขนส*งผลผลิทาง
การเกษตร 

กว�าง  3.00  เมตร 
ยาว  200   เมตร 
สูง  0.80  เมตร 

200,000 200,000 
 

- - - - ร�อยละ 80
ประชาชนที่ใช�
ถนนเส�นนี้มี
ความพึงพอใจ 
 

- ประชาชนได�รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย'สิน 

กองช*าง 

29 บุกเบิกถนนผิวจราจรลูกรัง         
ซอยกะแย  หมู*ที่ 3 

เพื่อให�มีถนนที่ได�
มาตรฐานสําหรับการ
สัญจรไปมา และ 
ขนส*งผลผลิทาง
การเกษตร 

กว�าง 3.00  เมตร 
ยาว  100  เมตร 
หนา  0.40  เมตร 

150,000 150,000 - - - - ร�อยละ 80
ประชาชนที่ใช�
ถนนเส�นนี้มี
ความพึงพอใจ 
 

- ประชาชนได�รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย'สิน 

กองช*าง 

            

 



104 
แบบ ผ. 02 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค' 
เป0าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว*าจะ 
ได�รับ 

หน*วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 ก*อสร�างถนนลูกรัง  
ซอยยี่หล�าหมู*ที่ 3   

เพื่อให�มีถนนที่ได�
มาตรฐานสําหรับการ
สัญจรไปมา และ 
ขนส*งผลผลิทาง
การเกษตร 

บุกเบิกถนนผิวจราจร
ลูกรัง  
กว�าง 3.00 เมตร   
ยาว  80  เมตร           
ผิวจราจรลูกรัง 
หนา  0.30  เมตร 

100,000 
 

100,000 - - - - ร�อยละ 80
ประชาชนที่ใช�
ถนนเส�นนี้มี
ความพึงพอใจ 
 

- ประชาชนได�รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย'สิน 

กองช*าง 

31 บุกเบิกถนนลูกรัง 
ซอยแวหลงหมู*ที่ 3 

เพื่อให�มีถนนที่ได�
มาตรฐานสําหรับการ
สัญจรไปมา และ 
ขนส*งผลผลิทาง
การเกษตร 

ผิวจราจรลูกรัง 
กว�าง  3 – 4  เมตร 
ยาว  80  เมตร 

100,000 100,000 - - 100,000 - ร�อยละ 80
ประชาชนที่ใช�
ถนนเส�นนี้มี
ความพึงพอใจ 
 

- ประชาชนได�รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย'สิน 

กองช*าง 

32 บุกเบิกถนน   
ซอยมามะ  หมู*ที่ 3 

เพื่อให�มีถนนที่ได�
มาตรฐานสําหรับการ
สัญจรไปมา และ 
ขนส*งผลผลิทาง
การเกษตร 

ผิวจราจรลูกรัง 
กว�าง  3 – 4  เมตร 
ยาว  100  เมตร 

150,000 150,000 - - 150,000 - ร�อยละ 80
ประชาชนที่ใช�
ถนนเส�นนี้มี
ความพึงพอใจ 
 

- ประชาชนได�รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย'สิน 

กองช*าง 

            
            
            
            
            
            
            
            

  



105 
แบบ ผ. 02 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค' 
เป0าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว*าจะ 
ได�รับ 

หน*วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33 ก*อสร�างถนนลูกรัง   
ซอยจูซา  หมู*ที่ 3 
 

เพื่อให�มีถนนที่ได�
มาตรฐานสําหรับการ
สัญจรไปมา และ 
ขนส*งผลผลิทาง
การเกษตร 

ผิวจราจรลูกรัง  
กว�าง  4.00 เมตร 
ยาว  190.00  เมตร 
หนาเฉลี่ย 1.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจร 
ไม*น�อยกว*า  
760 ตร.ม. วางท*อ
ระบายน้ํา ขนาด 
Ø 0.60  ม. จํานวน 

12  ท*อน  ขนาด Ø  
1.00  ม.  จํานวน  
7  ท*อน   
ป0ายประชาสัมพันธ'
โครงการ 
 จํานวน  1  ป0าย 

430,000 - - - - - ร�อยละ 80
ประชาชนที่ใช�
ถนนเส�นนี้มี
ความพึงพอใจ 
 

- ประชาชนได�รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย'สิน 

กองช*าง 

34 ก*อสร�างถนนลูกรัง 
ซอยกะจJะ  หมู* 3 

เพื่อให�มีถนนที่ได�
มาตรฐานสําหรับการ
สัญจรไปมา และ 
ขนส*งผลผลิทาง
การเกษตร แก�ปHญหา
น้ําท*วมขัง 

กว�าง  5.00  เมตร 
ยาว  500  เมตร 

- - 
 

1,200,000 - - - ร�อยละ 80
ประชาชนที่ใช�
ถนนเส�นนี้มี
ความพึงพอใจ 
 

- ประชาชนได�รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย'สิน 

กองช*าง 

            
            

 
 



106 
แบบ ผ. 02 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค' 
เป0าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว*าจะ 
ได�รับ 

หน*วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

35 ก*อสร�างถนน คสล.  
 ซอยกําปงดูลู หมู*ที่ 1  
(ส*วนต*อ)  

เพื่อให�มีถนนที่ได�
มาตรฐานสําหรับการ
สัญจรไปมา และ 
ขนส*งผลผลิทาง
การเกษตร 

กว�าง  2.50  เมตร 
ยาว  150  เมตร 

150,000 
 

150,000 
 

- - 150,000 
 

- ร�อยละ 80
ประชาชนที่ใช�
ถนนเส�นนี้มี
ความพึงพอใจ 
 

- ประชาชนได�รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย'สิน 

กองช*าง 

36 ก*อสร�างถนน คสล.   
ซอยตรงข�ามซอยตือเงาะ   
หมู*ที่ 1 

เพื่อให�มีถนนที่ได�
มาตรฐานสําหรับการ
สัญจรไปมา และ 
ขนส*งผลผลิทาง
การเกษตร 

กว�าง  1.50  เมตร 
ยาว  100  เมตร 

       70,000 
 
 

70,000 - - - - ร�อยละ 80
ประชาชนที่ใช�
ถนนเส�นนี้มี
ความพึงพอใจ 
 

- ประชาชนได�รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย'สิน 

กองช*าง 

37 ก*อสร�างถนน คสล. 
สายชลประทาน – ทุ*งนา   
หมู*ที่ 1 

เพื่อให�มีถนนที่ได�
มาตรฐานสําหรับการ
สัญจรไปมา และ 
ขนส*งผลผลิทาง
การเกษตร 

กว�าง  4.00  เมตร                
ยาว  800  เมตร  
 

100,000 
 
 

100,000 - - - - ร�อยละ 80
ประชาชนที่ใช�
ถนนเส�นนี้มี
ความพึงพอใจ 
 

- ประชาชนได�รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย'สิน 

กองช*าง 

38 ปรับปรุงถนนขยายผิวจราจร
ถนน คสล. ซอยกําปงดูลู          
หมู*ที่ 1 

เพื่อให�มีถนนที่ได�
มาตรฐานสําหรับการ
สัญจรไปมา และ 
ขนส*งผลผลิทาง
การเกษตร 

กว�าง  1.00 เมตร 
ยาว  400  เมตร 

200,000 
 
 
 

200,000 - - - - ร�อยละ 80
ประชาชนที่ใช�
ถนนเส�นนี้มี
ความพึงพอใจ 
 

- ประชาชนได�รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย'สิน 

กองช*าง 

39 ก*อสร�างถนน คสล.          
ซอยบาโง  หมู*ที่ 2 

เพื่อให�มีถนนที่ได�
มาตรฐานสําหรับการ
สัญจรไปมา และ 
ขนส*งผลผลิทาง
การเกษตร 

กว�าง  4.00  เมตร 
ยาว  250  เมตร 

     830,000 
 

830,000   830,000 - ร�อยละ 80
ประชาชนที่ใช�
ถนนเส�นนี้มี
ความพึงพอใจ 
 

- ประชาชนได�รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย'สิน 

กองช*าง 

 



107 
แบบ ผ. 02 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค' 
เป0าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว*าจะ 
ได�รับ 

หน*วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

40 ก*อสร�างถนน คสล.          
ซอยบาโง  หมู*ที่ 2 

เพื่อให�มีถนนที่ได�
มาตรฐานสําหรับการ
สัญจรไปมา และ 
ขนส*งผลผลิทาง
การเกษตร 

กว�าง  4.00  เมตร 
ยาว  250  เมตร 

830,000 
 

830,000   830,000 - ร�อยละ 80
ประชาชนที่ใช�
ถนนเส�นนี้มี
ความพึงพอใจ 
 

- ประชาชนได�รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย'สิน 

กองช*าง 

41 ก*อสร�างถนน คสล.            
ซอยกูโบร'กาวะห' หมู*ที่ 2 

เพื่อให�มีถนนที่ได�
มาตรฐานสําหรับการ
สัญจรไปมา และ 
ขนส*งผลผลิทาง
การเกษตร 

กว�าง  3.00  เมตร 
ยาว  200  เมตร 

200,000 
 

200,000 
 
 

200,000 
 

- - - ร�อยละ 80
ประชาชนที่ใช�
ถนนเส�นนี้มี
ความพึงพอใจ 
 

- ประชาชนได�รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย'สิน 

กองช*าง 

42 ก*อสร�างถนน คสล.                   
ซอยชลประทาน  หมู*ที่ 2 

เพื่อให�มีถนนที่ได�
มาตรฐานสําหรับการ
สัญจรไปมา และ 
ขนส*งผลผลิทาง
การเกษตร 

กว�าง  4.00  เมตร  
ยาว   200เมตร 

400,000 
 
 
 

400,000 - - - - ร�อยละ 80
ประชาชนที่ใช�
ถนนเส�นนี้มี
ความพึงพอใจ 
 

- ประชาชนได�รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย'สิน 

กองช*าง 

43 ก*อสร�างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก   
ซอยอาเยาะห'ปาร'  หมู*ที่ 2 

เพื่อให�มีถนนที่ได�
มาตรฐานสําหรับการ
สัญจรไปมา และ 
ขนส*งผลผลิทาง
การเกษตร 

กว�าง  3.50  เมตร 
ยาว 175.00 เมตร 
หนา 0.15  เมตร 
 

  365,000 - - - ร�อยละ 80
ประชาชนที่ใช�
ถนนเส�นนี้มี
ความพึงพอใจ 
 

- ประชาชนได�รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย'สิน 

กองช*าง 

            

            
            



108 
แบบ ผ. 02 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค' 
เป0าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว*าจะ 
ได�รับ 

หน*วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

44 ก*อสร�างถนน คสล.  
 ซอยกูโบร'   หมู*ที่ 3 

เพื่อให�มีถนนที่ได�
มาตรฐานสําหรับการ
สัญจรไปมา และ 
ขนส*งผลผลิทาง
การเกษตร 

กว�าง  3.00 เมตร 
ยาว  30 เมตร 

90,000 
 

90,000 
 

- 90,000 
 

- - ร�อยละ 80
ประชาชนที่ใช�
ถนนเส�นนี้มี
ความพึงพอใจ 
 

- ประชาชนได�รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย'สิน 

กองช*าง 

45 ก*อสร�างถนน คสล.  
ซอยคาดี  หมู*ที่ 3 

เพื่อให�มีถนนที่ได�
มาตรฐานสําหรับการ
สัญจรไปมา และ 
ขนส*งผลผลิทาง
การเกษตร 

กว�าง  2.50  เมตร          
ยาว  80  เมตร 

166,000 166,000 - - - - ร�อยละ 80
ประชาชนที่ใช�
ถนนเส�นนี้มี
ความพึงพอใจ 
 

- ประชาชนได�รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย'สิน 

กองช*าง 

46 ก*อสร�างถนน คสล. 
ซอยประปา  หมู*ที่ 3 

เพื่อให�มีถนนที่ได�
มาตรฐานสําหรับการ
สัญจรไปมา และ 
ขนส*งผลผลิทาง
การเกษตร 

กว�าง  4.00  เมตร 
ยาว  210  เมตร 

697,000 697,000 - 697,000 - - ร�อยละ 80
ประชาชนที่ใช�
ถนนเส�นนี้มี
ความพึงพอใจ 
 

- ประชาชนได�รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย'สิน 

กองช*าง 

47 ก*อสร�างถนน คสล.             
ซอยสวนเกษตร  หมู*ที่ 3 

เพื่อให�มีถนนที่ได�
มาตรฐานสําหรับการ
สัญจรไปมา และ 
ขนส*งผลผลิทาง
การเกษตร 

กว�าง  4.00  เมตร 
ยาว  400  เมตร 

1,328,000 1,328,000 - - 1,328,000 - ร�อยละ 80
ประชาชนที่ใช�
ถนนเส�นนี้มี
ความพึงพอใจ 
 

- ประชาชนได�รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย'สิน 

กองช*าง 

48 ก*อสร�างถนน คสล.  
สายคันกั้นน้ําคลองตุยง 
 หมู*ที่ 1 - 3             

เพื่อให�มีถนนที่ได�
มาตรฐานสําหรับการ
สัญจรไปมา และ 
ขนส*งผลผลิทาง
การเกษตร 

ผิวจราจรกว�าง  
4.00  เมตร   
หนา  4  ซม. 
ยาว 1,000  เมตร 

2,000,000 2,000,000 - - 2,000,000 - ร�อยละ 80
ประชาชนที่ใช�
ถนนเส�นนี้มี
ความพึงพอใจ 
 

- ประชาชนได�รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย'สิน 

กองช*าง 
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แบบ ผ. 02 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค' 
เป0าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว*าจะ 
ได�รับ 

หน*วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

49 ปรับปรุงถนนลาดยาง  
เปLนถนน คสล. ซอยอาแว                     
ถนนสายเกาะเปาะเหนือ– 
บ�านใหม*  หมู*ที่ 3                                    
(142-48-0006) 

เพื่อให�มีถนนที่ได�
มาตรฐานสําหรับ
การสัญจรไปมา และ 
ขนส*งผลผลิทาง
การเกษตร 

ปรับปรุงถนนลาดยาง 
เปLนถนน คสล.  
กว�าง  3.50  เมตร  
ยาว  95  เมตร  หนา  
0.15  เมตร 

200,000 
 

200,000 200,000 - - - ร�อยละ 80
ประชาชนที่ใช�
ถนนเส�นนี้มีความ
พึงพอใจ 
 

- ประชาชนได�รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย'สิน 

กองช*าง 

50 ปรับปรุงถนน คสล.  
พร�อมคูระบายน้ํา   
ซอยยูโซะ  หมู*ที่ 3 

เพื่อให�มีถนนที่ได�
มาตรฐานสําหรับ
การสัญจรไปมาและ
ขนส*งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กว�าง  4.00  เมตร               
ยาว  240  เมตร  
พร�อมคูระบายน้ํา 
กว�าง  0.60  เมตร   
ลึก  0.50  เมตร 

900,000 900,000 - - - - ร�อยละ 80
ประชาชนที่ใช�
ถนนเส�นนี้มีความ
พึงพอใจ 
 

- ประชาชนได�รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย'สิน 

กองช*าง 

51 ซ*อมแซมถนน 
ภายในตําบล 

เพื่อให�มีถนนที่ได�
มาตรฐานสําหรับ
การสัญจรไปมา และ 
ขนส*งผลผลิทาง
การเกษตร 

หมู*ที่1  
หมู*ที่  2   
หมู*ที่  3 

250,000 
 

250,000 - - - - ร�อยละ 80
ประชาชนที่ใช�
ถนนเส�นนี้มีความ
พึงพอใจ 
 

- ประชาชนได�รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย'สิน 

กองช*าง 

52 ก*อสร�างคูระบายน้ํา  
 ซอยซูงา  หมูที่ 1 
 

เพื่อระบายน้ํา  ก*อสร�างคูระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกว�าง  0.40  เมตร 
ลึก  0.50  เมตร 

350,000 
 

350,000 - - - - ร�อยละ 80            
ประชาชนพึง
พอใจที่ระบายน้ํา
ได�รวดเร็ว  

- ระบายน้ําได�
รวดเร็ว 

กองช*าง 

53 ก*อสร�างคูระบายน้ํา  
หัวสะพานคลองวัว   
หมูที่ 1 

เพื่อระบายน้ํา  ก*อสร�างคูระบายน้ํา คสล.  
กว�าง 0.50  เมตร       
ลึก  0.50  เมตร   
ยาว  100  เมตร                 

300,000 
 
 

300,000 - - 300,000 - ร�อยละ 80            
ประชาชนพึง
พอใจที่ระบายน้ํา
ได�รวดเร็ว  

- ระบายน้ําได�
รวดเร็ว 

กองช*าง 
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แบบ ผ. 02 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค' 
เป0าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว*าจะ 
ได�รับ 

หน*วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

54 ก*อสร�างท*อระบายน้ํา  
(ท*อเหลี่ยม) ซอยกําปงดูลู 
หมู*ที่ 1 

เพื่อระบายน้ํา ก*อสร�างท*อ  BOX ขนาด
กว�าง  3.00  เมตร           
สูง  1.50  เมตร               
ยาว  14.00  เมตร 

600,000 
 

600,000 - 600,000 - - ร�อยละ 80            
ประชาชนพึง
พอใจที่ระบายน้ํา
ได�รวดเร็ว  

- ระบายน้ําได�
รวดเร็ว 

กองช*าง 

55 ก*อสร�างคูระบายน้ํา                   
ซอยบ�านซอเร  หมู*ที่ 1 

เพื่อระบายน้ํา กว�าง  0.60  เมตร           
ลึก  0.60  เมตร               
ยาว  200  เมตร 

350,000 
 

350,000 
 

- 350,000 
 

- - ร�อยละ 80            
ประชาชนพึง
พอใจที่ระบายน้ํา
ได�รวดเร็ว  

- ระบายน้ําได�
รวดเร็ว 

กองช*าง 

56 ก*อสร�างท*อบล็อก  
ถนนสายดอนรัก –               
ท*ากูโบร'  หมู*ที่ 1 

เพื่อระบายน้ํา  กว�าง 1.50 x 1.50 เมตร            
ยาว  13.00  เมตร 

600,000 600,000 - 600,000 - - ร�อยละ 80            
ประชาชนพึง
พอใจที่ระบายน้ํา
ได�รวดเร็ว  

- ระบายน้ําได�
รวดเร็ว 

กองช*าง 

57 ก*อสร�างคูระบายน้ํา คสล.                 
หลังโรงเรียนบ�านเกาะเปาะ 
หมู*ที่ 2 

เพื่อระบายน้ํา กว�าง  0.60  เมตร  
ลึก  0.60  เมตร 
ยาว  100   เมตร  

300,000 
 

300,000 300,000 - - - ร�อยละ 80            
ประชาชนพึง
พอใจที่ระบายน้ํา
ได�รวดเร็ว  

- ระบายน้ําได�
รวดเร็ว 

กองช*าง 

58 ก*อสร�างคูระบายน้ํา คสล.                 
ซอยบ�านเสะกอเดะ 
หมู*ที่ 2 

เพื่อระบายน้ํา กว�าง  0.60  เมตร  
ลึก  0.60  เมตร 
ยาว  100   เมตร  

300,000 300,000 300,000 - - - ร�อยละ 80            
ประชาชนพึง
พอใจที่ระบายน้ํา
ได�รวดเร็ว  

- ระบายน้ําได�
รวดเร็ว 

กองช*าง 

59 ก*อสร�างคูระบายน้ําคสล. 
ข�างร�านน้ําชาเสะนาเส   
หมู*ที่ 2 

เพื่อระบายน้ํา   กว�าง 0.80  เมตร            
ลึก  0.60  เมตร              
ยาว  80  เมตร 

200,000 
 

200,000 200,000 - - - ร�อยละ 80            
ประชาชนพึง
พอใจที่ระบายน้ํา
ได�รวดเร็ว  

- ระบายน้ําได�
รวดเร็ว 

กองช*าง 
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แบบ ผ. 02 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค' 
เป0าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว*า 
จะ 

ได�รับ 

หน*วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

60 ปรับปรุงคูระบายน้ํา 
หลังบ�านกํานัน หมู*ที่ 2 
(192-50-0007) และ 
(192-49-0006) 

เพื่อระบายน้ํา  ทําฝาคูระบายน้ํา คสล. 
ความยาว 120  เมตร 

400,000 
 

400,000 - 400,000 - - ร�อยละ 80            
ประชาชนพึงพอใจ
ที่ระบายน้ําได�
รวดเร็ว  

- ระบายน้ําได�
รวดเร็ว 

กองช*าง 

61 ก*อสร�างคูระบายน้ํา  
คสล. ซอยยูโซJะ 
หมู*ที่ 3 

เพื่อระบายน้ํา กว�าง  0.60  เมตร  
ลึก  0.60  เมตร 
ยาว  100   เมตร  

360,000 
 

360,000 
 

360,000 
 

- - - ร�อยละ 80            
ประชาชนพึงพอใจ
ที่ระบายน้ําได�
รวดเร็ว  

- ระบายน้ําได�
รวดเร็ว 

กองช*าง 

62 ก*อสร�างคูระบายน้ํา   
ซอยอาแวหมู*ที่ 3 

เพื่อระบายน้ํา กว�าง  0.60  เมตร  
ลึก  0.60  เมตร 
ยาว  100   เมตร  

300,000 300,000 - 300,000 - - ร�อยละ 80            
ประชาชนพึงพอใจ
ที่ระบายน้ําได�
รวดเร็ว  

- ระบายน้ําได�
รวดเร็ว 

กองช*าง 

63 ก*อสร�างคูระบายน้ํา            
ซอยกูโบร'  หมู*ที่ 3 

เพื่อระบายน้ํา ยาว  200   เมตร  200,000 200,000 - - - - ร�อยละ 80            
ประชาชนพึงพอใจ
ที่ระบายน้ําได�
รวดเร็ว  

- ระบายน้ําได�
รวดเร็ว 

กองช*าง 

64 ก*อสร�างท*อระบายน้ํา         
ซอยกูโบร'  หมู*ที่ 3 

เพื่อระบายน้ํา ยาว  200   เมตร  200,000 200,000 - 200,000 - - ร�อยละ 80            
ประชาชนพึงพอใจ
ที่ระบายน้ําได�
รวดเร็ว  

- ระบายน้ําได�
รวดเร็ว 

กองช*าง 

65 ปรับปรุงถนน คสล. 
พร�อมคูระบายน้ํา 
ซอยสหกรณ' 
หมู*ที่ 3 

เพื่อความปลอดภัย                
ลดอุบัติเหตุ 

กว�าง  4.50  เมตร  
ยาว  125  เมตร 
 

100,000 
 

100,000 - - - - ร�อยละ 80                
ประชาชน 
พึงพอใจสามารถ
ป0องกันอุบัติเหตุได� 

- เกิดความ
ปลอดภัย              
ในชีวิตและ
ทรัพย'สิน 

กองช*าง 
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แบบ ผ. 02 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค' 
เป0าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว*าจะ 
ได�รับ 

หน*วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

66 วางท*อระบายน้ํา 
หน�าโรงเรียน 
บ�านเกาะเปาะ 
หมู*ที่ 2 

เพื่อระบายน้ํา วางท*อ คสล.  
Ø 0.60  เมตร  
ยาว  150  เมตร    

600,000 600,000 - - - - ร�อยละ 80            
ประชาชนพึง
พอใจที่ระบาย
น้ําได�รวดเร็ว  

- ระบายน้ําได�
รวดเร็ว 

กองช*าง 

67 ก*อสร�างทํานบกั้นน้ํา 
บริเวณหัวสะพาน 
ถึงปากาลือสง   
หมู*ที่ 3 

เพื่อบริหารจัดการน้ํา 
ในหน�าแล�ง 

กว�าง 10  เมตร 
 

800,000 800,000 - 800,000 - - ร�อยละ 80               
ประชาชน 
พึงพอใจสามารถ
แก�ไขปHญหา 
ภัยแล�ง 

- มีน้ําไว�ใช� 
สําหรับหน�าแล�ง 

กองช*าง 

68 ก*อสร�างประตู 
ระบายน้ํา สําหรับ 
เปWด – ปWดน้ําเพื่อทํา
การเกษตร 
หมู*ที่ 1 –หมู*ที่ 3 

เพื่อบริหารจัดการน้ํา 
ด�านการเกษตร 

3  จุด 
 

200,000 
 

200,000 
 
 

- - - - ร�อยละ 80               
ประชาชน 
พึงพอใจในการ
บริหารจัดการน้ํา
ด�านการเกษตร 

- มีน้ําไว�ใช� 
ทําการเกษตร 

กองช*าง 

69 ขุดลอกคลองระบายน้ํา
ชลประทาน   
หมู*ที่ 1 –หมู*ที่ 3 

เพื่อแก�ไขปHญหา             
น้ําท*วม 

กว�าง  10.00  เมตร  
ยาว  800  เมตร 

800,000 
 

800,000 800,000 800,000 800,000 - ร�อยละ 80        
ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก�ไขปHญหา 
น้ําท*วม 

- ระบายน้ํา 
ได�รวดเร็ว 
ไม*ท*วมขัง 

กองช*าง 

70 ป0องกันแก�ไขปHญหา 
น้ําท*วมขังภายในตําบล 

เพื่อแก�ไขปHญหาน้ํา
ท*วมเมื่อเกิดอุทกภัย 

หมู*ที่ 1 – หมู*ที่ 3 150,000 
 

150,000 - - - ร�อยละ 80        
ประชาชน 
พึงพอใจในการ
ป0องกันการเกิด
อุทกภัย 

- สามารถแก�ไข
ปHญหาและป0องกัน
น้ําท*วมขัง 

กองช*าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค' 
เป0าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว*าจะ 
ได�รับ 

หน*วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

71 ก*อสร�างเขื่อนป0องกัน 
ตลิ่งคลองตุยง 

เพื่อป0องกันถนนคั้นกั้น
น้ําคลองตุยงได�รับ
ความเสียหายจากน้ํา
คลองตุยงเซาะตลิ่ง 

ริมคลองตุยง  
หมู*ที่ 1 – 3 
ยาว  1,000 เมตร 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร�อยละ 80 
ประชาชน 
พึงพอใจการ
ป0องกันน้ํากัดเซาะ
ตลิ่ง 

- สามารถป0องกัน 
การกัดเซาะ 
ริมตลิ่งได� 

กองช*าง 

72 ก*อสร�างท*ออุโมงค' 
ลอดใต�คลองส*งน้ํา 
ชลประทาน  หมู*ที่ 3 

เพื่อระบายน้ํา ท*ออุโมงค' กว�าง  
1.50 x 1.50  เมตร 
ยาว 20–40  เมตร 

700,000 
 

700,000 
 

- - - - ร�อยละ 80            
ประชาชน 
พึงพอใจ 
ที่ระบายน้ําได�
รวดเร็ว  

- สามารถระบายน้ํา
ได�รวดเร็ว 

กองช*าง 

73 ขุดลอกคลองตุยง  
หมู* 1 - 3 
 

เพื่อแก�ไขปHญหา 
น้ําท*วม 

กว�าง 25  เมตร 
ยาว 6,000 เมตร 

4,600,000 
 

4,600,000 4,600,000 4,600,000 4,600,000 - ร�อยละ 80            
ประชาชน 
พึงพอใจ 
ที่ระบายน้ําได�
รวดเร็ว  

- สามารถระบายน้ํา
ได�รวดเร็ว 

กองช*าง 

74 ปรับปรุงผิวจราจรถนน
ลูกรังสายคันกั้นน้ํา 
คลองตุยง หมู*ที่ 1 – 3 
เปLนผิวจราจรคอนกรีต 

เพื่อให�มีถนนที่ได�
มาตรฐานสําหรับการ
สัญจรไปมา และ 
ขนส*งผลผลิทาง
การเกษตร 

กว�าง  3  เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
 

1,000,000 
 

1,000,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 - ร�อยละ 80
ประชาชนที่ใช�
ถนนเส�นนี้มีความ
พึงพอใจ 
 

- ประชาชนได�รับ
ความปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพย'สิน 

กองช*าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค' 
เป0าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว*าจะ 
ได�รับ 

หน*วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

75 ก*อสร�างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยแวกะจิ   
หมู*ที่ 3 
 

เพื่อให�มีถนนที่ได�
มาตรฐานสําหรับการ
สัญจรไปมา และ 
ขนส*งผลผลิทาง
การเกษตร 

กว�าง 4.00 เมตร 
ยาว  89  เมตร  
หนา  0.15  เมตร 
รายละเอียดตามที่ 
อบต.กําหนด 
 

- 238,000 - - - - ร�อยละ 80
ประชาชนที่ใช�
ถนนเส�นนี้มีความ
พึงพอใจ 
 

- ประชาชนได�รับ
ความปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพย'สิน 

กองช*าง 

76 ก*อสร�างถนนลูกรัง   
ซอยอนามัย 2 หมู*ที่ 1 
 

เพื่อให�มีถนนที่ได�
มาตรฐานสําหรับการ
สัญจรไปมา และ 
ขนส*งผลผลิทาง
การเกษตร 

กว�าง 3.50 เมตร 
ยาว  500  เมตร  
หนา  0.20  เมตร 
รายละเอียดตามที่ 
อบต.กําหนด 

- 753,000 - - - - ร�อยละ 80
ประชาชนที่ใช�
ถนนเส�นนี้มีความ
พึงพอใจ 
 

- ประชาชนได�รับ
ความปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพย'สิน 

กองช*าง 

77 ก*อสร�างถนนลูกรัง  
ซอยบาโระ 3 หมู*ที่ 1 
 

เพื่อให�มีถนนที่ได�
มาตรฐานสําหรับการ
สัญจรไปมา และ 
ขนส*งผลผลิทาง
การเกษตร 

ผิวจราจร กว�าง  
4.00  เมตร 
ยาว  440  เมตร  
หนา  0.20  เมตร 
รายละเอียดตามที่ 
อบต.กําหนด 

- 844,000 - 
 

- - - ร�อยละ 80
ประชาชนที่ใช�
ถนนเส�นนี้มีความ
พึงพอใจ 
 

- ประชาชนได�รับ
ความปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพย'สิน 

กองช*าง 

78 ก*อสร�างถนนหินคลุก 
ซอยโตJะเฮง  หมู*ที่ 2 
 

เพื่อให�มีถนนที่ได�
มาตรฐานสําหรับการ
สัญจรไปมา และ 
ขนส*งผลผลิทาง
การเกษตร 

ผิวจราจร กว�าง  
3.50  เมตร 
ยาว  145  เมตร  
หนา  0.20  เมตร 
รายละเอียดตามที่ 
อบต.กําหนด 
 

- 250,000 - - - - ร�อยละ 80
ประชาชนที่ใช�
ถนนเส�นนี้มีความ
พึงพอใจ 
 

- ประชาชนได�รับ
ความปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพย'สิน 

กองช*าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค' 
เป0าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว*าจะ 
ได�รับ 

หน*วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

79 ติดตั้งป0ายชื่อบอก 
ซอยถนน 
 

เพื่อบอกชื่อซอยถนน
ในแต*ละสายได�ชัดเจน 

ติดตั้งป0ายชื่อบอก
ซอยถนนจํานวน 
15 ป0าย 
รายละเอียดตามที่ 
อบต.กําหนด 

- 180,000 - - - - ร�อยละ 80  
ประชาชนเกิด 
ความพึงพอใจ 
 

- ประชาชนทราบ
ชื่อซอยชัดเจน 

กองช*าง 

80 ก*อสร�างคูระบายน้ํา 
 

เพื่อระบายน้ํา ก*อสร�างคูระบาย
พร�อมฝาปWด   
หมู*ที่ 1 

- 300,000 - - 300,000 - ร�อยละ 90  
ประชาชนเกิด 
ความพอใจ 

- ระบายน้ําได� 
รวดเร็วขึ้น 

กองช*าง 
(ไทยนิยมฯ) 

81 ซ*อมแซมถนนคอนกรีต 
 

เพื่อสะดวก 
ในการสัญจร 

ซ*อมแซมถนน
คอนกรีตเดิม 
ที่ชํารุด หมู*ที่ 2 

- 1,000,000 - - - - ร�อยละ 90  
ประชาชนเกิด 
ความพอใจ 

- ประชาชน
เดินทางสะดวก 
และปลอดภัย 

กองช*าง 
(ไทยนิยมฯ) 

82 ก*อสร�างท*อระบายน้ํา 
หน�าโรงเรียน 
บ�านเกาะเปาะ 
 

เพื่อระบายน้ํา ก*อสร�าง 
คูระบายน้ําพร�อม
ฝาปWด หมู*ที่ 2 
 

- 300,000 - - - - ร�อยละ 90  
ประชาชนเกิด 
ความพอใจ 
 

- ระบายน้ํา 
ได�รวดเร็วขึ้น 

กองช*าง 
(ไทยนิยมฯ) 

83 ก*อสร�างท*อระบายน้ํา 
(ซอยบาโระ) 
ใกล�มัสยิดมะพร�าว 
ต�นเดียว หมู*ที่ 2 
 

เพื่อระบายน้ํา ก*อสร�างท*อระบาย
น้ําพร�อมฝาปWด 
หมู*ที่ 2 

- 500,000 500,000   - ร�อยละ 90  
ประชาชนเกิด 
ความพอใจ 

- ระบายน้ํา 
ได�รวดเร็วขึ้น 

กองช*าง 
(ไทยนิยมฯ) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค' 
เป0าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว*าจะ 
ได�รับ 

หน*วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

84 ซ*อมแซมเส�นทางหลัก 
 

เพื่อสะดวก 
ในการสัญจร 

ซ*อมแซมถนน 
สายหลัก   
ยาว 10 กิโลเมตร  
หมู*ที่ 3 

- 1,500,000 - - - - ร�อยละ 90  
ประชาชนเกิด 
ความพอใจ 

- ประชาชนเดิน 
ทางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช*าง 
(ไทยนิยมฯ) 

85 ก*อสร�างถนนหินคลุก 
 

เพื่อใช�สัญจร ก*อสร�างถนน 
หินคลุก หมู*ที่ 3 

- 1,000,000 - - - - ร�อยละ 90  
ประชาชนเกิด 
ความพอใจ 

- ประชาชน 
เดินทางสะดวก 
และปลอดภัย 

กองช*าง 
(ไทยนิยมฯ) 

86 สร�างพนังกั้นริมคลอง 
 

เพื่อป0องกันตลิ่งพัง
และน้ําล�นตลิ่ง 

ถมดินเพื่อยกระดับ
ผนังกั้นริมคลอง 
ให�สูงขึ้น หมู*ที่ 3 

- 1,000,000 - - - - ร�อยละ 90  
ประชาชนเกิด 
ความพอใจ 

- สามารถป0องกัน 
ตลิ่งพัง และลด
ปHญหาน้ําล�นตลิ่ง 

กองช*าง 
(ไทยนิยมฯ) 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 รวม  86  โครงการ 35,495,000 51,730,000 28,325,000 18,497,000 16,288,000  
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1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค' 
เป0าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว*าจะ 
ได�รับ 

หน*วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ขยายเขตไฟฟ0าสาธารณะ   
 

เพื่อเพิ่มแสงสว*าง หมู*ที่ 1 - 3  200,000 
 

200,000 700,000 1,000,000 1,000,000 - ร�อยละ 80
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 
 

- ประชาชนได�รับ
ความปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพย'สิน 

กองช*าง 

2 เพิ่มเสาไฟฟ0าประจํา
หมู*บ�าน 
 

เพื่อเพิ่มแสงสว*าง ขยายเขตไฟฟ0าเพื่อ
เพิ่มแสงสว*าง โดย
เพิ่มเสาเหล็กพร�อม
ชุดโคมไฟแสงสว*าง  
หมู*ที่ 1 

- 700,000 - - - - ร�อยละ 80  
ประชาชนเกิด 
ความพอใจ 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช*าง 
(ไทยนิยมฯ) 

3 เพิ่มแสงสว*างทางไป 
ซอยบาโง 
 

เพื่อเพิ่มแสงสว*าง ขยายเขตไฟฟ0า 
เพื่อเพิ่มแสงสว*าง 
โดยเพิ่มเสาเหล็ก
พร�อมชุดโคมไฟ
แสงสว*าง  หมู*ที่ 2 

- 700,000 - - - - ร�อยละ 80  
ประชาชนเกิด 
ความพอใจ 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช*าง 
(ไทยนิยมฯ) 

4 เพิ่มเสาไฟฟ0าสองต�น 
 ถนนริมคลองตุยง 
 

เพื่อเพิ่มแสงสว*าง เพิ่มเสาไฟฟ0าแสง
สว*าง เพื่อสะดวก
ในการสัญจร       
หมู*ที่ 2 

- 300,000 - - - - ร�อยละ 80  
ประชาชนเกิด 
ความพอใจ 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช*าง 
(ไทยนิยมฯ) 

5 ติดตั้งไฟส*องสว*าง 
 

เพื่อเพิ่มแสงสว*าง ติดตั้งเสาเหล็ก
ไฟฟ0าส*องสว*าง
บริเวณริมคลอง 
ให�มีความสว*าง 
มากขึ้น  หมู*ที่ 3 

- 300,000 - - - - ร�อยละ 80  
ประชาชนเกิด 
ความพอใจ 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช*าง 
(ไทยนิยมฯ) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค' 
เป0าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว*าจะ 
ได�รับ 

หน*วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 ซ*อมแซมไฟฟ0ากูโบร' 
 

เพื่อเพิ่มแสงสว*าง เพิ่มเสาไฟฟ0า
บริเวณกูโบร'และ
ซ*อมแซมไฟฟ0า 
ที่ชํารุด หมูที่ 3 

- 300,000 - - - - ร�อยละ 80  
ประชาชนเกิด 
ความพอใจ 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช*าง 
(ไทยนิยมฯ) 

7 เพิ่มเสาไฟฟ0า 
ทางริมคลอง 
 

เพื่อเพิ่มแสงสว*าง เพิ่มเสาเหล็ก 
บนถนนริมคลอง  
20 ต�น  หมู*ที่ 3 

- 500,000 - - - - ร�อยละ 80  
ประชาชนเกิด 
ความพอใจ 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช*าง 
(ไทยนิยมฯ) 

8 เพิ่มแสงสว*างทางไป 
ซอยบาโง 
 

เพื่อเพิ่มแสงสว*าง ขยายเขตไฟฟ0า 
เพื่อเพิ่มแสงสว*าง 
โดยเพิ่มเสาเหล็ก
พร�อมชุดโคมไฟ
แสงสว*าง  หมู*ที่ 2 

- 700,000 - - - - ร�อยละ 80  
ประชาชนเกิด 
ความพอใจ 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช*าง 
(ไทยนิยมฯ) 

9 เพิ่มเสาไฟฟ0าสองต�น 
 ถนนริมคลองตุยง 
 

เพื่อเพิ่มแสงสว*าง เพิ่มเสาไฟฟ0าแสง
สว*าง เพื่อสะดวก
ในการสัญจร       
หมู*ที่ 2 

- 300,000 - - - - ร�อยละ 80  
ประชาชนเกิด 
ความพอใจ 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช*าง 
(ไทยนิยมฯ) 

10 ติดตั้งไฟส*องสว*าง 
 

เพื่อเพิ่มแสงสว*าง ติดตั้งเสาเหล็ก
ไฟฟ0าส*องสว*าง
บริเวณริมคลอง 
ให�มีความสว*าง 
มากขึ้น  หมู*ที่ 3 

- 300,000 - - - - ร�อยละ 80  
ประชาชนเกิด 
ความพอใจ 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช*าง 
(ไทยนิยมฯ) 

11 ซ*อมแซมไฟฟ0ากูโบร' 
 

เพื่อเพิ่มแสงสว*าง เพิ่มเสาไฟฟ0า
บริเวณกูโบร'และ
ซ*อมแซมไฟฟ0า 
ที่ชํารุด หมูที่ 3 

- 300,000 - - - - ร�อยละ 80  
ประชาชนเกิด 
ความพอใจ 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช*าง 
(ไทยนิยมฯ) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค' 
เป0าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว*าจะ 
ได�รับ 

หน*วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 เพิ่มเสาไฟฟ0า 
ทางริมคลอง 
 

เพื่อเพิ่มแสงสว*าง เพิ่มเสาเหล็ก 
บนถนนริมคลอง  
20 ต�น  หมู*ที่ 3 

- 500,000 - - - - ร�อยละ 80  
ประชาชนเกิด 
ความพอใจ 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช*าง 
(ไทยนิยมฯ) 

            
13 ติดตั้งไฟฟ0าถนน

ชลประทาน 
เพื่อเพิ่มแสงสว*าง เพิ่มเสาไฟพร�อม 

ชุดโคมไฟ 
บนถนน
ชลประทาน  
25 ต�น หมู*ที่ 3 

- 500,000 - - - - ร�อยละ 80  
ประชาชนเกิด 
ความพอใจ 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช*าง 
(ไทยนิยมฯ) 

            
14 ปรับปรุงระบบไฟส*องสว*าง

ด�วยโคมไฟฟ0า LED และ
หลอดไฟ LED  
 

เพื่อลดค*าใช�จ*ายไฟฟ0า
สาธารณะ ของ อบต. 
เกาะเปาะ 

จํานวน 700 ชุด - 7,200,000 - - - ร�อยละ 100 
ของถนนที่ผ*าน
ชุมชน 

1. ได�ชุดโคมไฟ 
LED จํานวน 
700 ชุด 
2. เพิ่มแสงสว*าง
ตามแนวถนน
ภายในตําบล 
3. มาตรการลดใช�
พนักงานไฟฟ0า 

กองช*าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค' 
เป0าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว*าจะ 
ได�รับ 

หน*วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 พลังงานเพื่อความมั่นคง 
จังหวัดปHตตานี 
ติดตั้งไฟส*องสว*าง           
โซล*าเซลล' 
 

1. เพื่อติดตั้งไฟฟ0า 
ส*องสว*างตามแนว 
ถนนที่ไม*มีเสาไฟฟ0า 
2. เพื่อความ 
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย'สินของผู�ใช�
เส�นทางในเวลา
กลางคืน 

จํานวน 150 ชุด - 10,000,000 - - - ร�อยละ 100        
ของถนนสาย               
ที่ไม*มีเสาไฟฟ0า 

1. ได�ชุดเสาพร�อม
โคมไฟฟ0าโซล*าเซลล' 
2. เพิ่มแสงสว*างใน
ถนนสาย            
ที่ไม*มีเสาไฟฟ0า 

กองช*าง 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 รวม  15  โครงการ 200,000 22,800,000 700,000 1,000,000 1,000,000  
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1.3 แผนงานการพาณิชย 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค' 
เป0าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว*าจะ 
ได�รับ 

หน*วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ปรับปรุงระบบประปา   
หมู*ที่ 1 

เพื่อให�ประชาชน 
มีน้ําใช�อุปโภค บริโภค
ที่ได�มาตรฐาน 

ปรับปรุงระบบ 
น้ําดิบ , เมนจ*ายน้ํา
ถังเก็บน้ํา 

500,000 
 

500,000 1,800,000 3,000,000 3,000,000 - ร�อยละ 80 
ประชาชนมีน้ํา
เพียงพอในการ
อุปโภค บริโภค 

- ประชาชนมีน้ํา
สะอาดได�มาตรฐาน
ใช�อุปโภค บริโภค 

กองช*าง 

2 ปรับปรุงระบบประปา   
หมู*ที่ 3 

เพื่อให�ประชาชน 
มีน้ําใช�อุปโภค บริโภค
ที่ได�มาตรฐาน 

ปรับปรุงระบบ 
น้ําดิบ , เมนจ*ายน้ํา
ถังเก็บน้ํา 

- 
 

- 

 

2,000,000 2,000,000 - 
 

- ร�อยละ 80 
ประชาชนมีน้ํา
เพียงพอในการ
อุปโภค บริโภค 

- ประชาชนมีน้ํา
สะอาดได�มาตรฐาน
ใช�อุปโภค บริโภค 

กองช*าง 

3 ซ*อมแซมประปา  
(ขุ*นแดง) 
 

เพื่อให�ประชาชน 
มีน้ําใช�อุปโภค บริโภค
ที่ได�มาตรฐาน 

ซ*อมแซมระบบ
ประปา แก�ไข
ปHญหาน้ําขุ*นแดง  
หมู*ที่ 1 

-    300,000 - - - - ร�อยละ 80 
ประชาชนมีน้ํา
เพียงพอในการ
อุปโภค บริโภค 

- ประชาชนมีน้ํา
สะอาดได�มาตรฐาน
ใช�อุปโภค บริโภค 

กองช*าง 
(ไทยนิยมฯ) 

4 ซ*อมแซมประปา  
(ขุ*นแดง) 
 

เพื่อให�ประชาชน 
มีน้ําใช�อุปโภค บริโภค
ที่ได�มาตรฐาน 

ซ*อมแซมระบบ
ประปา แก�ไข
ปHญหาน้ําขุ*นแดง  
หมู*ที่ 2 

-    300,000 - - - - ร�อยละ 80 
ประชาชนมีน้ํา
เพียงพอในการ
อุปโภค บริโภค 

- ประชาชนมีน้ํา
สะอาดได�มาตรฐาน
ใช�อุปโภค บริโภค 

กองช*าง 
(ไทยนิยมฯ) 

5 ซ*อมแซมประปา  
(ขุ*นแดง) 
 

เพื่อให�ประชาชน 
มีน้ําใช�อุปโภค บริโภค
ที่ได�มาตรฐาน 

ซ*อมแซมระบบ
ประปา แก�ไข
ปHญหาน้ําขุ*นแดง  
หมู*ที่ 3 

-     300,000 - - - - ร�อยละ 80 
ประชาชนมีน้ํา
เพียงพอในการ
อุปโภค บริโภค 

- ประชาชนมีน้ํา
สะอาดได�มาตรฐาน
ใช�อุปโภค บริโภค 

กองช*าง 
(ไทยนิยมฯ) 
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1.3 แผนงานการพาณิชย 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค' 
เป0าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว*าจะ 
ได�รับ 

หน*วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 ปรับปรุงซ*อมแซมและ
ขยายเขตระบบประปา
หมู*บ�าน  แบบบาดาล          
ขนาดใหญ* หมู*ที่ 2  
บ�านบาโง  
 

เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปา ที่มีอยู*เดิมให�
สามารถบริการ
น้ําประปาที่มี   
คุณภาพและเพียงพอ
กับการขยายตัวของ
ชุมชน 

1. สร�างโรงกรอง
น้ําบาดาล ขนาด           
10 ลบ.ม./ซม. 
2. ก*อสร�างหอ 
ถังสูงขนาด  
30 ลบ.ม. 
3. ปรับปรุงขยาย
เขตท*อเมนประปา 

- 5,200,000 - - - 
 

- ร�อยละ 80 
ประชาชน ม.2 
บ�านบาโง               
มีน้ําประปาอุปโภค 
บริโภคเพียงพอ 
และรองรับ 
การเพิ่ม 
ของชุมชน 

- ประชาชนมีน้ํา
สะอาดได�มาตรฐาน
ใช�อุปโภค บริโภค 

กองช*าง 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 รวม  6  โครงการ 500,000 6,600,000 3,800,000 5,000,000 3,000,000  
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่1สร�างเสริมเศรษฐกจิที่เข�มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค�า การบริการและการท(องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส(วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดป.ตตานี ที่ 1 การพัฒนาด�านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสร�างความเข�มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก�ไขป.ญหาความยากจน    
2.1  แผนงานสร�างความเข�มแขง็ของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เป6าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว(าจะ 
ได�รบั 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อบรมและศึกษาดูงาน 
เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
กลุ�มสตรี 
 

เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
ทํางานให,แก�กลุ�มสตรี 

จัดอบรมและศึกษา
ดูงานแก�กลุ�มสตรี
เป/นการเพิ่ม
ศักยภาพ 

280,000 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 ร,อยละ 80 
กลุ�มสตรี 
ได,รับการ
พัฒนา
ศักยภาพ 

กลุ�มสตรีมีศักยภาพ 
ในการทํางานเพิ่มขึ้น 

สนง.ปลัด 

2 ส�งเสริมอาชีพประกอบ 
ขนม – อาหาร 
(แผนชุมชน  ม.1 – ม.3) 

เพื่อส�งเสริมอาชีพ 
ให,แก�ประชาชน 

จัดฝ9กอบรมการ
ประกอบอาชีพ 
ขนม และอาหาร 

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 ร,อยละ 80 
กลุ�มเป:าหมาย 
มีความ 
พึงพอใจ 

ประชาชนมีอาชีพ 
และ รายได,เสริม 

สนง.ปลัด 

3 ส�งเสริมอาชีพเลี้ยงปลา 
ในกระชัง 
(แผนชุมชน  ม.1 – ม.3) 

เพื่อส�งเสริมอาชีพ 
ให,แก�ประชาชน 

ฝ9กอาชีพให,
ประชาชนที่สนใจ  

30,000 
 

30,000 - - - ร,อยละ 80 
กลุ�มเป:าหมาย 
มีความ 
พึงพอใจ 

ประชาชนมีอาชีพ 
และสร,างรายได, 

สนง.ปลัด 

4 ส�งเสริมอาชีพปศุสัตว> 
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

เ พื่ อ ส� ง เ ส ริ ม อ า ชีพตา ม
หลักเศรษฐจิกพอเพียง 
ให,แก�ประชาชน 

ฝ9กอบรมให,ความรู,
การประกอบอาชีพ
ด,านปศุสัตว> 

10,000 
 

10,000 - - - ร,อยละ 80 
กลุ�มเป:าหมาย
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมีอาชีพ 
และสร,างรายได, 

สนง.ปลัด 

5 ส�งเสริมอาชีพกลุ�มสตรี 
(แผนชุมชน  ม.1 – ม.3) 

เพื่อพัฒนาฝAมือและ
ผลิตภัณฑ>ของกลุ�มสตรี 

ฝ9กอบรมให,ความรู,
เพื่อยกระดับฝAมือ
ให,กับกลุ�ม 
อาชีพสตรี 

30,000 
 

30,000 60,000 60,000 60,000 ร,อยละ 80 
กลุ�มเป:าหมาย 
มีความ 
พึงพอใจ 

ฝAมือและผลิตภัณฑ> 
ของกลุ�มสตรีได,รับการ
พัฒนา 

สนง.ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เป6าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว(าจะ 
ได�รบั 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 อบรมและส�งเสริมอาชีพ 
ให,กับผู,ด,อยโอกาส 
(แผนชุมชน  ม.1 – ม.3) 

เพื่อสร,างทักษะ 
ด,านอาชีพให,แก�
ผู,ด,อยโอกาสมีรายได,
เพิ่มขึ้น 

จัดอบรม ฝ9กอาชีพ 
ให,แก�ผู,ด,อยโอกาส 
ในตําบล 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร,อยละ 70 
ผู,ด,อยโอกาส
สามารถประกอบ
อาชีพได, 

ผู,ด,อยโอกาสมีทักษะ 
ด,านอาชีพที่ตรงกับ 
ความถนัดของตนเอง 
เพิ่มรายได, และใช,เวลา
ว�างให,เกิดประโยชน> 

สนง.ปลัด 

7 ส�งเสริมและสนับสนุนการ
จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน 
(แผนชุมชน  ม.1 – ม.3) 

เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

ฝ9กอบรมให,ความรู,
เรื่องกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร,อยละ 70 
สามารถจัดตั้ง
กองทุนสวัสดิการ 

ประชาชนทราบ               
แนวทางการดําเนินงาน
กองทุนสวัสดิการชุมชน 

สนง.ปลัด 

8 ฝ9กอบรมเพื่อยกระดับฝAมือ 
ให,กลุ�มอาชีพสตรี 

เพื่อพัฒนาฝAมือ 
ให,กับกลุ�มสตรี 

ฝ9กอบรมให,ความรู, 
แก�กลุ�มอาชีพสตรี 

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 ร,อยละ 80 
กลุ�มเป:าหมาย 
มีความพึงพอใจ 

กลุ�มสตรีมีศักยภาพ               
และยกระดับพัฒนาฝAมือ
ในการประกอบอาชีพ 

สนง.ปลัด 

9 ส�งเสริมอาชีพให,แก�เยาวชน 
(แผนชุมชน  ม.1 – ม.3) 

เพื่อส�งเสริมให,เยาวชน    
มีงานทํา 

ฝ9กอบรมและสร,าง
อาชีพให,แก�เยาวชน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร,อยละ 70  
เยาวชนสามารถ
ประกอบอาชีพได, 

เยาวชนมีโอกาสมีทักษะ 
ด,านอาชีพที่ตรงกับ 
ความถนัดของตนเอง 
เพิ่มรายได, และใช,เวลา
ว�างให,เกิดประโยชน> 

สนง.ปลัด 
 

10 ส�งเสริมอบรมให,ความรู, 
การจัดทําผลิตภัณฑ>สินค,า  
OTOP 
(แผนชุมชน  ม.1 – ม.3) 

เพื่อพัฒนาสินค,า 
ของกลุ�มให,เป/นสินค,า  
OTOP 

ฝ9กอบรมให,ความรู,
การจัดทํา
ผลิตภัณฑ>สินค,า 
OTOP 

10,000 
 

 

10,000 30,000 30,000 30,000 ร,อยละ 80 
กลุ�มเป:าหมาย 
มีความรู,ในการ
จัดทําสินค,า OTOP 

กลุ�มได,รับการขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ> 
เป/นสินค,า  OTOP 

สนง.ปลัด 

11 ส�งเสริมวิสาหกิจชุมชน เพื่อพัฒนารายได, 
ของกองทุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

อบรมให,ความรู, 
การประกอบชีพ
วิสาหกิจชุมชน 

20,000 
 

20,000 30,000 30,000 30,000 ร,อยละ 70 
กลุ�มเป:าหมาย 
มีความรู,ด,าน 
วิสาหกิจชุมชน 

ประชาชนมีความเข,าใจ 
ในการประกอบอาชีพ
วิสาหกิจชุมชน 

สนง.ปลัด 
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แบบ ผ. 02 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เป6าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว(าจะ 
ได�รบั 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 จัดทําบัญชีครัวเรือนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(แผนชุมชน  ม.1 – ม.3) 

เพื่อให,ประชาชน 
ลดรายจ�ายเพิ่มรายได, 

อบรมให,ความรู, 
การจัดทําบัญชี
ครัวเรือน 

5,000 
 

5,000 20,000 20,000 20,000 ร,อยละ 80 
กลุ�มเป:าหมาย 
มีความรู,ด,าน 
การจัดทํา
บัญชีครัวเรือ 

ประชาชนสามารถ           
ลดรายจ�ายเพิ่มรายได, 

สนง.ปลัด 

            
            

13 อบรมให,ความรู,เกี่ยวกับการ
จัดตั้งกลุ�มอาชีพ 

เพื่อให,กลุ�มอาชีพ 
มีความรู,เรื่องการจัดตั้ง
กลุ�มอาชีพ 

อบรมให,ความรู, 
เรื่องการจัดตั้ง 
กลุ�มอาชีพ 

10,000 10,000 20,000 20,000 20,000 ร,อยละ 80 
กลุ�มเป:าหมาย 
มีความ 
พึงพอใจ 

ประชาชนทราบ               
แนวทางการจัดตั้ง 
กลุ�มอาชีพ 

สนง.ปลัด 

            
            
            
            
            
            
 
 

           

            
            
            
            
            
            
 รวม  13  โครงการ 525,000 545,000 590,000 590,000 590,000  
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แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  สร�างเสริมเศรษฐกิจที่เข�มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค�า การบริการและการท(องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส(วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดป.ตตานี ที่ 1  การพัฒนาด�านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี 
2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสร�างความเข�มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก�ไขป.ญหาความยากจน    
2.2  แผนงานการเกษตร 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เป6าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว(าจะ 
ได�รบั 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อบรมส�งเสริมและสนับสนุน 
การปลูกพืชเศรษฐกิจ 
(ยางพารา/ปาล>ม) 

เ พื่อเสริมสร,างทักษะ
การปลูกพืชเศรษฐกิจ
ให,กับประชาชน 

อบรมให,ความรู, 
การปลูกพืช
เศรษฐกิจ 

150,000 150,000 - 30,000 - ร,อยละ 70 
กลุ�มเป:าหมาย 
มีความรู,
เกี่ยวกับการ
ปลูกพืช
เศรษฐกิจ 

ประชาชนมีทักษะ 
ด,านอาชีพที่ตรงกับ 
ความต,องการของ 
ตนเอง 

สนง.ปลัด 

2 อบรมให,ความรู,การปลูกผัก 
สวนครัว รั้วกินได, 
(แผนชุมชน  ม.1 – ม.3) 

เพื่อให,ประชาชน 
มีทักษะในการปลูกผัก
สวนครัวชนิดต�างๆ 

อบรมให,ความรู, 
การปลูกผักสวน
ครัวชนิดต�างๆ 

5,000 
 

5,000 20,000 20,000 - ร,อยละ 70 
กลุ�มเป:าหมาย
มีความรู,เพิ่ม
ด,านการปลูก
ผักชนิดต�างๆ 

ประชาชนลดรายจ�าย          
เพิ่มรายได, 

สนง.ปลัด 

3 ส�งเสริมการปลูกถั่วเขียวแก,ไข
ปOญหาภัยแล,ง 
(แผนชุมชน  ม.1 – ม.3) 

เพื่อส�งเสริมอาชีพ 
ให,แก�ประชาชน 

อบรมให,ความรู, 
การปลูกถั่วเขียว 

30,000 30,000 30,000 - - ร,อยละ 70 
กลุ�มเป:าหมาย
มีความรู,การ
ปลูกถั่วเขียว 

สร,างอาชีพและสร,าง
รายได, ให,แก�ประชาชน 
และแก,ไขปOญหาภัยแล,ง 

สนง.ปลัด 

4 สนับสนุนและส�งเสริมอาชีพ         
การทํานาการไถ พันธุ>พืช ปุQย 
(แผนชุมชน  ม.1 – ม.3) 

เพื่อส�งเสริมอาชีพ 
ให,แก�ประชาชน 

อบรมให,ความรู, 
การทํานา 

30,000 
 

30,000 100,000 100,000 100,000 ร,อยละ 70 
กลุ�มเป:าหมาย
มีความรู,เพิ่ม
ในการทํานา 

ประชาชนมีงานทํา                
มีรายได,เพิ่มขึ้น 

สนง.ปลัด 

5 ฟSTนฟูนาร,าง 
(แผนชุมชน  ม.1 – ม.3) 

เพื่อส�งเสริมอาชีพ 
ให,แก�ประชาชน 

จํานวน  3 หมู� 50,000 
 

50,000 - - - ร,อยละ 70 
ประชาชน 
พึงพอใจ 

ประชาชนมีงานทํา            
มีรายได,เพิ่มขึ้น 

สนง.ปลัด 
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แบบ ผ. 02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เป6าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว(าจะ 
ได�รบั 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 ส�งเสริมอาชีพด,านการเกษตร เพื่อส�งเสริมให,
ประชาชนมีงานทํา 

อบรมให,ความรู, 
ด,านการเกษตร 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ร,อยละ 70 
กลุ�มเป:าหมาย
พึงพอใจ 

ประชาชนมีงานทํา            
มีรายได,เพิ่มขึ้น 

สนง.ปลัด 
 

7 อบรมวิทยากรกระบวนการ
ดํารงชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
(แผนชุมชน  ม.1 – ม.3) 

เพื่อให,ประชาชนดํารง 
ชีวิตตามปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

อบรมให,ความรู, 
เพื่อสร,างวิทยากร 
ด,านเศรษฐกิจ
พอเพียง 

10,000 
 

10,000 20,000 20,000 20,000 ร,อยละ 70 
 ที่วิทยากรด,าน
เศรษฐกิจ
พอเพียงมี
ความรู,เพิ่มขึ้น 

ประชาชนดํารงชีวิต 
ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงได,ถูกต,อง 

สนง.ปลัด 

8 จัดตั้งศูนย>เรียนรู,เศรษฐกิจ
พอเพียง 
(แผนชุมชน  ม.1 – ม.3) 

เพื่อให,ประชาชน
ดํารงชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนได,ศึกษา
องค>ความรู,ต�างๆจาก
ศูนย>เรียนรู,เศรษฐกิจ
พอเพียง 

10,000 
 

10,000 
 

- - - มีศูนย>เรียนรู,
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
จํานวน 1 แห�ง 

ประชาชนดํารงชีวิต 
ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สนง.ปลัด 

9 ทําปุQยหมักชีวภาพ 
(แผนชุมชน  ม.1 – ม.3) 

เพื่อส�งเสริมและทํา
ปุQยไว,ใช, 

อบรมให,ความรู,และ
สาธิตการทําปุQยหมัก
ชีวภาพ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร,อยละ 80 
กลุ�มเป:าหมาย 
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนรู,วิธีสามารถ
ทําปุQยใช,เองได, 

สนง.ปลัด 

10 รณรงค>การปลูกหญ,าแฝก 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

เพื่อป:องกันการ
พังทลายของดิน 

ร�วมปลูกหญ,าแฝก 
ในพื้นที่ ที่กําหนด 

10,000 
 

10,000 20,000 20,000 20,000 ร,อยละ 70  
สามารถป:องกัน
การพังทลาย
ของดินได, 

สามารถรักษาสภาพดิน
และป:องกันการ
พังทลายของดิน 

สนง.ปลัด 

11 สนับสนุนพันธุ>พืช เพื่อดําเนิน
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อให,ประชาชน 
ดํารงชีวิตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง  
และมีรายได,เพิ่มขึ้น 

อบรมให,ความรู,การ
พืชตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

5,000 5,000 - - - ร,อยละ 70 
กลุ�มเป:าหมาย
ดํารงชีวิตตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชนสามารถ
ดํารงชีพตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
ได,ถูกต,อง 

สนง.ปลัด 
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แบบ ผ. 02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เป6าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว(าจะ 
ได�รบั 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 พัฒนาศูนย>ถ�ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรให,
ทันสมัย 
 

เพื่อให,ศูนย>บริการฯ           
ได,ดําเนินงานส�งเสริม
การเกษตรอย�าง 
มีประสิทธิภาพ 

ศูนย>บริการและ
ถ�ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล จํานวน 
1 ศูนย>/ปA 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 ร,อยละ 80 
กลุ�มเป:าหมาย 
มีความพึงพอใจ 
 

เกษตรกรได,รับการ
บริการด,านการเกษตร
อย�างมีประสิทธิผล 

สนง.ปลัด 

13 
 
 
 
 

ส�งเสริมการเพาะ 
เห็ดฟางในตะกร,า 
 

เพื่อถ�ายทอดความรู,
การเพาะเห็ดฟาง 
และสร,างอาชีพให,แก�
ประชาชนในตําบล  
 

อบรมให,ความรู, 
แก�กลุ�มเป:าหมาย 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 ร,อยละ 80 
กลุ�มเป:าหมาย 
มีความพึงพอใจ 
 

- กลุ�มเป:าหมาย 
มีรายได,เพิ่มขึ้น 
- กลุ�มเป:าหมาย
สามารถผลิตเห็ดฟาง
เพื่อบริโภค 

สนง.ปลัด 

14 ส�งเสริมการใช,สมุนไพรป:องกัน
กําจัดศัตรูพืช 
 

เพื่อรักษา 
สิ่งแวดล,อมและ
ป:องกันตนเองจาก
สารเคมีที่ตกค,าง 

อบรมให,ความรู,แก�
กลุ�มเป:าหมาย 

- 20,000 20,000 30,000 30,000 ร,อยละ 80 
กลุ�มเป:าหมาย 
มีความพึงพอใจ 
 

กลุ�มเป:าหมาย 
มีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

สนง.ปลัด 

15 ส�งเสริมสนับสนุนการทํา
เกษตรครบวงจร  
 

เพื่อถ�ายทอดความรู,
ในการประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรให,แก�
ประชาชน 

อบรมให,ความรู,แก�
กลุ�มเป:าหมาย 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ร,อยละ 80 
กลุ�มเป:าหมาย 
มีความพึงพอใจ 
 

- กลุ�มเป:าหมาย 
มีความรู,ด,านอาชีพ
เกษตร 
- กลุ�มเป:าหมาย 
มีรายได,เพิ่มขึ้น 

สนง.ปลัด 

            
 
 

           

            
            
            
 รวม  15  โครงการ 360,000 460,000 350,000 360,000 310,000  
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แบบ ผ. 02 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น�าอยู� และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอย�างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท)องถิ่นในเขตจังหวัดป-ตตานี ที่ 4 การพัฒนาด)านสังคมและความมั่นคง 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน และสังคมให)มีคุณภาพ 
3.1  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เป6าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว�าจะ 
ได)รบั 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สนับสนุนสื่อการเรียน 
สําหรับการศึกษาด#าน
ศาสนา 

เพื่อให#ผู#ศึกษาด#าน
ศาสนามีสื่อการเรียน 

มัสยิดละ 1 ชุด 
 

15,000 
 

15,000 - - - จํานวนมัสยิด  
 5 แห�ง มีสื่อ 
การศึกษาใช# 

มีสื่อการเรียนไว#
ศึกษาด#านศาสนา 

สนง.ปลัด 

2 อาหารเสริม (นม)   เพื่อให#เด็กอนุบาล 
เด็กประถมศึกษาป3ที่ 
1-6 และ เด็กเล็ก 
ศพด.ได#รับอาหาร
เสริมนมที่มีคุณค�า
ครบถ#วนและเพียงพอ 

- โรงเรียน สพฐ. 
จํานวน  2  แห�ง 
-ศูนย:พัฒนา 
เด็กเล็ก  
อบต.เกาะเปาะ 
จํานวน 1 แห�ง 

831,700 
 

831,700 850,000 870,000 890,000 เด็กอนุบาล  
เด็กประถมศึกษา
ป3ที่ 1-6 และ 
เด็กเล็ก ศพด.
ได#รับอาหาร
เสริมนมที่มี
คุณค�าครบถ#วน
และเพียงพอ 
100% 

เด็กอนุบาล  
เด็กประถมศึกษาป3ที่ 
1-6 และ เด็กเล็ก 
ศพด.มีสุขภาพ  
แข็งแรง มีพัฒนาการ
สมวัย 

สนง.ปลัด 

3 สนับสนุนค�าใช#จ�ายใน 
การบริหารสถานศึกษา 
(ค�าอาหารกลางวัน) 
 

เพื่อให#เด็กเล็กศพด.
ได#รับอาหารกลางวัน
เพียงพอเหมาะสมตาม
หลักโภชนาการ 

ศูนย:พัฒนา 
เด็กเล็ก  
อบต.เกาะเปาะ 
จํานวน 1 แห�ง 

122,500 
 

196,000 200,000 230,000 230,000 เด็กเล็ก ศพด.
ร#อยละ 100  
ได#รับอาหาร
กลางวัน
เหมาะสมตาม
หลักโภชนาการ 

เด็กเล็กมีสุขภาพ  
แข็งแรง มีพัฒนาการ
สมวัย 

สนง.ปลัด 
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แบบ ผ. 02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เป6าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว�าจะ 
ได)รบั 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 อุดหนุนอาหารกลางวัน เพื่อให#นักเรียนได#รับ
อาหารกลางวัน
เพียงพอเหมาะสม
ตามหลักโภชนาการ 

โรงเรียน สพฐ. 
จํานวน 2 แห�ง 
- ร.ร.บ#านเกาะเปาะ 
- ร.ร.บ#านใหม�พัฒนวิทย: 

1,570,000 1,570,000 1,300,000 1,400,000 1,500,000 ร#อยละ 100  
นักเรียนได#รับ
อาหารกลางวัน
เหมาะสมตาม
หลักโภชนาการ 

นักเรียนมีสุขภาพ
แข็งแรง และได#รับ
สารอาหาร
เพียงพอ 

สนง.ปลัด 

5 จัดกิจกรรมแข�งขันกีฬา 
ศูนย:พัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.เกาะเปาะ 

เพื่อให#เด็กเล็ก ศพด.           
กล#าแสดงออก               
เกิดความสามัคคี
สุขภาพแข็งแรง 

จัดแข�งขันกีฬา 
ป3ละ 1 ครั้ง 

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 ร#อยละ 100 
เด็กเล็ก ศพด. 
ได#เรียนรู#  
กล#าแสดงออก  
รู#รักสามัคคี 

เด็กเล็ก ศพด. 
เกิดการเรียนรู#  
กล#าแสดงออก และ
พัฒนาการสมวัย 

สนง.ปลัด 

6 จัดอบรมให#ความรู#แก�
ประชาชนเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของศูนย:
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
เกาะเปาะ 

เพื่อให#ประชาชนได#
ทราบการปฏิบัติงาน
ของศูนย:ฯ 

อบให#ความรู#แก�
ประชาชนในการ
ปฏิบัติงาน ขั้นตอนต�างๆ 
ของ ศพด.ฯ 

10,000 
 

10,000 20,000 20,000 20,000 ร#อยละ 80 
ประชาชน 
มีความเข#าใจและ
ปฏิบัติได#ตาม
ขั้นตอนของ 
ศพด. 

ประชาชนได#
รับทราบการ
ปฏิบัติงานของ 
ศูนย:ฯ 

สนง.ปลัด 

7 เด็กไทยยุคใหม� 4.0 
 

เพื่อเปIนการส�งเสริม
และเปJดโอกาสให#
เด็กได#มีเวทีในการ
แสดงความสามารถ
ทั้งไอคิว และอีคิว 

จัดกิจกรรมต�างๆ 
เช�น กิจกรรม 
การแสดง 
กิจกรรมตามซุ#ม ฯลฯ 

100,000 
 

100,000 120,000 120,000 120,000 ร#อยละ 70  
ของเด็กที่เข#าร�วม
กิจกรรมมีพัฒนา
ด#านไอคิว อีคิว 

เด็กกล#าแสดงออก
เสริมความมั่นใจ 
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเพื่อ 
การอยู�ร�วมกัน 
ในสังคมได# 

สนง.ปลัด 
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แบบ ผ. 02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เป6าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว�าจะ 
ได)รบั 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 หนูน#อยฟNนสวย เพื่อให#ผู#ปกครองรู#วิธี
ดูแลช�องปากและฟNน
ของบุตรหลานได#ถูกวิธี 

อบรมให#ความรู#
ผู#ปกครองเด็ก 

10,000 
 

10,000 20,000 20,000 20,000 ร#อยละ 70  
ผู#ปกครองเด็ก 
สามารถดูแลสุขภาพ
ฟNนได#ถูกวิธี 

เด็กมีสุขภาพ 
ช�องปากที่ดีขึ้น 
ลดฟNนผุ 

สนง.ปลัด 

9 ทัศนศึกษา 
 

เพื่อให#เด็กเล็ก ศพด. 
ได#เรียนรู#จาก
ประสบการณ:ตรง 

นําเด็กเล็ก ศพด.
ทัศนศึกษา 
นอกสถานที่ 

30,000 
 

48,810 50,000 50,000 50,000 ร#อยละ 100   
เด็กเล็ก ศพด. 
เกิดการเรียนรู#จาก
ประสบการณ:จริง 

เด็กเล็ก ศพด. 
ได#รับประสบการณ: 
จากแหล�งเรียนรู#
ต�างๆ นอกสถานที่ 

สนง.ปลัด 

10 สนับสนุนค�าใช#จ�ายในการ
บริหารสถานศึกษา 
(เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนค�าจัดการเรียน
การสอนของศูนย:พัฒนาเด็ก
เล็ก / รายหัว) 
 

เพื่อเปIนค�ารายหัว 
ของสถานศึกษา 

เด็กนักเรียนศูนย:
พัฒนาเด็ก  
อบต.เกาะเปาะ 
จํานวน 40 คน 

55,000 68,000 70,000 70,000 70,000 เด็กเล็ก ศพด. 
ร#อยละ 100  
ได#รับเงินค�าบริการ 
รายหัว 

เด็กเล็ก ศพด. 
มีศักยภาพด#าน
การศึกษาดีขึ้น 
 

สนง.ปลัด 

11 สนับสนุนค�าใช#จ�าย 
ในการบริหารสถานศึกษา 
(เงินอุดหนุนสําหรับศูนย:
พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. 
ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต#) 
 

เพื่อจัดหาสื่อการเรียน
การสอนเชิงสัญลักษณ:
ของความเปIนชาติ 
 แก�เด็กเล็ก ศพด. 

จัดหาสื่อการ
เรียนการสอน 
เชิงสัญลักษณ: 
ของความเปIน
ชาติให#แก�เด็กเล็ก 
ศพด. 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กเล็ก ศพด. 
ร#อยละ 70  
ได#รับการส�งเสริม 
ด#านสื่อการเรียน 
การสอนเชิงสัญลักษณ:
ของความเปIนชาติ 
 

เด็กเล็ก ศพด. 
มีศักยภาพด#าน
การศึกษาดีขึ้น 
 

สนง.ปลัด 
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แบบ ผ. 02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เป6าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว�าจะ 
ได)รบั 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 สนับสนุนค�าใช#จ�าย 
ในการบริหารสถานศึกษา 
 (เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนค�าใช#จ�าย 
ในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย:พัฒนา 
เด็กเล็ก) 
 

เพื่อเปIนค�าใช#จ�ายสําหรับ
จัดหา 
- ค�าหนังสือเรียน 200 
- ค�าอุปกรณ:การเรียน 200 
- ค�าเครื่องแบบนักเรียน 
300 
- ค�ากิจกรรมพัฒนาผู#เรียน
430  
จํานวน  40 คน 

ส�งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษา
ท#องถิ่น 
แก�เด็กเล็ก ศพด. 

- 43,000 46,000 51,000 51,000 เด็กเล็ก ศพด.  
ร#อยละ 70  
ได#รับการส�งเสริม 
ด#านการศึกษาดีขึ้น 

เด็กเล็ก ศพด.  
มีศักยภาพ 
ด#านการศึกษา 
ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

13 
  

 

หนูน#อยผมสวยไร#เหา 
 

เพื่อให#ผู#ปกครอง 
เด็กเล็ก ศพด. ดูแลรักษา
ความสะอาดร�างกายของ
บุตรหลานได#ถูกวิธี 
 

อบรมให#ความรู#
ผู#ปกครอง 
เด็กเล็ก ศพด. 
เกาะเปาะ 
 

- 
 
 

- 
 
 

10,000 15,000 15,000 เด็กเล็ก ศพด.  
ร#อยละ 80 ได#รับ
การดูแลทําความ
สะอาดร�างกาย 
ได#ถูกวิธี 

เด็กเล็ก ศพด.
เกาะเปาะได#รับ
การดูแลรักษา
ความสะอาด
ร�างกายได#ถูกวิธี 

สํานักปลัด 

14 หนูน#อยแอโรบิค 
เพื่อสุขภาพ 

- เพื่อให#เด็กปฐมวัย 
มีทักษะชีวิตด#านการ
เคลื่อนไหวร�างกาย 
- เพื่อให#เด็กปฐมวัยรู#จัก
วิธีการออกกําลังกายโดย
การเต#นแอโรบิคประกอบ
จังหวะตามความเหมาะสม 
- เพื่อพัฒนากล#าเนื้อมัดใหญ� 

- จํานวนเด็กเล็ก 
40 คน 
- ออกกําลังกาย 
สัปดาห:ละ 2 
ครั้ง 

- 
 
 

- 
 
 

15,000 15,000 15,000 เด็กปฐมวัย 
ร#อยละ 80 พัฒนา
กล#ามเนื้อมัดใหญ� 

- เด็กปฐมวัยมี
ทักษะชีวิตด#าน
การเคลื่อนไหว
ร�างกาย   
- เด็กปฐมวัย            
รู#วิธีการออกกําลัง
กายโดยการเต#น
แอโรบิค 
- เด็กปฐมวัยมี
การพัฒนากล#า
เนื้อมัดใหญ� 

สํานักปลัด 

 รวม  14  โครงการ 2,774,200 2,932,510 2,741,000 2,901,000 3,021,000  
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น�าอยู� และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอย�างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท)องถิ่นในเขตจังหวัดป-ตตานี ที่ 4 การพัฒนาด)านสังคมและความมั่นคง 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน และสังคมให)มีคุณภาพ    
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เป6าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว�าจะ 
ได)รบั 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 เรียนรู#จริยธรรมตามหลัก
ศาสนานําพาชุมชนสู�สันติสุข  

เพื่อส�งเสริมให#เด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชน ผู#นํา
ศาสนา มีความรู# 
ด#านจริยธรรมตาม 
หลักศาสนาอิสลาม 

อบรมให#ความรู#
แก�กลุ�มเปRาหมาย 

20,000 
 

20,000 30,000 30,000 30,000 ร#อยละ 70 
กลุ�มเปRาหมาย 
มีความรู# 
ด#านจริยธรรม
ตามหลักศาสนา
อิสลาม 

เด็ก เยาวชน ประชาชน  
ผู#นําศาสนา สามารถ 
นําความรู#ด#านจริยธรรม 
ตามหลักศาสนาอิสลาม 
มาปรับใช#ในชีวิตประจําวัน 

สนง.ปลัด 

2 เมาลิดสัมพันธ: เพื่ออนุรักษ:ประเพณี
และสนับสนุน
กิจกรรมทางศาสนา 

กิจกรรมสัมพันธ:
ด#านศาสนา 

60,000 
 

60,000 60,000 60,000 60,000 ร#อยละ 80 
ประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

เกิดการอนุรักษ:ประเพณี 
และพิธีทางศาสนา 

สนง.ปลัด 

3 ส�งเสริมและอบรมจริยธรรม
ภาคฤดูร#อน  

เพื่อให#เด็ก เยาวชน             
มีความรู#  มีคุณธรรม
และใช#เวลาว�างให#
เกิดประโยชน: 
ในภาคฤดูร#อน 

อบรมให#ความรู# 
และจัดกิจรรม
ละลายพฤติกรรม 

70,000 
 

70,000 70,000 70,000 70,000 ร#อยละ 70 
กลุ�มเปRาหมาย 
ได#ร�วมกิจกรรม
ใช#เวลาว�างได# 
เกิดประโยชน: 

เด็ก เยาวชน เกิดความรู#                
มีคุณธรรมใช#เวลาว�าง 
ได#เกิดประโยชน: 

สนง.ปลัด 

4 ส�งเสริมการอ�านอัลกุรอาน เพื่อส�งเสริมให# 
เด็ก เยาวชน 
อ�านอัลกุรอาน 
ได#ถูกต#องตามหลัก
ศาสนา 

อบรมให#ความรู#
แก�เด็ก เยาวชน
ได#ฝTกฝนการ
อ�านอัลกุรอาน
อย�างถูกต#อง 

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 ร#อยละ 80 
กลุ�มเปRาหมาย
สามารถอ�านอัลกุ
รอานได#ถูกต#อง
ตามหลักศาสนา 
 

เด็ก เยาวชน เกิดทักษะ
การอ�านอัลกุรอาน 
ได#ถูกต#อง 

สนง.ปลัด 

            

 
 



134 
แบบ ผ. 02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เป6าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว�าจะ 
ได)รบั 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 อาซูรอสัมพันธ: เพื่ออนุรักษ:
วัฒนธรรมพื้นบ#าน 

จัดกิจกรรมทาง
ศาสนาร�วมกัน 

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร#อยละ 80  
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

สามารถอนุรักษ:วัฒนธรรม
พื้นบ#านและประเพณีทาง
ศาสนา สร#างความสามัคคี 
ในชุมชน 

สนง.ปลัด 

6 
 
 

ส�งเสริมการถือศีลอด                
เดือนรอมฎอน 
 

เพื่อส�งเสริมกิจกรรม
ทางศาสนาประเพณี 

จัดกิจกรรมการ
ถือศีลอดตาม
หลักศาสนา 

100,000 
 

120,000 120,000 120,000 120,000 ร#อยละ 80 
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

ประชาชนในพื้นที่ได#รับ
การส�งเสริมการถือศีลอด
ในเดือนรอมฎอน 

สนง.ปลัด 

7 ค�าใช#จ�ายในพิธีทางศาสนา             
และประเพณีต�างๆ  

เพื่อส�งเสริมอนุรักษ:
กิจกรรมด#านศาสนา 
ประเพณี และ
วัฒนธรรมท#องถิ่น 

จัดกิจกรรมต�างๆ 
ตามวันสําคัญ
ของประเพณี  
พิธีทางศาสนา 

30,000 
 

30,000 40,000 40,000 40,000 ร#อยละ 80 
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

สามารถอนุรักษ:กิจกรรม
ทางศาสนาประเพณีและ
วัฒนธรรมท#องถิ่นคงอยู�
ยั่งยืน 

สนง.ปลัด 

8 ส�งเสริมสนับสนุน
ศิลปวัฒนธรรมท#องถิ่น 
(แผนชุมชน ม.1 – ม.3) 

เพื่อส�งเสริมและ
อนุรักษ:ศิลปะ
ท#องถิ่นให#ยั่งยืน 

จัดกิจกรรม 
อนุรักษ:ด#าน
ศิลปวัฒนธรรม
ท#องถิ่น 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร#อยละ 70 
ศิลปวัฒนธรรม
ท#องถิ่นได#รับการ
ส�งเสริม อนุรักษ: 

ศิลปวัฒนธรรมท#องถิ่น 
คงอยู�ยั่งยืน 

สนง.ปลัด 

9 
 

ถ�ายทอดภูมิปNญญาท#องถิ่น 
(แผนชุมชน ม.1 – ม.3) 
 

เพื่อเปIนการอนุรักษ:               
สืบสานภูมิปNญญา
ท#องถิ่น 

จัดกิจกรรม
ถ�ายทอดความรู#
ด#านภูมิปNญญา
ท#องถิ่น 

20,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 ร#อยละ 70 
ได#รับการเรียนรู#
ด#านภูมิปNญญา
ท#องถิ่น 

ภูมิปNญญาท#องถิ่นได#รับ
การอนุรักษ:อย�างยั่งยืน 

สนง.ปลัด 

10 อนุรักษ:วัฒนธรรม 
 

เพื่อเปIนการสืบสาน
ส�งเสริมอนุรักษ: และ
ฟWXนฟูมรดกทาง
ศิลปะวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ 
ภูมิปNญญาท#องถิ่น 

จัดกิจกรรมต�างๆ 
ส�งเสริมและ 
อนุรักษ:
วัฒนธรรม
ท#องถิ่น 

40,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร#อยละ 70 
วัฒนธรรม
ท#องถิ่นได#รับ 
ส�งเสริมและ
อนุรักษ: 

ประชาชนในพื้นที่ 
ได#สืบสานส�งเสริมอนุรักษ: 
และฟWXนฟูมรดกทางศิลปะ 
วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
และภูมิปNญญาท#องถิ่น 

สนง.ปลัด 

 
 



135 
แบบ ผ. 02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เป6าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว�าจะ 
ได)รบั 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 ประกวดและแข�งขันว�าว 
ประจําป3  
 

เพื่อเปIนการส�งเสริม
และอนุรักษ:ประเพณี
และภูมิปNญญาท#องถิ่น 

จัดกิจกรรม 
ส�งเสริมและ
อนุรักษ:ประเพณี
และภูมิปNญญา
ท#องถิ่น 

15,000 
 

20,000 25,000 25,000 25,000 ร#อยละ 70  
ภูมิปNญญาท#องถิ่น 
ยังคงอยู� 

ส�งเสริมอนุรักษ: 
ประเพณีของคน 
ในชุมชน 

สนง.ปลัด 

12 สนับสนุนชุดการแสดง          
สิละมะโย�ง 

เพื่อส�งเสริมอนุรักษ: 
วัฒนธรรมท#องถิ่น 

จัดกิจกรรมต�างๆ 
และอนุรักษ:
วัฒนธรรม
ท#องถิ่น 

60,000 60,000 - - - ร#อยละ 70  
ภูมิปNญญาท#องถิ่น 
ยังคงอยู� 

วัฒนธรรมท#องถิ่นคงอยู�
อย�างยั่งยืน 

สนง.ปลัด 

13 
 

แข�งขันกีฬาต#านยาเสพติด   
 
 

เพื่อให#ประชาชน 
ใช#เวลาให#เกิด
ประโยชน:ห�างไกล 
ยาเสพติด 

จัด.กิจกรรม
แข�งขันกีฬา
ประเภทต�างๆ 
เช�น ฟุตบอล 
ฯลฯ 

150,000 
 
 

150,000 150,000 150,000 150,000 ร#อยละ 80 
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 
 

ลดปNญหาการแพร�ระบาด
ของเยาเสพติดในพื้นที่ 

สนง.ปลัด 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
 รวม  13  โครงการ 665,000 760,000 725,000 725,000 725,000  

 
 



136 
แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น�าอยู� และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอย�างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท)องถิ่นในเขตจังหวัดป-ตตานี ที่  4 การพัฒนาด)านสังคมและความมั่นคง 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน และสังคมให)มีคุณภาพ    
3.3 แผนงานสร)างความเข)มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เป6าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว�าจะ 
ได)รบั 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 กีฬาสานสัมพันธ: สานฝNน          
ครอบครัว 

เพื่อสร#างความเข#มแข็ง
ของสถานบันครอบครัว 

จัดกิจกรรมแข�งขัน
กีฬาประเภทต�างๆ 

10,000 
 

10,000 20,000 20,000 20,000 ครอบครัว 
ร#อยละ 70  
เกิดความเข็ม
แข็ง สามัคคี  

สถาบันครอบครัว             
มีความเข#มแข็ง อบอุ�น 

สนง.ปลัด 

2 
 

อบรมคณะทํางานศูนย:พัฒนา
ครอบครัวในชุมชนระดับ
หมู�บ#าน 

เพื่อสร#างความเข#มแข็ง
ให#แก�ชุมชน และ
ครอบครัว 

อบรมให#ความรู# 
แก�กลุ�มเปRาหมาย 

10,000 
 

10,000 - - - ครอบครัว 
ร#อยละ 70 
เกิดความ 
เข็มแข็ง สามัคคี  

ชุมชนและสถาบัน
ครอบครัวมีความ
เข#มแข็ง 

สนง.ปลัด 

3 ปRองกันและแก#ไขปNญหาการ
ตั้งครรภ:ก�อนวัยอันควร 

เพื่อเตรียมความพร#อม
การตั้งครรภ:ก�อนถึงวัย 

อบรมให#ความรู# 
แก�กลุ�มเปRาหมาย 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร#อยละ 70 
สามารถปRองกัน
การตั้งครรภ:
ก�อนวัยอันควร 

สามารถปRองกันและ
แก#ไขปNญหาการ 
ตั้งครรภ:ก�อนวัย 
อันควร 

สนง.ปลัด 

4 ปฏิรูปจิตวิญญาณเยาวชนคน             
รุ�นใหม�  

เพื่อส�งเสริมให#เด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ใช#มิติทางศาสนาและ
วัฒนธรรมเปIนหลัก         
ในการสร#างภูมิคุ#มกัน
ให#แก�ตนเอง 

อบรมให#ความรู# 
แก�กลุ�มเปRาหมาย 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร#อยละ 70 
กลุ�มเปRาหมาย
นํามิติทาง
ศาสนาไป 
ปรับใช#ในชีวิต 
ประจําวัน 

เด็ก เยาวชนได#นํา
หลักธรรมของศาสนา 
มาใช#ในชีวิตประจําวัน 

สนง.ปลัด 

            
            
            
            

 



137 
แบบ ผ. 02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เป6าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว�าจะ 
ได)รบั 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 
 

ปฏิรูปผู#ปกครอง 
รุ�นใหม�เข#าใจ เยาวชน  

เพื่อส�งเสริมให#
ประชาชน พ�อ แม� 
ผู#ปกครองได#เข#าใจ 
รู#เท�ากันพฤติกรรมลูก
และสื่อเทคโนโลยี
ปNจจุบัน 

อบรมให#ความรู# 
แก�กลุ�มเปRาหมาย 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร#อยละ 70 
กลุ�มเปRาหมาย
สามารถเข#าใจ
พฤติกรรมลูก
และรู#เท�าทัน 
เทคโนโลยี 

ประชาชนและ
ผู#ปกครองเข#าใจ 
สื่อเทคโนโลยีปNจจุบัน
และรู#เท�ากัน          
เยาวชน 

สนง.ปลัด 

6 อบรมและศึกษาดูงาน 
เพื่อเพิ่มศักยภาพผู#นํา
ชุมชน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การทํางานของผู#นํา
ชุมชน 

จัดอบรม ศึกษาดูงาน
แก�ผู#นําชุมชน  
 

150,000 
 

150,000 150,000 150,000 150,000 ร#อยละ 70 
ผู#นําชุมชน 
มีศักยภาพ
เพิ่มขึ้น 

ผู#นําชุมชน 
มีศักยภาพในการ 
ทํางานเพิ่มขึ้น 

สนง.ปลัด 

7 สายใยรักจากแม�สู�ลูก เพื่อส�งเสริมสถาบัน
ครอบครัวให#เกิด           
ความรัก ความเข#าใจ 

จัดอบรม และ 
จัดกิจกรรมต�างๆ 
ให#แก�กลุ�มเปRาหมาย 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร#อยละ 70
สถาบัน
ครอบครัวมี
ความเข#มแข็ง  

สถาบันครอบครัว             
มีความรัก ความอบอุ�น
เพิ่มขึ้น 

สนง.ปลัด 

8 
 
 

เยี่ยมบ#าน เยี่ยมใจ 
ห�วงใยสุขภาพผู#สูงอายุ 
และผู#พิการ  

เพื่อสร#างขวัญกําลังใจ
ให#กับผู#สูงอายุและ              
ผู#พิการ 

จัดกิจกรรมต�างๆ 
สําหรับผู#สูงอายุ  
ผู#พิการ 

10,000 
 

10,000 
 

20,000 20,000 20,000 ร#อยละ 80 
ผู#สูงอายุ  
ผู#พิการได#รับ
การดูแล  
เอาใจใส� 

ผู#สูงอายุและผู#พิการ 
มีขวัญและกําลังใจ 
ในการดําเนินชีวิต 

สนง.ปลัด 

9 
 

พอเพียงนําหน#า 
ชราสุขใจ ผู#สูงวัย 
สุขภาพดี 
 

เพื่อตระหนักในคุณค�า 
และเห็นความสําคัญ
ของผู#สูงอายุ  

จัดกิจกรรมอบรม 
ให#ความรู#แก�ผู#สูงอายุ
และกิจกรรมอื่นๆ 

100,000 
 
 

100,000 
 

120,000 120,000 120,000 ร#อยละ 70  
มีความรู#ด#าน
ต�างๆ เช�น  
สุขภาพ 

ประชาชนมีความ
ตระหนักและเห็น
คุณค�าของผู#สูงอายุ 

สนง.ปลัด 

            
            
            

 



138 
แบบ ผ. 02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เป6าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว�าจะ 
ได)รบั 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 อบรมให#ความรู#สิทธิ
เด็กและเยาวชน             
ขั้นพื้นฐาน  

เพื่อให#เด็กและ
เยาวชนมีความรู# 
ด#านสิทธิเด็ก เยาวชน 

จัดอบรมให#ความรู# 
แก�กลุ�มเปRาหมาย 

10,000 
 

10,000 
 

20,000 20,000 20,000 ร#อยละ 70 
กลุ�มเปRาหมาย 
มีความรู#ด#านสิทธิ
เด็ก เยาวชน 

เด็กและเยาวชนได#รับ
ความรู#เกี่ยวกับสิทธิ 
ของตนเอง 

สนง.ปลัด 

11 อบรมให#ความรู#
เกี่ยวกับวินัยจราจร 

เพื่อให#ประชาชน  
เยาวชน มีความรู#              
ที่ถูกต#องเกี่ยวกับวินัย
จราจร 

จัดอบรมให#ความรู# 
แก�กลุ�มเปRาหมาย 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร#อยละ 80
กลุ�มเปRาหมาย
เข#าใจวินัยจราจร 

ประชาชน เยาวชน            
มีความรู#ด#านวินัยจราจร
และปฏิบัติตามกฎ
จราจรได#ถูกต#อง 

สนง.ปลัด 

12 
 
 
 
 

ครอบครัวสุขสันต:               
ไร#ความรุนแรง 

เพื่อให#ความรู#เรื่อง 
การลดความรุนแรง      
ในครอบครัว 

จัดอบรมให#ความรู# 
แก�กลุ�มเปRาหมาย 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร#อยละ 70 
กลุ�มเปRาหมาย 
เกิดความรัก  
ความเข#าใจ  
ลดความรุนแรง 
ในครอบครัว 

กลุ�มเปRาหมาย 
มีความรู#เรื่องการ 
ลดความรุนแรง 
ในครอบครัว  

สนง.ปลัด 

13 อบรมให#ความรู#เรื่อง
สวัสดิการและการดูแล
สุขภาพแก�ผู#สูงอายุ           
ผู#พิการ และ
ผู#ด#อยโอกาส   

เพื่อให#ความรู#เรื่อง
สวัสดิการและการ
ดูแลสุขภาพแก�
ผู#สูงอายุ ผู#พิการและ 
ผู#ด#อยโอกาส 

จัดอบรมให#ความรู# 
แก�กลุ�มเปRาหมาย 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร#อยละ 70 
กลุ�มเปRาหมาย 
มีความรู#เรื่องการ
ดูแลสุขภาพ
ผู#สูงอายุ ผู#พิการ 
ผู#ด#อยโอกาส 

กลุ�มเปRาหมายมีความรู#
เรื่องสวัสดิการและเรื่อง
สุขภาพเพิ่มขึ้น 

สนง.ปลัด 

14 ส�งเสริมสุขภาพสตรี ,             
ผู#สูงอายุ, ผู#พิการ 
 

เพื่อดูแลสุขภาพสตรี 
ผู#สูงอายุ ผู#พิการ 

อบรมให#ความรู#  และ
ตรวจสุขภาพเบื้องต#น
แก�สตรี ผู#สูงอายุ  
ผู#พิการ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร#อยละ 80 
กลุ�มเปRาหมาย 
มีความ 
พึงพอใจ 

สตรี ผู#สูงอายุ ผู#พิการ               
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

สนง.ปลัด 

            

 
 



139 
แบบ ผ. 02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เป6าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว�าจะ 
ได)รบั 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 อบรมให#ความรู#
เกี่ยวกับการลดความ
รุนแรงในครอบครัว 

เพื่อลดการกระทําที่
รุนแรงในครอบครัว 

อบรมให#ความรู# 
แก�กลุ�มเปRาหมาย 
ในตําบล 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร#อยละ 80 
กลุ�มเปRาหมาย 
ทราบวิธีการลด
ความรุนแรง 

ความรุนแรง 
ในครอบครัวลดลง 

สนง.ปลัด 

16 ปNนรัก ปNนน้ําใจ ห�วงใย
ผู#สูงอายุ ผู#พิการ และ 
ผู#ด#อยโอกาส  
 

เพื่อเปIนการดูแล  
ผู#สูงอายุ ผู#พิการ และ 
ผู#ด#อยโอกาสให#เกิด
ความอบอุ�นไม�รู#สึก
โดนทอดทิ้ง ส�งผลให#
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

จัดกิจกรรมต�างๆ 
ให#แก�กลุ�มเปRาหมาย 

- 40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

ร#อยละ 80
กลุ�มเปRาหมาย 
มีพึงพอใจ 

กลุ�มเปRาหมาย 
ได#รับการดูแลทางด#าน
ร�างกายและจิตใจ 

สนง.ปลัด 

17 ส�งเสริมผู#สูงอายุและ
สถาบันครอบครัว
ตําบลเกาะเปาะ  

เพื่อส�งเสริมให#ความรู#
แก�กลุ�มเปRาหมาย
เกี่ยวกับสถาบัน
ครอบครัว 

จัดกิจกรรมต�างๆ 
ให#แก�กลุ�มเปRาหมาย 

- 40,000 40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

ร#อยละ 80
กลุ�มเปRาหมาย 
มีความพึงพอใจ 

กลุ�มเปRาหมาย 
มีความรู#เกี่ยวกับ
สถาบันครอบครัว
เพิ่มขึ้น 

สนง.ปลัด 

18 ส�งเสริมและพัฒนา
กลุ�มอาชีพสตรีตําบล
เกาะเปาะ 
 

เพื่อให#กลุ�มเปRาหมาย
ได#รับการส�งเสริมและ
พัฒนาให#เกิดการ  

จัดอบรมให#ความรู# 
แก�กลุ�มเปRาหมาย 

- 30,000 40,000 40,000 40,000 ร#อยละ 80
กลุ�มเปRาหมาย 
มีความพึงพอใจ 

กลุ�มเปRาหมาย 
นําความรู#ที่ได# 
ไปพัฒนากลุ�ม 

สนง.ปลัด 

19 ส�งเสริมอาชีพ 
ด#านการเกษตร 
ให#ประชาชนตําบล 
เกาะเปาะ 
 

เพื่อให#กลุ�มเปRาหมาย 
มีอาชีพสร#างรายได# 

จัดอบรมให#ความรู# 
แก�กลุ�มเปRาหมาย 

- 20,000 30,000 30,000 30,000 ร#อยละ 80
กลุ�มเปRาหมาย 
มีความพึงพอใจ 

กลุ�มเปRาหมาย 
มีอาชีพ มีรายได# 
เพิ่มขึ้น 

สนง.ปลัด 

            

 
 
 



140 
แบบ ผ. 02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เป6าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว�าจะ 
ได)รบั 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 ส�งเสริมอาชีพให#กับ
เยาวชนตําบล 
เกาะเปาะ 
 

เพื่อให#กลุ�มเปRาหมาย 
มีอาชีพสร#างรายได# 

จัดอบรมให#ความรู# 
แก�กลุ�มเปRาหมาย 

- 30,000 40,000 40,000 40,000 ร#อยละ 80
กลุ�มเปRาหมาย 
มีความ 
พึงพอใจ 

กลุ�มเปRาหมาย 
มีอาชีพ มีรายได# 
เพิ่มขึ้น 

สนง.ปลัด 

21 อบรมให#ความรู#เกี่ยวกับ
การจัดตั้งโรงเรียนผู#สูงอายุ 
 

เพื่อให#กลุ�มเปRาหมาย 
มีความรู#ในการจัดตั้ง
โรงเรียนผู#สูงอายุ 

จัดอบรมให#ความรู# 
แก�กลุ�มเปRาหมาย 

- 30,000 50,000 50,000 50,000 ร#อยละ 80
กลุ�มเปRาหมาย 
มีความพึงพอใจ 

กลุ�มเปRาหมาย 
มีความรู# ความเข#าใจ
เพิ่มขึ้น 

สนง.ปลัด 

22 การอบรมส�งเสริม 
สุขภาพสตรี 
ตําบลเกาะเปาะ 
 

เพื่อเสริมสร#าง 
ความรู#ในการ 
ส�งเสริมสุขภาพ 
สตรีในตําบล 
 

จัดอบรมให#ความรู# 
แก�กลุ�มเปRาหมาย 

- 
 

40,000 40,000 40,000 40,000 ร#อยละ 80  
กลุ�มเปRาหมาย 
มีความรู# 
เรื่องการดูแล 
สุขภาพ 

สตรีตําบล 
เกาะเปาะมีความรู# 
ในการดูแลสุขภาพ
ตนเองอย�างถูกต#อง 

สนง.ปลัด 

23 พัฒนาสตรีและเสริมสร#าง
ความเข#มแข็งของ
ครอบครัว  
 

เพื่อให#ความรู# 
แก�กลุ�มเปRาหมาย 
ในการเสริมสร#าง
ความเข#มแข็งของ
ครอบครัว 

จัดอบรมให#ความรู# 
แก�กลุ�มเปRาหมาย 

- 
 

25,000 25,000 25,000 25,000 ร#อยละ 80  
กลุ�มเปRาหมาย 
มีความพึงพอใจ 

ครอบครัวเกิดความ
เข#มแข็ง 

สนง.ปลัด 

24 ปฏิรูปสื่อสังคมออนไลน:
กลุ�มเด็กวัยรุ�น (เยาวชน) 
(แผนชุมชน ม.1 – ม.3) 

เพื่อให#กลุ�มเปRาหมาย
ทราบถึงข#อดี ข#อเสีย
ของสื่อออนไลน: 

จัดอบรมให#ความรู# 
แก�กลุ�มเปRาหมาย 

- - 30,000 30,000 30,000 ร#อยละ 70  
กลุ�มเปRาหมาย 
ทราบข#อดี ข#อดี
ของสื่อออนไลน: 

กลุ�มเปRาหมายทราบ
ถึงข#อดี ข#อเสียของ
สื่อออนไลน: 

สนง.ปลัด 

            
            
            
            
 รวม  24  โครงการ 490,000 745,000 865,000 865,000 865,000  

 



141 
แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น�าอยู� และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอย�างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท)องถิ่นในเขตจังหวัดป-ตตานี ที่  4 การพัฒนาด)านสังคมและความมั่นคง 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน และสังคมให)มีคุณภาพ    
3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เป6าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว�าจะ 
ได)รบั 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 เยี่ยมบ#านผู#ด#อยโอกาส เพื่อสร#างขวัญและ
กําลังใจให#กับ
ผู#ด#อยโอกาส 

ผู#ตกเกณฑ:ข#อมูล 
จปฐ. 

10,000 
 

10,000 20,000 20,000 20,000 ร#อยละ 80 
กลุ�มเปRาหมาย
ได#รับความ
ช�วยเหลือ 

ผู#ด#อยโอกาสได#รับการ        
ดูและมีขวัญกําลังใจ               
ในการดํารงชีวิต 

สนง.ปลัด 

2 พัฒนาคุณภาพชีวิต 
สตรีหม#าย 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
สตรีหม#าย 

จัดอบรมให#ความรู#
เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

30,000 30,000 - - - ร#อยละ 70 
คุณภาพชีวิต 
ดีขึ้น 

สตรีหม#ายได#รับการ 
ดูแลและพัฒนา 
คุณภาพชีวิต 

สนง.ปลัด 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 รวม  2  โครงการ 40,000 40,000 20,000 20,000 20,000  

 



142 
แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น�าอยู� และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอย�างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท)องถิ่นในเขตจังหวัดป-ตตานี ที่  4 การพัฒนาด)านสังคมและความมั่นคง 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน และสังคมให)มีคุณภาพ    
3.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เป6าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว�าจะ 
ได)รบั 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก�อสร#างบันไดอาบน้ํา 
ริมคลองตุยง 

เพื่อให#ประชาชนได#รับ
ความปลอดภัยในชีวิต 

ดําเนินการก�อสร#าง
บันได 

10,000 10,000 - - - ร#อยละ 80 
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
ดํารงชีวิต 

กองช�าง 

2 ก�อสร#างศาลาพักร#อน 
หมู�ที่ 1  

เพื่ออํานวยความ
สะดวกให#กับ
ประชาชน 

กว#าง 4.00  เมตร         
ยาว  4.00 เมตร 

79,900 
 

79,900 300,000 - - ร#อยละ 80 
ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการดํารงชีวิต 

กองช�าง 

3 ก�อสร#างศาลาพักร#อน 
หมู�ที่ 2 

เพื่ออํานวยความ
สะดวกให#กับ
ประชาชน 

กว#าง 4.00  เมตร         
ยาว  4.0 0เมตร 

79,900 
 

79,900 300,000 - - ร#อยละ 80 
ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการดํารงชีวิต 

กองช�าง 

4 ก�อสร#างอาคารศูนย:
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.เกาะเปาะ 

เพื่อให#มีสถานที่ดูแล
พัฒนาการเด็กก�อน               
วัยเรียน 

กว#าง  10  เมตร 
ยาว 17.20  เมตร 

2,300,000 
 

2,300,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จํานวน 1 หลัง มีอาคารไว#สําหรับดูแล
เด็กเล็ก ศพด. 

กองช�าง 

5 ปรับปรุงศูนย:พัฒนา 
เด็กเล็ก (ชั่วคราว) 

- เพื่อปรับปรุงอาคาร
ศูนย:พัฒนาเด็กเล็ก 
ให#มีความปลอดภัย 
แก�เด็กและให# 
ถูกสุขลักษณะ 
ตามมาตรฐาน 

ปรับปรุงสิ่งที่ชํารุด 
ให#ดีขึ้น 

280,000 280,000 300,000 300,000 300,000 ศูนย:พัฒนาเด็ก
เล็กได#รับ
ปรับปรุง 
ให#ดีขึ้น 

เด็กเล็กมีความ
ปลอดภัย  

กองช�าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เป6าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว�าจะ 
ได)รบั 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 ก�อสร#างรั้วกูโบร: เพื่อเปIนสัดส�วน และ
ปRองกันสัตว:ต�างๆ 

ดําเนินการในพื้นที่ 
หมู�ที่ 2  และ  
หมู�ที่ 3 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร#อยละ 80 
ประชาชนมี 
ความพึง
พอใจ 

แสดงสัดส�วนสถานที่ 
ที่ชัดเจนและ 
ปRองกันสัตว:ต�างๆ ได# 

กองช�าง 

7 ซ�อมแซมบ#าน
ผู#ด#อยโอกาส 

เพื่อให#ประชาชน 
มีที่อยู�อาศัยที่แข็งแรง
มั่นคง 

ดําเนินการซ�อมแซม
บ#านผู#ด#อยโอกาส 

20,000 
 

20,000 - - - ร#อยละ 80 
ผู#ด#อยโอกาส
มีที่อยู�อาศัย
ที่แข็งแรง 

ผู#ด#อยโอกาส 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช�าง 

8 บ#านท#องถิ่นประชารัฐ
ร�วมใจเทิดไท#องค:ราชัน 
ราชินี 

- เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ 
พระเจ#าอยู�หัว และ 
สมเด็จพระนางเจ#าฯ 
พระบรมราชินีนาถ 
- เพื่อซ�อมแซมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนผู#ด#อยโอกาส 
ผู#ยากไร# ฯลฯ ให#มี
คุณภาพชีวิตด#านที่อยู�
อาศัยที่ดีขึ้น 

ดําเนินการซ�อมแซม
บ#านผู#ยากไร# 

200,000 
 

200,000 
 

- - - ร#อยละ 80 
ผู#ยากไร#มีที่
อยู�อาศัยที่
แข็งแรง 

- อปท. ภาครัฐ  
ภาคประชาชนในพื้นที่
ได#สํานึกและให#
ความสําคัญต�อสถาบัน
พระมหากษัตริย:พร#อม
ร�วมใจเฉลิมพระเกียรติ 
ทั้งสองพระองค: 
- คุณภาพชีวิต
ประชาชนผู#ด#อยโอกาส 
ผู#ยากไร# ฯลฯ มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 
ด#านที่อยู�อาศัยที่ดีขึ้น 

กองช�าง 

9 ต�อเติมอาคารกลุ�มสตรี เพื่อขยายพื้นที่การร�วม
กิจกรรม 

ดําเนินการต�อเติม
อาคารของกลุ�มสตรี 

30,000 
 

30,000 
 

- - - ร#อยละ 70 
กลุ�มสตรี 
มีพื้นที่
ดําเนินการ
เพิ่มขึ้น 

กลุ�มสตรีมีพื้นที่ในการ
ร�วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น 

สนง.ปลัด 
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แบบ ผ. 02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เป6าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว�าจะ 
ได)รบั 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 ก�อสร#างลาน
อเนกประสงค: 
บ#านมะพร#าวต#นเดียว  
หมู�ที่ 2 

เพื่อใช#ประโยชน:ใน
การทํากิจกรรม
ร�วมกัน 

พื้นที่  600 ม² 
หนา  0.10  ม. 

420,000 420,000 - - - ร#อยละ 80  
ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ประชาชนมีพื้นที่ในการ
ทํากิจกรรมต�างๆ 
ร�วมกัน 

กองช�าง 

11 ก�อสร#างลาน
อเนกประสงค: 
บ#านกอเปาะ  หมู�ที่ 2 

เพื่อใช#ประโยชน:ใน
การทํากิจกรรม
ร�วมกัน 

พื้นที่  216 ม² 
หนา  0.10  ม. 

200,000 200,000 - - - ร#อยละ 80  
ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ประชาชนมีพื้นที่ในการ
ทํากิจกรรมต�างๆ 
ร�วมกัน 

กองช�าง 

12 ก�อสร#างห#องน้ําสาธารณะ 
 

เพื่อให#ประชาชนมี
ห#องน้ําสาธารณะใช# 

ก�อสร#างห#องน้ํา
สาธารณะแบบ  
4 ห#อง  ม.1
รายละเอียด 
ตามที่ อบต.กําหนด 

40,000 
 

500,000 
 

- - - ร#อยละ 80 
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมีห#องน้ํา
สาธารณะใช# 

กองช�าง 

13 ก�อสร#างอาคาร 
อเนกประสงค:  

เพื่อใช#งาน และ 
จัดกิจกรรมต�างๆ 

กว#าง  12.00 เมตร 
ยาว  20.00 เมตร 

- - - 3,000,000 - ร#อยละ 80  
มีอาคาร
สําหรับจัดงาน 
จัดกิจกรรม 

ภาคประชาชน ภาค
ราชการมีสถานที่ 
จัดงาน จัดกิจกรรม 

กองช�าง 

14 ก�อสร#างห#องน้ําสาธารณะ เพื่อให#ประชาชนมี
ห#องน้ําสาธารณะใช# 

ก�อสร#างห#องน้ํา
สาธารณะ แบบ  
1 ห#อง ขนาด  
กว#าง 3  เมตร  
ยาว 3 เมตร  
ณ จุดตรวจประจํา
หมู�บ#าน ม.1    

  300,000 -  ร#อยละ 90 
ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ประชาชนมีห#องน้ํา 
สาธารณะใช# 

กองช�าง 

            
 รวม  14  โครงการ 3,759,800 4,219,800 4,300,000 6,400,000 3,400,000  
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แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น�าอยู� และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอย�างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท)องถิ่นในเขตจังหวัดป-ตตานี ที่  4 การพัฒนาด)านสังคมและความมั่นคง 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน และสังคมให)มีคุณภาพ    
3.6 แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เป6าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว�าจะ 
ได)รบั 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ค�ายเยาวชนปRองกันยาเสพติด เพื่อละลายพฤติกรรม
และปRองกันการแพร�
ระบาดของยาเสพติด
ในพื้นที่ 

อบรมให#ความรู#แก�
กลุ�มเปRาหมาย 

100,000 
 

100,000 200,000 200,000 200,000 ร#อยละ 70 
กลุ�มเปRาหมาย 
รู#วิธีการ
ปRองกันการ
ติดและแพร�
ระบาดของ 
ยาเสพติด 

ลดปNญหาการแพร�
ระบาดของยาเสพติด 
ในพื้นที่ 

สนง.ปลัด 

2 อบรมให#ความรู#เพื่อปRองกัน       
ยาเสพติด 
(แผนชุมชน ม.1 – ม.3) 

เพื่อปRองกันการระบาด
ของยาเสพติด  

อบรมให#ความรู# 
แก�กลุ�มเปRาหมาย 

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 ร#อยละ 70 
กลุ�มเปRาหมาย
มีวิธีปRองกัน
ตนเองให#
ห�างไกลจาก
ยาเสพติด 

ลดปNญหาการแพร�
ระบาดของยาเสพติด 
ในพื้นที่ 

สนง.ปลัด 

3 บําบัดฟWXนฟูผู#ติดยาเสพติด 
ตามหลักศาสนา 

เพื่อให#ผู#ติดยาเสพติด
ได#รับการบําบัด 
โดยใช#หลักศาสนา 

อบรม-ให#ความรู# 
แก�กลุ�มเปRาหมาย 

30,000 
 

30,000 50,000 50,000 50,000 ร#อยละ 60 
สามารถ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 
ตนเองได# 

ผู#ติดยาเสพติดได#รับ
การบําบัดตามหลัก
ศาสนา 

สนง.ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เป6าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว�าจะ 
ได)รบั 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 รณรงค:ปRองกันและแก#ไข 
ปNญหายาเสพติด 

เพื่อรณรงค:และ 
สร#างจิตสํานึกให#กับ
ประชาชนในการ
ปRองกันและแก#ไข 
ยาเสพติด 

อบรมให#ความรู# 
แก�กลุ�มเปRาหมาย 

20,000 
 

20,000 30,000 30,000 30,000 ร#อยละ 70 
กลุ�มเปRาหมาย 
รู#วิธีปRองกัน
ตนเองให#ห�างไกล 
ยาเสพติด 

ประชาชนมีจิตสํานึก 
ที่ดีและสามารถ 
ลดการแพร�ระบาด 
ของยาเสพติดได# 

สนง.ปลัด 

5 สร#างภูมิคุ#มกันยาเสพติด                  
ในเยาวชนกลุ�มเสี่ยง 

เพื่อสร#างภูมิคุ#มกัน
เกี่ยวกับยาเสพติด
ให#กับเยาวชน 
ในกลุ�มเสี่ยง 

อบรมให#ความรู# 
แก�กลุ�มเปRาหมาย 

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 ร#อยละ 70 
กลุ�มเปRาหมาย
เกิดภูมิคุ#มกัน 
ในการปRองกัน
ตนเองให#ห�างไกล
จากยาเสพติด 

เยาวชนมีภูมิคุ#มกันและ
ห�างไกลยาเสพติด 

สนง.ปลัด 

6 แข�งขันกีฬาพื้นบ#าน 
ต#านยาเสพติด 

เพื่อให#ประชาชน 
หันมาสนใจกีฬา
ห�างไกล 
จากยาเสพติด 

จัดแข�งกีฬาพื้นบ#าน
ชนิดต�างๆ  

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร#อยละ 70 
กลุ�มเปRาหมาย 
มีความพึงพอใจ 

ลดปNญหาการแพร�
ระบาดของยาเสพติด 

สนง.ปลัด 

7 รณรงค:และปRองกันการ
แพร�ระบาดของโรคติดต�อ 
(แผนชุมชน ม.1 – ม.3) 

เพื่อลดการระบาด 
ของโรคติดต�อชนิด
ต�างๆ 

อบรมให#ความรู# 
แก�กลุ�มเปRาหมาย 

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 ร#อยละ 70  
ประชาชนทราบ
วิธีปRองกันตนเอง
จากโรคติดต�อ 

การระบาดของ
โรคติดต�อในพื้นที่ลดลง 

สนง.ปลัด 

8 รณรงค:ปRองกันโรค
ไข#เลือดออก 
(แผนชุมชน ม.1 – ม.3) 

เพื่อให#ประชาชน 
มีความรู#และตระหนัก             
ถึงอันตรายจาก
ไข#เลือดออก 

อบรมให#ความรู# 
แก�กลุ�มเปRาหมาย 

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 ร#อยละ 70  
ประชาชนทราบ
วิธีปRองกันตนเอง
จากโรค
ไข#เลือดออก 

ประชาชนมีความรู#  
และตระหนักถึง
อันตรายจาก
ไข#เลือดออก 

สนง.ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เป6าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว�าจะ 
ได)รบั 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 อบรมให#ความรู#เรื่องเอดส:
และโรคติดต�อ 

เพื่อให#ประชาชน 
มีความรู#เกี่ยวกับ 
โรคเอดส:และ
โรคติดต�อ 

จัดอบรมให#ความรู#แก�
เด็ก เยาวชน กลุ�มสตรี 
อสม. และประชาชน
ทั่วไป 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร#อยละ 70 
กลุ�มเปRาหมาย
ทราบวิธีการ
ปRองกันตนเอง
จากโรคเอดส: 

กลุ�มเปRาหมาย 
มีความรู#เรื่องโรคเอดส: 

สนง.ปลัด 

10 สนับสนุนวัคซีนพร#อมฉีด
ให#สัตว:เลี้ยง 
(แผนชุมชน ม.1 - ม.3) 

เพื่อปRองกันโรค 
ในสัตว:เลี้ยง 

ดําเนินการฉีดวัคซีน
ให#กับสัตว:เลี้ยงของ
ประชาชน 

5,000 5,000 - - - ร#อยละ 70 
ประชาชน 
มีความพึงพอใจ
และสัตว:เลี้ยงมี
ภูมิคุ#มกัน 

สัตว:เลี้ยงมีภูมิคุ#นกัน 
โรคต�างๆ 

สนง.ปลัด 

11 สัตว:ปลอดโรค  
คนปลอดภัย  
จากโรคพิษสุนัขบ#า 

เพื่อปRองกันและแก#ไข
ปNญหาโรคพิษสุนัขบ#า 
ที่อาจส�งผลกระทบ 
มาสู�คน 

จัดกิจกรรม 
ประชาสัมพันธ: อบรม
ให#ความรู#ในการปRองกัน
และการฉีดวัคซีน 
เพื่อปRองกันโรค 
ให#แก�แมวในตําบล   

10,000 10,000 20,000 20,000 20,000 ร#อยละ 80 แมว
ในตําบลได#รับ 
วัคซีนปRองกันโรค 

ประชาชนในตําบล 
มีการปRองกันรู#และ 
เข#าการแก#ปNญหา 
ที่ถูกต#อง 

สนง.ปลัด 

12 การอบรมส�งเสริมสุขภาพ 
สตรีตําบลเกาะเปาะ 
 

เพื่อเสริมสร#างความรู# 
ในการส�งเสริมสุขภาพ
สตรีในตําบล 

อบรมให#ความรู# 
แก�กลุ�มเปRาหมาย 
 

30,000 - 

 

30,000 
 

30,000 
 
 

30,000 
 
 
 

ร#อยละ 80 
สตรีในตําบล
เกาะเปาะได#รับ 
ความรู#เรื่อง
สุขภาพ 

สตรีได#รับความรู#และ
ได#รับการส�งเสริม
สุขภาพ 
 
 

สนง.ปลัด 

13 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู�บ#าน หมู�ที่ 1  
บ#านเกาะเปาะเหนือ 
 

เพื่อให#ความรู# 
เรื่องสุขภาพ 

อบรมให#ความรู#แก�
กลุ�มเปRาหมาย 

20,000 - 20,000 20,000 20,000 ร#อยละ 70  
กลุ�มเปRาหมาย 
มีความรู#ด#าน
สุขภาพ 

กลุ�มเปRาหมายมีความรู#
เรื่องสุขภาพเพิ่มขึ้น 

กม. หมู�ที่ 1 
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แบบ ผ. 02 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เป6าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว�าจะ 
ได)รบั 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 อุดหนุนคณะกรรมการ 
หมู�บ#าน หมู�ที่ 2 
บ#านเกาะใต# 
 

เพื่อให#ความรู# 
เรื่องสุขภาพ 

อบรมให#ความรู# 
แก�กลุ�มเปRาหมาย 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร#อยละ 70  
กลุ�มเปRาหมาย 
มีความรู#ด#าน
สุขภาพ 

กลุ�มเปRาหมาย 
มีความรู#เรื่องสุขภาพ
เพิ่มขึ้น 

กม. หมู�ที่ 2 

15 อุดหนุนคณะกรรมการ 
หมู�บ#าน หมู�ที่ 3 
บ#านใหม� 
 

เพื่อให#ความรู# 
เรื่องสุขภาพ 

อบรมให#ความรู# 
แก�กลุ�มเปRาหมาย 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร#อยละ 70  
กลุ�มเปRาหมาย 
มีความรู#ด#าน
สุขภาพ 

กลุ�มเปRาหมาย 
มีความรู#เรื่องสุขภาพ
เพิ่มขึ้น 

กม. หมู�ที่ 3 

16 ควบคุมโรคขาดสาร  
ไอโอดีนของสมเด็จ             
พระกนิษฐาธิราชเจ#า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

เพื่อให#ความรู#เกี่ยวกับ
สารอาหารไอโอดีน 

อบรมให#ความรู# 
แก�กลุ�มเปRาหมาย 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ร#อยละ 70
กลุ�มเปRาหมาย 
ได#รับความรู# 

กลุ�มเปRาหมาย 
มีความรู#และ 
เข#าใจเรื่องการขาด
สารอาหารไอโอดีน
เพิ่มขึ้น 
 

สนง.ปลัด 

17 ควบคุมโรคมาลาเรีย  
ของสมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจ#า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
 

เพื่อให#ความรู#เกี่ยวกับ
การปRองกันและการ
ควบคุมโรคมาลาเรีย 

อบรมให#ความรู# 
แก�กลุ�มเปRาหมาย 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ร#อยละ 70
กลุ�มเปRาหมาย 
ได#รับความรู# 

กลุ�มเปRาหมาย 
มีความรู#โรคเกี่ยวกับ
โรคมาลาเรียเพิ่มขึ้น 

สนง.ปลัด 
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แบบ ผ. 02 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เป6าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว�าจะ 
ได)รบั 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 
สมเด็จพระเจ#าน#องนางเธอ 
เจ#าฟRาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ: อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี 

เพื่อให#ประชาชน
ได#รับบริการการตรวจ
โรคและได#รับ
คําแนะนําในการ
ปฏิบัติตัวเมื่อเจ็บป\วย 

อบรมให#ความรู# 
แก�กลุ�มเปRาหมาย 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ร#อยละ 70
กลุ�มเปRาหมาย 
ได#รับความรู# 

กลุ�มเปRาหมาย 
มีความรู#ในการ 
ปฏิบัติตัวเมื่อเกิดการ
เจ็บป\วย 

สนง.ปลัด 

19 อบรมให#ความรู#ผู#ปกครอง
เด็กปฐมวัย เรื่องวัคซีน
ปRองกันโรค 
 

เพื่อให#ความรู# 
แก�ผู#ปกครองเรื่อง 
วัคซีนสามารถปRองกัน
โรคได# 

อบรมให#ความรู# 
แก�กลุ�มเปRาหมาย 

- 15,000 
 

15,000 15,000 15,000 ร#อยละ 70
กลุ�มเปRาหมาย 
ได#รับความรู# 

กลุ�มเปRาหมาย 
มีความรู#เรื่องวัคซีน
เพิ่มขึ้น 

สนง.ปลัด 

20 ส�งเสริมสุขภาพและ
ปRองกันโรคที่เกิด 
จากการประกอบอาชีพ 
ทําสวนยางพารา 

เพื่อลดจํานวน
แรงงานนอกระบบ 
ที่เจ็บป\วยจากการ 
ประกอบอาชีพ 

อบรมให#ความรู# 
แก�กลุ�มเปRาหมาย 

- - 50,000 - - ร#อยละ 80 
ของแรงงาน 
นอกระบบ 
เจ็บป\วยน#อยลง 

กลุ�มประกอบอาชีพ
การทําสวนยาง 
เกิดการปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรมเพื่อลด 
ความเสี่ยงในการ 
ประกอบอาชีพ 

สนง.ปลัด 

21 ส�งเสริมการลดใช#สารเคมี 
ในกลุ�มเกษตรกรบ#านใหม� 
ม. 3 ตําบลเกาะเปาะ 

เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยและลดใช# 
สารเคมี 

อบรมให#ความรู#แก�
กลุ�มเปRาหมาย 

- - 50,000 - - ร#อยละ 80 
ของกลุ�ม
เกษตรกรใช# 
สารเคมีลดลง 
 

เกตรกรมีความรู# 
เกี่ยวกับโทษของการ 
ใช#สารเคมีมากขึ้น 

สนง.ปลัด 

            
            
            
            
 รวม  21 โครงการ 495,000 520,000 805,000 705,000 705,000  
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แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น�าอยู� และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอย�างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท)องถิ่นในเขตจังหวัดป-ตตานี ที่  4 การพัฒนาด)านสังคมและความมั่นคง 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน และสังคมให)มีคุณภาพ    
3.7 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เป6าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว�าจะ 
ได)รบั 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อบรมเพื่อเตรียมความ
พร#อมสู�ประชาคม
อาเซียน 

เพื่อเตรียมความพร#อม
ให#บุคลากร เจ#าหน#าที่
พนักงาน ผู#บริหาร 
สมาชิก  ในการ
ปฏิบัติงานรองรับการ
เข#าสูอาเซียน 

อบรมให#ความรู# 
แก�กลุ�มเปRาหมาย 

50,000 
 

50,000 - - - ร#อยละ 70 
กลุ�มเปRาหมาย 
มีความพร#อม 
ในการเข#าสู�
ประชาคม
อาเซียน 

บุคลากร เจ#าหน#าที่
พนักงาน ผู#บริหาร 
สมาชิก มีความพร#อม            
ในการปฏิบัติงานเข#า 
สู�อาเซียน 

สนง.ปลัด 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 รวม  1  โครงการ 50,000 50,000 - - -  
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แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น�าอยู� และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอย�างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท)องถิ่นในเขตจังหวัดป-ตตานี ที่  4 การพัฒนาด)านสังคมและความมั่นคง 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน และสังคมให)มีคุณภาพ    
3.8 แผนงานงบกลาง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เป6าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว�าจะ 
ได)รบั 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 

อุดหนุนเบี้ยยังชีพผู#สูงอายุ เพื่อช�วยเหลือ
ผู#สูงอายุ 

จ�ายเบี้ยยังชีพ 
ให#ผู#สูงอายุใน
ตําบลเกาะเปาะ 

2,058,000 
 

2,058,000 2,300,000 2,500,000 2,800,000 ร#อยละ 100 
ผู#สูงอายุได#รับ
สวัสดิการ 
เบี้ยยังชีพ 

ผู#สูงอายุได#รับการ
ช�วยเหลือและ 
มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

สนง.ปลัด 

2 
 

อุดหนุนเบี้ยยังชีพผู#พิการ เพื่อช�วยเหลือ 
ผู#พิการ 

จ�ายเบี้ยยังชีพ 
ให#ผู#พิการในตําบล
เกาะเปาะ 

499,200 
 

499,200 530,000 570,000 620,000 ร#อยละ 100  
ผู#พิการได#รับ
สวัสดิการ 
เบี้ยยังชีพ 

ผู#พิการได#รับการ
ช�วยเหลือและ 
มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

สนง.ปลัด 

3 สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

เพื่อเปIนกองทุนรวม 
ในการดูแลสุขภาพ 

อบต.จ�ายเงิน
สมทบเข#า สป.สช.  

70,000 
 

70,000 80,000 90,000 100,000 ร#อยละ 100  
ผู#ที่เกี่ยวข#อง
ได#รับการดูแล 
สวัสดิการ 
ด#านสุขภาพ 

ประชาชนมีกองทุน
สําหรับประกันสุขภาพ
ของตนเอง 

สนง.ปลัด 

4 อุดหนุนเบี้ยยังชีพผู#ป\วยเอดส: เพื่อช�วยเหลือ 
ป\วยเอดส: 

จ�ายเบี้ยยังชีพ 
ให#ผู#ป\วยเอดส: 
ในตําบล 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ร#อยละ 100 
ผู#ป\วยเอดส: 
ได#รับสวัสดิการ 
เบี้ยยังชีพ 

ผู#ป\วยเอดส:ได#รับการ
ช�วยเหลือและ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

สนง.ปลัด 

5 สมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อให#ความ
คุ#มครองแก�ลูกจ#าง 

จ�ายเงินทดแทน
ให#แก�ลูกจ#าง 
ที่ประสบเหตุ 

- - 2,500 2,500 2,500 ร#อยละ 100 
ลูกจ#างได#รับเงิน
ทดแทน 

ลูกจ#างได#รับการดูแล
และช�วยเหลือ 

สนง.ปลัด 

            
 รวม 5  โครงการ 2,633,200 2,633,200 2,918,500 3,168,500 3,528,500  



152 
แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น�าอยู� และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอย�างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดป+ตตานี ที่ 3 การพัฒนาด-านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล-อม 
4.  ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล-อมอย�างยังยืน 
4.1 แผนงานการเกษตร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เป4าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว�าจะ 
ได-รบั 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ท�องถิ่นไทย ร�วมใจภักดิ์ 
รักษ%พื้นที่สีเขียว 

เพื่อเพิ่มพื้นที่ป-าไม� ร�วมปลูกป-าเฉลิม 
พระพระเกียรติเนื่อง 
ในวันสําคัญ 

5,000 
 

5,000 20,000 20,000 20,000 ในตําบล 
มีจํานวนพื้นที่ 
ป-าไม�เพิ่มขึ้น 
ร�อยละ 50 

ประชาชนได�ร�วมเฉลิม
พระเกียรติและ            
แสดงความจงรักภักดี 
และมีพื้นที่ป-าไม�
เพิ่มขึ้น 

สนง.ปลัด 

2 วั น ป ลู ก ต� น ไ ม� ป ร ะ จํ า ป7
แห�งชาติ 
(แผนชุมชน ม.1 – ม.3) 

เพื่อเพิ่มทรัพยากร                 
ป-าไม�ในพื้นที่ 

ส�วนราชการในตําบล 
ภาคประชาชนร�วมกัน
ปลูกต�นไม� 

15,000 
 

15,000 20,000 20,000 20,000 ในตําบล 
มีจํานวนพื้นที่ 
ป-าไม�เพิ่มขึ้น 
ร�อยละ 50 

มีทรัพยากรป-าไม� 
ในพื้นที่เพิ่มขึ้น 

สนง.ปลัด 

3 รักน้ํา รักป-า รักษาแผ�นดิน เพื่อรักษาธรรมชาติ 
ให�คงอยู�อย�างยังยืน 
 

จัดกิจกรรมปลูกต�นไม�  
ดูแลรักษาธรรมชาติ 
ที่มีอยู� 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร�อยละ 60
ประชาชน 
ให�ความร�วมมือ
อนุรักษ%น้ํา ป-า 
แผ�นดิน  

ประชาชนได�ร�วม
อนุรักษ%น้ํา ป-า  
อย�างยังยืน 

สนง.ปลัด 

4 ประชาร�วมใจ สร�างความ
ปลอดภัยพัฒนาสองข�างทาง 

เพื่อสร�างความปลอดภัย 
ในการเดินทาง 
 

ร�วมพัฒนา 
ตัดหญ�า ถางป-าสอง
ข�างทางถนน 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร�อยละ 80  
สองข�างทาง 
มีความสวยงาม
และปลอดภัย 

ประชาชนในตําบล- 
เกาะเปาะ มีความ
ปลอดภัยในการใช�
เส�นทางคมนาคม 

สนง.ปลัด 

            
            
            
            

 



153 
แบบ ผ. 02 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เป4าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว�าจะ 
ได-รบั 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 กําจัดผักตบชวาและวัชพืช 
ในแหล�งน้ํา 

เพื่อแก�ไขปCญหาน้ําท�วม 
 

ขุดลอกคลอง  
ขุดลอกผักตบชวา 
วัชพืชในแหล�งน้ํา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร�อยละ 80 
สามารถแก�ไข
ปCญหาน้ําท�วม
ขังได� 

สามารถแก�ไขปCญหา 
น้ําท�วมได� 

สนง.ปลัด 

6 อบรมให�ความรู�และการอนุรักษ% 
สิ่งแวดล�อม 

เพื่อให�ประชาชนในพื้นที่
ตระหนักถึงความสําคัญของ
สิ่งแวดล�อม 

อบรมให�ความรู�
แก�กลุ�มเปDาหมาย 

30,000 30,000 - - - ร�อยละ 70 
กลุ�มเปDาหมาย 
ตระหนักถึง
สําคัญในการ
อนุรักษ%
สิ่งแวดล�อม 

ผู�เข�ารับการอบรม
ตระหนักถึงความสําคัญ
ของสิ่งแวดล�อม 

สนง.ปลัด 

7 อนุรักษ%ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล�อม 
 

เพื่อให�ประชาชนในพื้นที่ 
ได�มีส�วนร�วมในการอนุรักษ% 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

เยาวชน , อถล.
ประชาชนทั่วไป 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร�อยละ 60
กลุ�มเปDาหมาย
มีส�วนร�วม 
ในการทํา
กิจกรรม 

ประชาชนในพื้นที 
มีส�วนร�วมในการ
อนุรักษ%ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล�อม 

สนง.ปลัด 

8 อนุรักษ%พันธุกรรมพืช  
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ�า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช 
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

เพื่ออนุรักษ%พันธุ%พืชที่หายาก อบรมให�ความรู� 
และค�นหาพันธุ%พืช 
หายาก 

- - 30,000 30,000 30,000 ร�อยละ 50 
ทุกภาคส�วน
ร�วมกันค�นหา
พันธุ%พืช 
ที่หายาก 

พันธุ%พืชหายากได�รับ
อนุรักษ% 

สนง.ปลัด 

9 อบรมอาสาสมัครท�องถิ่น 
รักษ%โลก  

เพื่อปกปDองและรักษา 
สิ่งแวดล�อม 

อบรมให�ความรู� 
แก�กลุ�มเปDาหมาย 
 

- - 30,000 30,000 30,000 ร�อยละ 80 
กลุ�มเปDาหมาย
ได�รับความรู�
การปกปDอง
รักษา
สิ่งแวดล�อม 

สิ่งแวดล�อมได�รับการ
รักษา ปกปDอง 

สนง.ปลัด 

 รวม  9  โครงการ 140,000 140,000 190,000 190,000 190,000  



154 
แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น�าอยู� และทรัพย ากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอย�างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดป+ตตานี ที่  3 การพัฒนาด-านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล-อม 
4. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล-อมอย�างยังยืน 
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เป4าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว�าจะ 
ได-รบั 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 การลดและคัดแยก 
ขยะมูลฝอย 

เพื่อช�วยลดปริมาณขยะ อบรมให�ความรู�การ
คัดคัดแยกขยะแก�
กลุ�มเปDาหมาย 

20,000 
 

20,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ร�อยละ 80ผู�เข�ารับ
การอบรมสามารถ
คัดแยกขยะได� 

สามารถลดจํานวน
ปริมาณขยะมูลฝอย 

สนง.ปลัด 

2 ส�งเสริมให�ประชาชน 
มีส�วนร�วมในการจัดการ
ขยะมูลฝอย  
ณ แหล�งกําเนิด 

เพื่อให�ประชาชน 
มีส�วนร�วมในการจัดการ
ขยะมูลฝอย 

อบรมให�ความรู�และ
สร�างความตระหนัก  
ในการจัดการขยะมูล
ฝอยให�กับประชาชน 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ร�อยละ 80
ประชาชนเกิดความ
ตระหนักในการ
จัดการขยะ 

ประชาชนมีส�วนร�วม              
ในการจัดการ 
ขยะมูลฝอย 

สนง.ปลัด 

3 องค%กรปกครอง 
ส�วนท�องถิ่นปลอดโฟม 

เพื่อให�ประชาชน 
ลดการใช�โฟม 

อบรมให�ความรู� 
แก�กลุ�มเปDาหมาย 

10,000 
 

10,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร�อยละ 80     
กลุ�มเปDาหมายเกิด
ความตระหนักและ
ลดการใช�โฟม 

สามารถลดการใช�โฟม 
และลดปริมาณขยะ              

สนง.ปลัด 

4 ก�อสร�างเขื่อนปDองกันตลิ่ง                 
ริมคลองตุยง 

เพื่อปDองกันน้ําเซาะตลิ่ง 
และแก�ไขปCญหาน้ําท�วม 

ริมคลองตุยง                  
หมู�ที่ 1 – หมู�ที่ 3 

500,000 
 

500,000 
 

- - - ร�อยละ 80 
สามารถปDองกันน้ํา
เซาะตลิ่งและแก�ไข
ปCญหาน้ําท�วม 

สามารถปDองกันน้ํา 
เซาะตลิ่งและแก�ไข
ปCญหาน้ําท�วมได� 

กองช�าง 

            
            
            
            
            
            
            

 
 



 
 
 

155 
แบบ ผ. 02 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เป4าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว�าจะ 
ได-รบั 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ธนาคารขยะ เพื่อให�ประชาชน 
มีส�วนร�วมในการจัด
กิจกรรมแก�ไขปCญหา
ขยะของชุมชน และ
เสริมสร�างจิตสํานึก 
ในการคัดแยก 
ขยะมูลฝอย 

อบรมให�ความรู�เกี่ยวกับ
การคัดแยกขยะ  และ
จัดตั้งธนาคารขยะ   

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร�อยละ 70
ประชาชน 
มีส�วนร�วมในการ              
คัดแยกขยะ            

สามารถลดปริมาณ 
ขยะมูลฝอย และ 
สร�างรายได�ให�กับ
ประชาชนได� 

สนง.ปลัด 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 รวม  5  โครงการ 590,000 590,000 110,000 110,000 110,000  

 



 
 
 

156 
แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3  การเสริมสร�างความมั่นคง พัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน และการเชื่อมโยงเมืองสู)นานาชาติ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดป-ตตานี ที่  4  การพัฒนาด�านสังคม และความมั่นคง  
5.  ยุทธศาสตรการกีฬาสู)ความเป1นเลิศและส)งเสริมการท)องเที่ยว    
5.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ    
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เป5าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว)าจะ 
ได�รบั 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดส�งนักกีฬา/บุคคล 
เข%าร�วมกิจกรรม หรือ
แข�งขันในรายการต�าง ๆ 

เพื่อพัฒนาทักษะ
ทางด%านกีฬา  
และใช%เวลาว�าง 
ได%เกิดประโยชน2 

จัดส�งนักกีฬาเข%าร�วม
การแข�งขัน กีฬา
รายการต�างๆ 

30,000 
 

30,000 40,000 40,000 40,000 ร%อยละ 90               
มีความสามัคคี
และพัฒนาทักษะ 
ของนักกีฬา 

นักกีฬามีทักษะ
ทางด%านกีฬาเพิ่มขึ้น
และมีความสามัคคี 
ใช%เวลาว�างได%เกิด
ประโยชน2 

สนง.ปลัด 

2 โครงการกีฬาสัมพันธ2  
อปท.หนองจิก 

เพื่อสร%างความสามัคคี
ในการทํากิจกรรม
สันทนาการร�วมกัน 

จัดแข�งขันกีฬา
ประเภทต�างๆ 

20,000 
 

20,000 30,000 30,000 30,000 ร%อยละ 90 
กลุ�มเป<าหมาย 
เกิดความสามัคคี
และได%ทํากิจกรรม
ร�วมกัน 

เกิดความสามัคคี  สนง.ปลัด 

3 ก�อสร%างลานกีฬา   
ม.1 – ม.3 
(แผนชุมชน ม.1 – ม.3) 

เพื่อให%ประชาชน 
มีสถานที่ออกกําลังกาย 
ใช%เวลาว�างให%เกิด 
ประโยชน2 

ก�อสร%างลานกีฬา
ประจําหมู�บ%าน 

100,000 
 

100,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร%อยละ 80 
ประชาชน 
มีสถานที่ออก
กําลังกาย 

ประชาชนมีสถานที่             
ออกกําลังกายและ 
ใช%เวลาว�างได%เกิด
ประโยชน2 

กองช�าง 

4 ก�อสร%างสนามเด็กเล�น 
ประจําตําบล 

เพื่อให%เด็กได%มีสถานที่
ออกกําลังกาย 

ก�อสร%างสนามเด็ก
เล�นประจําหมู�บ%าน 

100,000 100,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร%อยละ 80 
เด็กมีสถานที่ออก
กําลังกาย 

เด็กมีสถานที่               
ออกกําลังกาย 

กองช�าง 

            
            
            

 
 



157 
แบบ ผ. 02 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เป5าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว)าจะ 
ได�รบั 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ปรับปรุงสนามฟุตซอล เพื่อส�งเสริมการ
ออกกําลังกาย 

- ก�อสร%างตาข�าย     
กั้นรอบสนาม 
- ก�อสร%างหลังคา
คลุมสนาม 
- ปรับปรุงพื้นสนาม 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร%อยละ 100 
ประชาชนมี
สถานที่ออก
กําลังกาย 

ประชาชนมีสถานที่             
ออกกําลังกาย 

กองช�าง 

6 สร%างลานกีฬาและ 
อุปกรณ2กีฬา หมู�ที่ 3 
 

เพื่อให%ประชาชนได%
ออกกําลังกาย 

จัดหาซื้อที่เพื่อสร%าง
ลานกีฬาในหมู�บ%าน 
พร%อมอุปกรณ2กีฬา 

- 500,000 - - - ร%อยละ 90  
ประชาชนเกิด
ความพอใจ 

ประชาชนมีลาน 
กีฬาสําหรับออก
กําลังกาย 

กองช�าง 
(ไทยนิยมฯ) 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 รวม  6  โครงการ 2,750,000 3,250,000 4,570,000 4,570,000 4,570,000  
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แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น�าอยู� และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอย�างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดป+ตตานี ที่ 4  การพัฒนาด-านสังคม และความมั่นคง 
6.  ยุทธศาสตรบริหารจัดการที่ดี     
6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป   
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เป4าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว�าจะ 
ได-รบั 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อบรมเพิ่มความรู"เกี่ยวกับ  
พรบ. และกฎหมายที่เกี่ยวข"อง
กับ อบต. 

เพื่อให"พนักงาน 
มีความรู"ความเข"าใจ
เกี่ยวกับ พรบ.และ
กฎหมายต�างๆ 

จัดอบรมให"ความรู"แก�
กลุ�มเป-าหมาย 

20,000 
 

20,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ร"อยละ 80 
กลุ�มเป-าหมาย
เข"าใจเกี่ยวกับ 
พรบ.และ
กฎหมายต�างๆ 

พนักงานมีความรู"
ความเข"าใจเกี่ยวกับ
กฎหมาย อบต.เพิ่มขึ้น 

สนง.ปลัด 

2 ค�าตอบแทนเป3นกรณีพิเศษ 
(โบนัส) 

เพื่อเป3นค�าตอบแทน
กรณีพิเศษแก�พนักงาน 
ลูกจ"าง 

จ�ายเป3นค�าตอบแทน
ให"แก�พนักงาน 
ลูกจ"าง  
อบต.เกาะเปาะ 

315,000 
 

337,000 
 

390,000 440,000 520,000 พนักงาน ลูกจ"าง 
ได"รับขวัญและ
กําลังใจ 

พนักงาน ลูกจ"าง               
มีขวัญและกําลังใจ 

สนง.ปลัด 
กองคลัง          
กองช�าง 

3 อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของผู"บริหาร 
สมาชิก สภา อบต. พนักงาน
ส�วนตําบลและผู" ที่ เกี่ยวข"อง 
ของ อบต.เกาะเปาะ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ก า ร ทํ า ง า น  ข อ ง
ผู"บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส�วนตําบลและ 
ผู"ที่เกี่ยวข"อง 

อบรมให"ความรู" และ
ศึกษาดูงานนอก
สถานที่ 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 300,000 300,000 ร"อยละ 80 
ผู"บริหาร สมาชิก
สภา พนักงาน 
ส�วนตําบลและ 
ผู"ที่เกี่ยวข"องมี
ศักยภาพเพิ่มขึ้น 

ผู" บ ริ ห า ร  สมา ชิ ก 
สภา อบต. พนักงาน
ส�วนตําบลและ 
ผู"ที่เกี่ยวข"อง  
มี ศักยภาพในการ
ทํางานเพิ่มขึ้น 

สนง.ปลัด 

4 อบรมให"ความรู"พระราชบัญญัติ
ข"อมูลข�าวสาร 

เพื่อเป3นการส�งเสริม
ความรู"ให"ประชาชน 
ผู"บริหาร สมาชิกสภาและ
บุคลากร อบต. เกีย่วกับ 
พรบ.ข"อมูลข�าวสาร 
ของราชการ  

อบรมให"ความรู" 
แก�กลุ�มเป-าหมาย 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ร"อยละ 80 
กลุ�มเป-าหมาย 
มีความรู"เพิ่มขึ้น 

ประชาชน ผู"บริหาร 
สมาชิกสภา บุคลากร                
มีความรู" ความเข"าใจ         
เรื่อง พรบ.ข"อมูล
ข�าวสารเพิ่มขึ้น 

สนง.ปลัด 

            

 



159 
แบบ ผ. 02 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เป4าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว�าจะ 
ได-รบั 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 เสริมสร"างคุณธรรม 
จริยธรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ                
การปฏิบัติงานและประโยชนE
สุขของประชาชน 

เพื่อสร"างจิตสํานึก             
ในการปฏิบัติหน"าที่          
ของบุคลากร 

จัดอบรมให"ความรู"
ด"านคุณธรรม 
จริยธรรมแก�
กลุ�มเป-าหมาย 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร"อยละ 80 
กลุ�มเป-าหมาย 
มีจิตสํานึก 
ด"านคุณธรรม 
จริยธรรม 

บุคลากรมีจิตสํานึกที่ดี           
ในการปฏิบัติหน"าที่ 

สนง.ปลัด 

6 ค�าใช"จ�ายในการจัดการ 
เลือกตั้ง 

เพื่อสรรหา  
นายก อบต. และ 
สมาชิกสภา อบต. 

ดําเนินการเลือกตั้ง 
ในพื้นที่ 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 - ได"จํานวนนายก 
อบต. และ
สมาชิกสภา 
อบต. ตามที่
กําหนด 

นายก อบต. และ
สมาชิกสภา อบต. 
ครบตามจํานวน 
ที่กําหนด 

สนง.ปลัด 

7 จัดทําประกันภัยรถราชการ เพื่อคุ"มครองผู"ขับขี่ 
และผู"โดยสาร 

จัดทําประกันภัย
รถยนตEราชการ 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

1 ครั้ง/ปI ผู"ขับขี่ ผู"โดยสารได"รับ
การคุ"มครอง 

สนง.ปลัด 

            
8 ส�งเสริมคุณธรรมและ 

ความโปร�งใสในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
อบต.เกาะเปาะ 

เพื่อส�งเสริมคุณธรรม 
และความโปร�งใส 
ในการปฏิบัติงาน 

อบรมให"ความรู"แก�
กลุ�มเป-าหมาย 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร"อยละ 80 
กลุ�มเป-าหมาย 
มีคุณธรรม  
มีความโปร�งใส 
ในการปฏิบัติงาน 

บุคลากรในหน�วยงาน 
มีคุณธรรม ในการ  
ปฏิบัติงานมากขึ้น 

สนง.ปลัด 

9 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระนางเจ"าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปIหลวง 
 

เพื่อเทิดพระเกียรติ 
และแสดงความ
จงรักภักดีต�อสถาบัน
พระมหากษัตริยE 

จัดกิจกรรมต�างๆ  
เช�น ตกแต�งสถานที่ 
จัดซุ"ม ประดับธง 
ประดับผ"า ฯลฯ 

10,000 
 

10,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

ดําเนินการ 
จัดกิจกรรต�างๆ 
สําเร็จตาม
วัตถุประสงคE  
ร"อยละ 90 

สถาบัน
พระมหากษัตริยEเกิด
ความเข"มแข็ง 
ประชาชนมีความ
จงรักภักดี 

สนง.ปลัด 

            
            
            
            



160 
แบบ ผ. 02 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เป4าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว�าจะ 
ได-รบั 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 จัดนิทรรศการแสดงผลงาน                   
ขององคEการบริหาร 
ส�วนตําบลเกาะเปาะ 
 

เพื่อแสดงผล 
การดําเนินงาน 
ในรอบปIที่ผ�านมา 
ให"ประชาชนทราบ 

จัดกิจกรรมและ
ประชาสัมพันธE 
ผลการดําเนินงาน
ที่ผ�านมา 
ให"ประชาชน
ทราบ 

10,000 
 

10,000 
 

20,000 20,000 20,000 ร"อยละ 80 
ประชาชนทราบ
ผลการ
ดําเนินงาน 
ที่ผ�านมา 

ประชาชนได"ทราบ          
การดําเนินงาน 
ในรอบปIของ อบต. 

สนง.ปลัด 

11 เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม
มหาราช วันพ�อแห�งชาติ  

เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีต�อสถาบัน
พระมหากษัตริยE 

จัดกิจกรรมต�างๆ  
เช�น จัดซุ"ม   
ประดับธง 
ประดับผ"า ฯลฯ 

10,000 
 

10,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

ดําเนินการ 
จัดกิจกรรต�างๆ 
สําเร็จตาม
วัตถุประสงคE 
ร"อยละ 90 

สถาบัน
พระมหากษัตริยEเกิด
ความเข"มแข็ง 
ประชาชนมีความ
จงรักภักดี 

สนง.ปลัด 

12 จัดกิจกรรมแสดงความ
จงรักภักดี ต�อสถาบัน ชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริยE 

เพื่อเป3นการแสดง
ความจงรักภักดีต�อ
สถาบัน
พระมหากษัตริยE 

จัดกิจกรรมแสดง
ความจงรักภักดี 

10,000 
 

10,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ดําเนินการ 
จัดกิจกรรม
สําเร็จตาม
วัตถุประสงคE 
ร"อยละ 80 

สถาบัน
พระมหากษัตริยEและ
สถาบันชาติเข"มแข็ง 
ประชาชนมีความ
จงรักภักดี 

สนง.ปลัด 

13 จัดงาน จัดรัฐพิธี และ 
วันสําคัญต�างๆ 

เพื่อแสดงออก 
ถึงความพร"อม  
และให"ความสําคัญ
ของงานรัฐพิธี  
และวันสําคัญต�างๆ 

จัดงาน  
จัดกิจกรรม  
รัฐพิธี และ 
วันสําคัญ 
ของรัฐบาล 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ดําเนินการ 
จัดกิจกรรมต�างๆ 
สําเร็จตาม
วัตถุประสงคE  
ร"อยละ 80 

กิจกรรมต�างๆ สําเร็จ
ตามวัตถุประสงคE 
 

สนง.ปลัด 

14 ปรับปรุงภูมิทัศนEและ
สิ่งแวดล"อม               

เพื่อปรับปรุงสภาพ         
ภูมิทัศนEและ
สิ่งแวดล"อมภายใน
และภายนอกอบต.
เกาะเปาะ 

ปรับปรุงสถานที่
ภายในและ
ภายนอก 
อบต.เกาะเปาะ 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร"อยละ 70  
ภูมิทัศนEรอบๆ
ภายในและ
ภายนอก อบต.
เกาะเปาะ 
สวยงาม 

ภูมิทัศนEและ
สิ่งแวดล"อมของ อบต.
เกาะเปาะ      มีความ
สวยงาม 

สนง.ปลัด 



 
161 

แบบ ผ. 02 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เป4าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว�าจะ 
ได-รบั 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 ปกป-องสถาบันของชาติ
เพื่อสร"างความปรองดอง
และความสมานฉันทE 
 

เพื่อเสริมสร"าง 
ความปรองดอง  
ความสมานฉันทEและ
ปกป-องสถานบัน 
ของชาติ 
 

อบรมให"ความรู" 
แก�กลุ�มเป-าหมาย 

- 15,000 20,000 20,000 20,000 ร"อยละ 70 
กลุ�มเป-าหมาย 
มีความเข"าใจ 
การปกป-อง 
สถาบันของชาติ 
 

ประชาชนเกิด 
ความปรองดอง 
สมานฉันทE และ 
มีความรักพร"อม
ปกป-องสถาบัน 
ของชาติ 

สนง.ปลัด 

16 เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรรามาธิบดี 
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล"าเจ"าอยู�หัว 
(รัชกาลที่ 10) 

เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีต�อสถาบัน
พระมหากษัตริยE 

จัดกิจกรรมต�างๆ  
เช�น จัดซุ"ม   
ประดับธง 
ประดับผ"า ฯลฯ 

- - 15,000 15,000 15,000 ร"อยละ 90
ดําเนินการ 
จัดกิจกรรต�างๆ 
สําเร็จตาม
วัตถุประสงคE  

สถาบัน
พระมหากษัตริยE 
เกิดความเข"มแข็ง 
ประชาชนมีความ
จงรักภักดี 

สนง.ปลัด 

17 เฉลิมพระเกียรติ  
สมเด็จพระนางเจ"าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณE  
พระบรมราชินี  
 

เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีต�อสถาบัน
พระมหากษัตริยE 

จัดกิจกรรมต�างๆ  
เช�น จัดซุ"ม   
ประดับธง 
ประดับผ"า ฯลฯ 

- - 15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

ร"อยละ 90
ดําเนินการ 
จัดกิจกรรต�างๆ 
สําเร็จตาม
วัตถุประสงคE  

สถาบัน
พระมหากษัตริยE 
เกิดความเข"มแข็ง 
ประชาชนมีความ
จงรักภักดี 

สนง.ปลัด 

18 ปรับปรุงห"องทํางานนายก เพื่อปรับปรุงสภาพห"อง
ทํางานให"ดีขึ้น สวยงาม 

ปรับปรุงผนัง
ภายใน , พื้น , 
ฝ-าเพดา พร"อม
ไฟฟ-าภายใน 

- - 220,000 - - มีห"องทํางาน
สภาพพร"อมใช"งาน 
 

ห"องทํางานมีสภาพ
สวยงามพร"อมทํางาน 

กองช�าง 

            
            
            
            

 



162 
แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น�าอยู� และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอย�างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดป+ตตานี ที่ 4  การพัฒนาด-านสังคม และความมั่นคง 
6.  ยุทธศาสตรบริหารจัดการที่ดี     
6.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป   
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เป4าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว�าจะ 
ได-รบั 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดทําแผนที่ภาษี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ    
ในการจัดเก็บรายได" 

พื้นที่ หมู�ที่ 1 –  
หมู�ที่ 3 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร"อยละ 100 
สามารถทราบ
พื้นที่ที่ต"อง 
จัดเก็บภาษี 

การจัดเก็บรายได" 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

กองคลัง 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 รวม  19  โครงการ 1,380,000 1,417,000 1,765,000 1,595,000 1,375,000  

 



163 
แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น�าอยู� และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอย�างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดป+ตตานี ที่ 4  การพัฒนาด-านสังคม และความมั่นคง 
6.  ยุทธศาสตรบริหารจัดการที่ดี    
6.3  แผนงานสร-างความเข-มแขง็ของชุมชน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เป4าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว�าจะ 
ได-รบั 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 วันท"องถิ่นไทย เพื่อรําลึกถึงการก�อตั้ง
องคEกรปกครอง 
ส�วนท"องถิ่น 

จัดกิจกรรม             
สันทนาการ           
แข�งขันกีฬา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร"อยละ 80  
ได"ร�วมกิจกรรม
มีความสามัคคี 

เกิดความสามัคคี 
ในองคEกร                 

สนง.ปลัด 

2 อบต.เคลื่อนที่พบพี่น"อง
ประชาชน 

เพื่อให"ประชาชนได"รับ
การบริการอย�างทั่วถึง
ทุกกลุ�มวัย 

จัดกิจกรรม 
ให"บริการประชาชน
และการประสาน
ต�างๆ เชิงรุก 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร"อยละ 90 
ประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนได"รับความ
สะดวก  ในการรับ
บริการอย�างทั่วถึง 

สนง.ปลัด 

3 
 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพิ่มประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน 
สู�การพัฒนาท"องถิ่น 
 

เพื่อรับฟTงปTญหา  
ความคิดเห็น 
ของประชาชน              

จัดเวทีประชาคม
เพื่อรับฟTงความ
คิดเห็นของ
ประชาชนในพื้นที่ 

30,000 
 

30,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

ร"อยละ 60 
ประชาชน 
มีส�วนร�วม 
ในการ
ประชาคม  

ปTญหา ความต"องการ
ของประชาชนได"รับ
การแก"ไข 

สนง.ปลัด 

4 ติดตั้งเสียงไร"สาย เพื่อประชาชนสัมพันธE
ข�าวสารต�างๆของ อบต. 
และหน�วยงานราชการ 

จํานวน  10  จุด 200,000 
 

200,000 
 

- 1,000,000 - ร"อยละ 90 
ประชาชน 
ได"รับทราบ
ข�าวสารรวดเร็ว 

ประชาชนรู"ข�าวสาร
ทันท�วงที 

สนง.ปลัด 

5 จัดเก็บข"อมูลพื้นฐาน                     
ตําบลเกาะเปาะ 

เพื่อเก็บข"อมูลพื้นฐาน
ภายในตําบล 

ลงพื้นที่จัดเก็บ
ข"อมูลพื้นฐาน 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

ร"อยละ 70 
ได"รับข"อมูลเป3น
ปTจจุบัน 

ได"รับข"อมูลพื้นฐาน 
เป3นปTจจุบัน 

สนง.ปลัด 

            

 
 



164 
แบบ ผ. 02 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เป4าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว�าจะ 
ได-รบั 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 จัดกิจกรรม จัดงาน จัดบอรEด 
และจัดนิทรรศการต�างๆ 

เพื่อประชาสัมพันธE
กิจกรรม อบต. 

จัดกิจกรรมต�างๆ 
ตามความสําคัญ
และตามหนังสือ 
สั่งการ 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

ร"อยละ 80
ดําเนินการ 
จัดกิจกรรต�างๆ 
สําเร็จตาม
วัตถุประสงคE  

ได"เผยแพร�กิจกรรม 
ของ อบต. 

สนง.ปลัด 

7 ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของเด็ก
และเยาวชนในด"าน
ประชาธิปไตย 

เพื่อส�งเสริมให"เด็กและ
เยาวชนมีส�วนร�วมด"าน
ประชาธิปไตย 

อบรมให"ความรู" 10,000 
 

10,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร"อยละ 70 
เด็ก เยาวชน 
มีความรู" และ 
มีส�วนร�วม 

เด็กและเยาวชนได"รับ
ความรู"  ในการมีส�วน
ร�วมด"านประชาธิปไตย
มากขึ้น 

สนง.ปลัด 

8 กิจกรรมเนื่องในโอกาส           
ครบรอบ  100  ปI                
ธงชาติไทย 

เพื่อสร"างความภาคภูมิใจ
ของคนในชาติ และน"อม
รําลึกถึงพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล"าเจ"าอยู�หัว
ที่ทรงพระราชทานธง
ไตรรงคEเป3นธงชาติไทย 

- จัดอบรมให�
ความรู�แก�
กลุ�มเป�าหมาย 
- จัดนิทรรศการ 
ให�ความรู� 

20,000 20,000 - - - ร"อยละ 70 
กลุ�มเป-าหมาย
ทราบถึงความ
เป3นมาของ 
ธงชาติไทย 

กลุ�มเป-าหมาย 
ได"รับรู"ถึงความเป3นมา
ของธงชาติไทย และได"
รําลึกถึงรัชกาลที่ 6  
ผู"ซึ่งพระราชทาน 
ธงไตรธงคE 

 

9 บําเพ็ญประโยชนEอาสาทําดี 
 

เพื่อให"ประชาชนในพื้นที่ 
มีจิตอาสาได"ร�วมทํา 
กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชนE 

กลุ�มเป�าหมาย
ร�วมกันบําเพ็ญ
ประโยชน% 
ในพื้นที่ 
และนอกพื้นที่ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร"อยละ 80  
กลุ�มเป-าหมาย 
เข"าร�วมกิจกรรม 

กลุ�มเป-าหมาย 
มีจิตอาสา 
เกิดจิตสํานัก 
ในการร�วมกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชนE 

สํานักปลัด 

            
            
            
            
 รวม  9  โครงการ 465,000 465,000 265,000 1,265,000 265,000  

 



165 
แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น�าอยู� และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอย�างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดป+ตตานี ที่ 4  การพัฒนาด-านสังคม และความมั่นคง 
6.  ยุทธศาสตรบริหารจัดการที่ดี    
6.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เป4าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว�าจะ 
ได-รบั 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก�อสร"างโรงจอดรถ  
(หลัง อบต.) 

เพื่ออํานวยความสะดวก
ให"กับข"าราชการ 
พนักงาน เจ"าหน"าที่ และ
ประชาชนที่มาติดต�อ
ราชการ 

กว"าง  6.50  เมตร 
ยาว  10.00  เมตร 

255,000  - - - ร"อยละ 70 
มีที่จอดรถ 
ไว"บริการ
ประชาชน 
พนักงาน 
เจ"าหน"าที่ 

มีที่จอดรถเพียงพอ
สําหรับผู"มาติดต�อ
ราชการ รวมถึง
พนักงาน เจ"าหน"าที่ 

กองช�าง 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 จํานวน  1  โครงการ 255,000 - - - -  

 



166 
แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3 การเสริมสร�างความมั่นคง พัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน และการเชื่อมโยงเมืองสู)นานาชาติ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส)วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดในเขตจังหวัดป.ตตานี ที่ 4 การพัฒนาด�านสังคมและความมั่นคง 
7.  ยุทธศาสตรส)งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร�างสันติสุข 
7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เป6าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว)าจะ 
ได�รบั 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ฝ�กอบรมอาสาสมัครป"องกัน
ภัยฝ$ายพลเรือน 

เพื่อเตรียมพร)อม 
ในการป"องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
ที่จะเกิดขึ้น 

ส�งกลุ�มเป"าหมาย
เข)าอบรมเพื่อ
เตรียมความพร)อม 

150,000 
 

150,000 150,000 150,000 150,000 ร)อยละ 90 
กลุ�มเป"าหมาย
มีความพร)อม
ในการป"องกัน
และบรรเทา
ความเดือน
ร)อนของ
ประชาชน 

ประชาชนได)รับการ
บรรเทาความเดือดร)อน
อย�างทันท�วงที 

สนง.ปลัด 

2 ทบทวนอาสาสมัครป"องกันภัย 
ฝ$ายพลเรือน 

เพื่อเตรียมพร)อม 
ในการป"องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
ที่จะเกิดขึ้น 

ส�งกลุ�มเป"าหมาย
เข)าอบรมเพื่อ
เตรียมความพร)อม 

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร)อยละ 90 
กลุ�มเป"าหมาย
มีความพร)อม
ในการป"องกัน
และบรรเทา
ความเดือน
ร)อนของ
ประชาชน 

ประชาชนได)รับการ
บรรเทาความเดือดร)อน
อย�างทันท�วงที 

สนง.ปลัด 
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แบบ ผ. 02 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เป6าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว)าจะ 
ได�รบั 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ร�วมใจสร)างความปลอดภัย
ทางน้ํา 
 

เพื่อให)กลุ�มเป"าหมาย 
มีความรู) ความเข)าใจ
และมีวิธีป"องกันตนเอง 
บุตรหลาน เด็กเล็ก 
ให)ปลอดภัยจากภัย
ทางน้ํา 

อบรมให)ความรู) 
แก�กลุ�มเป"าหมาย 

- 
 

25,000 30,000 30,000 30,000 ร)อยละ 80  
กลุ�มเป"าหมาย 
มีความรู)ด)าน
ความปลอดภัย
ทางนํา 

กลุ�มเป"าหมาย 
มีความรู)เรื่องความ
ปลอดภัยทางน้ําเพิ่มขึ้น 

สนง.ปลัด 

4 ป"องกันอัคคีภัย 
ในครัวเรือน 
 

เพื่อให)กลุ�มเป"าหมาย 
มีความรู) ความเข)าใจ
และมีวิธีป"องกัน
อัคคีภัย 

อบรมให)ความรู) 
แก�กลุ�มเป"าหมาย 

- 
 

25,000 30,000 30,000 30,000 ร)อยละ 80  
กลุ�มเป"าหมาย 
มีความรู)และวิธี
ป"องกันอัคคีภัย 

กลุ�มเป"าหมาย 
มีความรู)เรื่องวิธีป"องกัน
อัคคีภัยเพิ่มขึ้น 

สนง.ปลัด 

5 ส�งเสริมความรู)เกี่ยวกับภัยและ
การป"องกันภัยแก�ประชาชน 
 

เพื่อให)ความรู)แก�
กลุ�มเป"าหมาย 
ในเรื่องภัยต�างๆ  
และเตรียมรับ 
การป"องกันภัยได) 

อบรมให)ความรู) 
แก�กลุ�มเป"าหมาย 

- 
 

25,000 30,000 30,000 30,000 ร)อยละ 80  
กลุ�มเป"าหมาย 
มีความรู)และ 
วิธีป"องกันภัย
ต�างๆ 

กลุ�มเป"าหมาย 
มีความรู)และมีวิธีเตรียม
รับภัยต�างๆ เพิ่มขึ้น 

สนง.ปลัด 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
 รวม  5  โครงการ 200,000 275,000 290,000 290,000 290,000  
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                       แบบ ผ. 02/1 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค,กรปกครองส.วนท�องถิ่น 
องค,การบริหารส.วนตําบลเกาะเปาะ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  การเสริมสร�างความมั่นคง พัฒนาโครงสร�างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู)นานาชาติ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดป-ตตานี ที่  2  การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐานและบรกิารสาธารณะ 
1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน    
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค, 
เป2าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว.าจะ 
ได�รับ 

หน.วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก.อสร�างถนนลูกรัง 
สายบาโง – บ�านใหม. 

เพื่อให�มีถนนที่ได�
มาตรฐานสําหรับการ
สัญจรไปมา และ 
ขนส.งผลผลิทาง
การเกษตร แก�ปCญหา
น้ําท.วมขัง 

กว�าง  4.00  เมตร   
ยาว  1,100  เมตร 

- - 1,800,000 - - - ร�อยละ 80
ประชาชนที่ใช�
ถนนเส�นนี้มี
ความพึงพอใจ 
 

- ประชาชนได�รับ
ความปลอดภัย            
ในชีวิตและทรัพย,สิน 

กองช.าง 

2 ก.อสร�างถนนผิวจราจร 
แอสฟCลท,ติกคอนกรีต 
สาย LAT 4.9 R – 2.5 R 
 

เพื่อให�มีถนนที่ได�
มาตรฐานสําหรับการ
สัญจรไปมา และ 
ขนส.งผลผลิทาง
การเกษตร 

กว�าง  6.00  เมตร 
ยาว 3,000  เมตร 

- - 9,000,000 - - - ร�อยละ 80
ประชาชนที่ใช�
ถนนเส�นนี้มี
ความพึงพอใจ 
 

- ประชาชนได�รับ
ความปลอดภัย          
ในชีวิตและทรัพย,สิน 

กองช.าง 

3 ก.อสร�างถนนผิวจราจร 
แอสฟCลท,ติกคอนกรีต 
สาย LAT 
4.9 R – 2.5 R – 18.6 L 
 

เพื่อให�มีถนนที่ได�
มาตรฐานสําหรับการ
สัญจรไปมา และ 
ขนส.งผลผลิทาง
การเกษตร 

กว�าง  6.00  เมตร 
ยาว  1,400  เมตร 

- - 5,000,000 - - - ร�อยละ 80
ประชาชนที่ใช�
ถนนเส�นนี้มี
ความพึงพอใจ 
 

- ประชาชนได�รับ
ความปลอดภัย            
ในชีวิตและทรัพย,สิน 

กองช.าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค, 
เป2าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว.าจะ 
ได�รับ 

หน.วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ปรับปรุงถนนสาย 
เกาะเปาะเหนือ –  
บ�านใหม. 

เพื่อให�มีถนนที่ได�
มาตรฐานสําหรับการ
สัญจรไปมา และ 
ขนส.งผลผลิทาง
การเกษตร 

กว�าง  5.00  เมตร 
ยาว  2,250  เมตร 

- - 8,000,000 - - - ร�อยละ 80
ประชาชนที่ใช�
ถนนเส�นนี้มีความ
พึงพอใจ 
 

- ประชาชนได�รับ
ความปลอดภัย   
ในชีวิตและ
ทรัพย,สิน 

กองช.าง 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 รวม  4   โครงการ - - 23,800,000 - -  
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  การเสริมสร�างความมั่นคง พัฒนาโครงสร�างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู)นานาชาติ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดป-ตตานี ที่  2  การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐานและบรกิารสาธารณะ 
1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน    
1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค, 
เป2าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว.าจะ 
ได�รับ 

หน.วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ติดตั้งไฟส.องสว.าง 
โซล.าเซลล, 

เพื่อเพิ่มแสงสว.าง จํานวน  250  ต�น - - 16,000,000 - - - ร�อยละ 80
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 
 

- ประชาชนได�รับ
ความปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพย,สิน 

กองช.าง 
 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 รวม  1  โครงการ - - 16,000,000 - -  
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น)าอยู) และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอย)างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส)วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดป-ตตานี ที่ 3  การพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
4.  ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย)างยั่งยืน    
1.1  แผนงานการเกษตร 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เป;าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว)าจะ 
ได�รบั 

หน.วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ขุดแก�มลิง เพื่อเก็บกักน้ํา พื้นที่  3  ไร. - - - 1,500,000 - - ร�อยละ 80  
ประชาชนเกิด 
ความพึงพอใจ 

- กักเก็บน้ําไว�ใช�
หน�าแล�ง 

กองช.าง 
 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 รวม  1   โครงการ - - - 1,500,000 -    
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บัญชีครุภัณฑ� 

แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค�การบริหารส'วนตําบลเกาะเปาะ 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป�าหมาย 

(ผลผลิตของ 
ครุภัณฑ#) 

งบประมาณ หน'วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 บริหารงานทั่วไป ค,าครุภัณฑ# 
 

ครุภัณฑ#สํานักงาน จัดซื้อเก4าอี้ทํางาน 
จํานวน  2  ตัว 

5,800 
 

- - - - สนง.ปลัด 

2 บริหารงานทั่วไป ค,าครุภัณฑ# 
 

ครุภัณฑ#สํานักงาน จัดซื้อโต9ะ
เอนกประสงค# พร4อม
เก4าอี้ 4 ที่นั่ง   
1.40  เมตร 
จํานวน  2  ตัว 

16,000 
 

- - - - สนง.ปลัด 

3 บริหารงานทั่วไป ค,าครุภัณฑ# 
 

ครุภัณฑ#สํานักงาน จัดซื้อโทรศัพท#มือถือ  
จํานวน  2  เครื่อง 

37,000 - - - - สนง.ปลัด 

4 บริหารงานทั่วไป ค,าครุภัณฑ# 
 

ครุภัณฑ#สํานักงาน จัดซื้อโพเดี้ยม  
จํานวน  2  ตัว 

20,000 - - - - สนง.ปลัด 

5 บริหารงานทั่วไป ค,าครุภัณฑ# 
 

ครุภัณฑ#สํานักงาน จัดซื้อโต9ะนั่งพัก 
จํานวน  2  ตัว 

31,000 - - - - สนง.ปลัด 

6 บริหารงานทั่วไป ค,าครุภัณฑ# 
 

ครุภัณฑ#สํานักงาน จัดซื้อเก4าอี้ทํางาน 
จํานวน  3  ตัว 

12,000 - - - - กองคลัง 

7 บริหารงานทั่วไป ค,าครุภัณฑ# 
 

ครุภัณฑ#สํานักงาน จัดซื้อเก4าอี้ละหมาด 
สําหรับคนพิการ 
จํานวน  10  ตัว 

65,000 - - - - สนง.ปลัด 

8 บริหารงานทั่วไป ค,าครุภัณฑ# 
 

ครุภัณฑ#สํานักงาน จัดซื้อเครื่องปรับ 
อากาศ  
จํานวน 1  เครื่อง 

33,000 - - - - สนง.ปลัด 
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แบบ ผ. 03 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป�าหมาย 

(ผลผลิตของ 
ครุภัณฑ#) 

งบประมาณ 
หน'วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 บริหารงานทั่วไป ค,าครุภณัฑ# ครุภณัฑ#โฆษณาและเผยแพร, จัดซื้อกล4องถ,ายรูป  
จํานวน  1  กล4อง 

25,000 - - - - สนง.ปลัด 

10 บริหารงานทั่วไป ค,าครุภณัฑ# 
 

ครุภณัฑ#งานบ4าน 
งานครัว 

จัดซื้อเต4นท# ขนาด 
3 x 3 เมตร  พร4อม
ผ4าเต4นท#   
จํานวน  3  ชุด  

66,000 - - - - สนง.ปลัด 

11 บริหารงานทั่วไป ค,าครุภณัฑ# 
 

ครุภณัฑ#กีฬา จัดซื้อเครื่องเล,น
สนามกลางแจ4ง 
จํานวน  10  ชิ้น 

230,000 - - - - สนง.ปลัด 

12 บริหารงานทั่วไป ค,าครุภณัฑ# 
 

ครุภณัฑ#คอมพิวเตอร# จัดซื้อเครื่องสํารอง
กระแสไฟฟ�า  
จํานวน  1  เครื่อง 

4,500 - - - - สนง.ปลัด 

13 บริหารงานทั่วไป ค,าครุภณัฑ# ครุภณัฑ#คอมพิวเตอร# จัดซื้อเครื่องพิมพ#
ชนิดเลเซอร#  
จํานวน  1  เครื่อง 

3,300 - - - - สนง.ปลัด 

14 เคหะและชุมชน ค,าครุภณัฑ# ครุภณัฑ#ยานพาหนะและขนส,ง จัดซื้อรถบรรทุกขยะ 
ขนาด 6 ตัน 6 ล4อ 
แบบอัดท4าย 
จํานวน  1  คัน 

- 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,00 กองช,าง 

15 บริหารงานทั่วไป 
 

ค,าครุภัณฑ# 
 

ครุภัณฑ#งานบ4านงานครัว จัดซื้อผ4าเต4นท# ขนาด  
4 x 8 เมตร   
จํานวน  2  ผืน  

30,000 - - -  สนง.ปลัด 
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แบบ ผ. 03 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป�าหมาย 

(ผลผลิตของ 
ครุภัณฑ#) 

งบประมาณ 
หน'วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 บริหารงานทั่วไป 
 

ค,าครุภัณฑ# 
 

ครุภัณฑ#สํานักงาน จัดซื้อโต9ะทํางาน   
- แบบเหล็ก  
ขนาด 3.5 ฟุต  
พร4อมกระจก  
จํานวน  2  ตัว 

- 10,400 - - - สนง.ปลัด 

17 การพาณิชย# 
 

ค,าครุภัณฑ# 
 

ครุภัณฑ#การเกษตร จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา 
- เครื่องสูบน้ําแบบ
ปGHมแช, ใช4มอเตอร#
ไฟฟ�า สูบน้ําได4 
ไม,น4อยกว,า  
350 ลิตรต,อนาที 
ขนาดท,อส,งน้ํา  
3 นิ้ว  จํานวน  
1 เครื่อง 

- 9,500 - - - กองช,าง 

18 บริหารงานทั่วไป 
 

ค,าครุภัณฑ# 
 

ครุภัณฑ#กีฬา จัดซื้อเครื่องออก
กําลังกายกลางแจ4ง  
จํานวน  5  ชุด   
 

- 129,600 - - - สนง.ปลัด 

19 การศึกษา 
 

ค,าครุภัณฑ# 
 

ครุภัณฑ#กีฬา จัดซื้อเครื่องเล,น
สนามกลางแจ4ง 
จํานวน  3  ชุด 

- 42,500 - - - สนง.ปลัด 

20 บริหารงานทั่วไป 
 

ค,าครุภัณฑ# 
 

ครุภัณฑ#คอมพิวเตอร# จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร# จํานวน  
1  เครื่อง 

- 22,000 - - - สนง.ปลัด 
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แบบ ผ. 03 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป�าหมาย 

(ผลผลิตของ 
ครุภัณฑ#) 

งบประมาณ 
หน'วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 บริหารงานทั่วไป 
 

ค,าครุภัณฑ# 
 

ครุภัณฑ#คอมพิวเตอร# จัดซื้อเครื่องพิมพ#ชนิด
เลเซอร# หรือ LED 
ขาวดํา 
จํานวน 1 เครื่อง 

- 2,600 - - - สนง.ปลัด 

22 บริหารงานทั่วไป 
 

ค,าครุภัณฑ# 
 

ครุภัณฑ#คอมพิวเตอร# จัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ�า 
จํานวน 1 เครื่อง 

- 2,500 - - - สนง.ปลัด 

23 บริหารงานทั่วไป 
 

ค,าครุภัณฑ# 
 

ครุภัณฑ#คอมพิวเตอร# จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร# จํานวน  
1  เครื่อง 

- 22,000 - - - กองคลัง 

24 บริหารงานทั่วไป 
 

ค,าครุภัณฑ# 
 

ครุภัณฑ#คอมพิวเตอร# จัดซื้อเครื่องพิมพ# 
Multifunction 
แบบฉีดหมึก 
(Inkjet) 
จํานวน 1 เครื่อง 

- 7,900 - - - กองคลัง 

25 บริหารงานทั่วไป 
 

ค,าครุภัณฑ# 
 

ครุภัณฑ#คอมพิวเตอร# จัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ�า 
จํานวน 1 เครื่อง 

- 2,500 - - - กองคลัง 

26 การศาสนา 
วัฒนธรรม  
และนันทนาการ 
 

ค,าครุภัณฑ# ครุภัณฑ#อื่น จัดซื้ออุปกรณ#หามศพ 
- อุปกรณ#หามศพ 
พร4อมครอบสแตนเลส  
ขนาด 70 ซ.ม.   
ยาว 280  ซม.  
จํานวน 3 อัน 

- 75,000 - - - สนง.ปลัด 
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แบบ ผ. 03 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป�าหมาย 

(ผลผลิตของ 
ครุภัณฑ#) 

งบประมาณ 
หน'วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 บริหารงานทั่วไป 
 

ค,าครุภณัฑ# 
 

ครุภณัฑ#คอมพิวเตอร# จัดซื้ออุปกรณ#อ,านบัตร 
แบบอเนกประสงค# 
(Smart Card Reader) 
จํานวน 2 เครื่อง 

 2,100 3,000 3,000 3,000 สนง.ปลัด 

28 บริหารงานทั่วไป 
 

ค,าครุภัณฑ# 
 

ครุภัณฑ#โฆษณาและเผยแพร, จัดซื้อโทรทัศน# แอล อี ดี 
(LED TV) แบบ Smart TV 
ระดับความละเอียดจอภาพ 
3840 x 2160 พิกเซล  
ขนาด  55  นิ้ว 
จํานวน  1  เครื่อง 
(ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ# เดือนธันวาคม 
2561) 

- - 27,500 - - สนง.ปลัด 

29 บริหารงานทั่วไป 
 

ค,าครุภัณฑ# 
 

ครุภัณฑ#โฆษณา 
และเผยแพร, 

จัดซื้อเครื่องปGiนไฟ  
ขนาด 6.5 แรงม4า 
จํานวน  1  เครื่อง 

- - 35,000 - - สนง.ปลัด 

30 บริหารงานทั่วไป 
 

ค,าครุภัณฑ# 
 

ครุภัณฑ#คอมพิวเตอร# จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร#  
จํานวน  2  เครื่อง 
(สําหรับงานประมวลผล   
แบบที่ 1 ตามเกณฑ#ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ#คอมพิวเตอร#  
ฉบับเดือนมีนาคม 2562) 

- - 44,000 - - สนง.ปลัด 
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แบบ ผ. 03 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป�าหมาย 

(ผลผลิตของ 
ครุภัณฑ#) 

งบประมาณ 
หน'วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31 บริหารงานทั่วไป 
 

ค,าครุภัณฑ# 
 

ครุภัณฑ#คอมพิวเตอร# จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ�า 
 จํานวน 2 เครื่อง 
(ตามเกณฑ#ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ#
คอมพิวเตอร# ฉบับ 
เดือนมีนาคม 2562) 

- - 5,000 - - สนง.ปลัด 

32 บริหารงานทั่วไป 
 

ค,าครุภัณฑ# 
 

ครุภัณฑ#ไฟฟ�าและวิทยุ จัดซื้อตู4ลําโพงซับเบส 
ขนาด  18  นิ้ว  
กําลัง  1200  วัตต# 
จํานวน  4  ตู4 

- - 48,000 48,000 - สนง.ปลัด 

33 บริหารงานทั่วไป 
 

ค,าครุภัณฑ# 
 

ครุภัณฑ#ไฟฟ�าและวิทยุ จัดซื้อตู4ลําโพงกลางแหลม 
ขนาด  12  นิ้ว 
กําลัง  300  วัตต# 
จํานวน  4  ตู4 

- - 38,000 38,000 - สนง.ปลัด 

34 บริหารงานทั่วไป 
 

ค,าครุภัณฑ# 
 

ครุภัณฑ#คอมพิวเตอร# จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร#  
โน9ตบุ9ค 
จํานวน  1  เครื่อง 
(สําหรับงานประมวลผล   
ตามเกณฑ#ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ#
คอมพิวเตอร# ฉบับเดือน
มีนาคม 2562) 

- - 22,000 - - กองคลัง 
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แบบ ผ. 03 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป�าหมาย 

(ผลผลิตของ 
ครุภัณฑ#) 

งบประมาณ 
หน'วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

35 การศาสนา 
วัฒนธรรม  
และนันทนาการ 
 

ค,าครุภัณฑ# ครุภัณฑ#อื่น จัดซื้ออุปกรณ#หามศพ 
- อุปกรณ#หามศพ 
พร4อมครอบสแตนเลส  
ขนาด 70 ซ.ม.   
ยาว 280  ซม.  
จํานวน  2  อัน 

- - 
 

50,000 - - สนง.ปลัด 

36 บริหารงานทั่วไป ค,าครุภณัฑ# 
 

ครุภณัฑ#งานบ4าน 
งานครัว 

เตาอบไมโครเวฟ 
จํานวน  1  เครื่อง  

- 
 

- 2,500 2,500 - สนง.ปลัด 

37 บริหารงานทั่วไป ค,าครุภณัฑ# 
 

ครุภณัฑ#งานบ4าน 
งานครัว 

ตู4เย็น ขนาด 3 คิว 
จํานวน  1  เครื่อง  

- 
 

- 6,500 - - สนง.ปลัด 

38 บริหารงานทั่วไป ค,าครุภณัฑ# 
 

ครุภณัฑ#สาํนักงาน 
 

เครื่องปรับอากาศ  
แบบแขวน (ระบบ 
Inverter) 
จํานวน  1  เครื่อง  
(ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ# เดือนธันวาคม 
2561) 

- 
 

- 30,100 - - สนง.ปลัด 

           
           
           
           
           
           
           
 รวม   38     โครงการ 578,600 2,728,600 2,711,600 2,491,500 2,403,000  
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