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ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  โดยให๎น าข๎อมูลพื้นฐานใ นการพัฒนาจากหนํวยงานตํางๆ และ
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ส่วนที่  1 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

1. ด้านกายภาพ 

 1.1 ที่ตั้งต าบล 

องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านแพน  ตั้งอยูํหมูํที่  5  ต าบลบ๎านแพน  อ าเภอเสนา  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  หํางจากที่ท าการอ าเภอเสนา   ประมาณ  2  กิโลเมตร  และหํางจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ประมาณ  23  กิโลเมตร   

 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

 พ้ืนที่สํวนใหญํเป็นที่ราบลุํม  มีแมํน้ าน๎อยไหลผํานทุกหมูํบ๎าน  มีคลองสายหลักคือ  คลองเหนือ  คลอง
ยายเต็มที่ใช๎กักเก็บน้ าเหมาะแกํการเพาะปลูก  เมื่อถึงฤดูน้ าหลาก มักจะเกิดน้ าล๎นตลิ่ง ประชากรสํวนใหญํจะตั้ง
บ๎านเรือนบริเวณริมฝั่งแมํน้ าน๎อย  มีเนื้อที่ประมาณ  7.1  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 4,437.5 ไร ํ

อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ  ติดตํอต าบลหัวเวียง     อ าเภอเสนา 

ทิศใต๎  ติดตํอเทศบาลเมืองเสนา  อ าเภอเสนา 
ทิศตะวันออก ติดตํอต าบลน้ าเต๎า  อ าเภอบางบาล 

 ทิศตะวันตก  ติดตํอต าบลบ๎านโพธิ์  อ าเภอเสนา 

 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

  สภาพอากาศมีลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบร๎อนชื้น  มีฝนตกปานกลาง  

 1.4 ลักษณะของดิน 

  สภาพเป็นดินเป็นดินเหนียว    

 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 

1. แหล่งน้ าธรรมชาติ 
1.  แมํน้ าน๎อย  ไหลผํานพ้ืนที่ทั้ง  9  หมูํบ๎าน 
2.  คลองยายเต็ม  หมูํที่  1 
3.  คลองทองอยูํ  หมูํที่  1 
4.  คลองกะวัง  หมูํที่  5 
5.  คลองเหนือ  หมูํที่  6   
6. คลองมโนราห์  หมูํที่  9 
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2.  แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 

  1.  ประปาหมูํบ๎านหมูํที่ 2 จ านวน  1  แหํง ให๎บริการแกํประชาชน หมูํที่  1 , 2  ต าบลบ๎านแพน 
  2.  ประปาหมูํบ๎านหมูํที่ 3 จ านวน  1  แหํง  ให๎บริการแกํประชาชน หมูํที่  3  ต าบลบ๎านแพน 
  3. ประปาหมูํบ๎านหมูํที่  5 จ านวน  1  แหํง  ให๎บริการแกํประชาชน หมูํที่  4,5,6,7  ต าบลบ๎านแพน 
  4. ประปาหมูํบ๎านหมูํที่  7 จ านวน  1  แหํง  ให๎บริการแกํประชาชน หมูํที่  7 ต าบลบ๎านแพน 
  5. ประปาหมูํบ๎านหมูํที่  8 จ านวน  1  แหํง  ให๎บริการแกํประชาชน หมูํที่  8,9 ต าบลบ๎านแพน 
  6. ประปาหมูํบ๎านหมูํที่  9 จ านวน  1  แหํง  ให๎บริการแกํประชาชน หมูํที่  9 ต าบลบ๎านแพน 

 2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

  2.1 เขตการปกครอง 

องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านแพนแบํงการปกครองตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท๎องที่  พ.ศ. 2457  
ออกเป็น  9  หมูํบ๎าน  ดังนี้ 

-  หมูํที่  1  บ๎านสวนถั่ว 
-  หมูํที่  2  บ๎านแพน 
-  หมูํที่  3     บ๎านโคกเสือ 
-  หมูํที่  4    บ๎านโพธิ์ 
-  หมูํที่  5  บ๎านเลียบ 
-  หมูํที่  6  บ๎านเลียบ 
-  หมูํที่  7  บ๎านเลียบ 

  -  หมูํที่  8  บ๎านชํางเหล็ก 
-  หมูํที่  9    บ๎านชํางเหล็ก 

 
  2.2 การเลือกตั้ง 

สถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านแพนเมื่อวันที่  20  ตุลาคม 2556  ดังนี้ 
จ านวนผู๎มีสิทธิเลือกตั้ง  2,525  คน  
จ านวนผู๎มาใช๎สิทธิ์   2,255  คน   คิดเป็นร๎อยละ  89.31 

    1. จ านวนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  4  คน 
-  ชาย   จ านวน     3 คน 
-  หญิง   จ านวน     1 คน 

ระดับการศึกษา 
-  มัธยมศึกษาตอนต๎น       1 คน 
-  ปริญญาตรี        3 คน 
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2. จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  18  คน 
-  ชาย  จ านวน     13 คน 
-  หญิง  จ านวน       5 คน 

ระดับการศึกษา 
- ประถมศึกษา   8 คน 
- มัธยมศึกษาตอนต๎น   6 คน 
- มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา  3 คน 
- ปริญญาตรี    1 คน 

 3. ประชากร 

  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านแพน  มีประชากรทั้งสิ้น  3,467  คน เป็นชาย 1,667 คน หญิง  
1,800  คน จ านวนครัวเรือนทั้ง สิ้น  972  ครัวเรือน  ความหนาแนํนของประชากร  488  คนตํอ 1  ตาราง
กิโลเมตร 

 3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

                    ช่วง
อายุ         ประชากร 
 

 
จ านวนเพศชาย (คน) 

 
จ านวนเพศหญิง (คน) 

น๎อยกวํา  1  ปี 25 27 
1  ปีขึ้นไป – 2 ปี 41 43 
3  ปี – 5  ปี 101 104 
6  ปี – 11  ปี 168 165 
12  ปี – 14  ปี 74 73 
15  ปี – 17  ปี 69 65 
18  ปี – 20  ปี 77 78 
21  ปี – 25 ปี 130 135 
26 ปี – 30 ปี 151 156 
31 ปี – 35 ปี 133 138 
36 ปี – 40 ปี 118 125 
41 ปี - 45 ปี 145 149 
46 ปี – 50 ปี 126 130 
51 ปี – 59 ปี 99 109 
60  ปีขึ้นไป 210 303 
 1,667 1,800 
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 4. สภาพทางสังคม 

  4.1 การศึกษา 

ในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านแพน  มีโรงเรียนระดับประถม  จ านวน  2  แหํง  ได๎แกํ 
 -  โรงเรียนวัดโพธิ์ ตั้งอยูํหมูํที่    4 
  -  โรงเรียนวัดโบสถ์ (ลําง) ตั้งอยูํหมูํที่    8 

  4.2 สาธารณสุข 

 -  โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล 1  แหํง 
  4.3 อาชญากรรม 

   องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านแพน  อยูํหํางจากสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเสนาประมาณ  4  กิโลเมตร  
และในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านแพน  มีศูนย์ประสานการปูองกันยาเสพติด  ตั้งอยูํหมูํที่  8  ต าบลบ๎านแพน  
ซึ่งเป็นศูนย์ปฏิบัติการของเจ๎าหน๎าที่ต ารวจสายตรวจชุมชน และอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน โดยปฏิบัติหน๎าที่
รํวมกันในการเฝูาระวัง การแพรํระบาดของยาเสพติด  ตลอดจนดูแลรักษาความสงบเรียบร๎อยให๎แกํประชาชนในเขต
พ้ืนที ่

  4.4 ยาเสพติด 

   ปัญหายาเสพติดในพ้ืนทีอ่งค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านแพนยังคงมีอยูํและยังมีบุคคลภายนอกพ้ืนที่ที่
เข๎ามาด าเนินการในพ้ืนที่ก็มี  องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านแพนรํวมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลบ๎าน
แพน  ก านัน  ผู๎ใหญํบ๎าน  ผู๎น าชุมช น  และศูนย์ประสานการปูองกันนาเสพติดอ าเภอเสนาชํวยกันสอดสํองดูแลอยูํ
เป็นประจ า 
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  4.5 การสังคมสงเคราะห์ 

   องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านแพนได๎ด าเนินการด๎านสังคมสงเคราะห์  ดังนี้ 

1. ด าเนินการจํายเบี้ยยังชีพให๎กับผู๎สูงอายุ  ผู๎พิการ  และผู๎ปุวยเอดส์ 
2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
3. ประสานการท าบัตรผู๎พิการ 
4. จัดท าโครงการจ๎างนักเรียน/นักศึกษาท างานชํวงปิดภาคเรียน 
5. จัดท าโครงการปรับปรุงซํอมแซมบ๎านให๎กับผู๎ยากไร๎ 

 5. ระบบบริการพื้นฐาน 

  5.1 การคมนาคมขนส่ง 

 การคมนาคมติดตํอระหวํางอ าเภอและจงัหวัด     ตลอดจนภายในต าบลหมูํบ๎านมีดังนี้ 
1.  ถนนทางหลวงสายปทุมธานี – ผักไหํ      
2.  ถนนคันก้ันน้ าชลประทาน  เป็นเส๎นทางที่ใช๎สัญจรติดตํออ าเภอเสนา 
3.  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซึ่งมีอยูํในทุกหมู่บ้านใช้สัญจรติดต่อระหว่างหมู่บ้าน 

5.2 การไฟฟ้า 
ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพนประชากรมีไฟฟ้าใช้ครบทุกหลังคาเรือน 

5.3 การประปา 
ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพนประชากรมีประปาใช้ครบทุกหลังคาเรือน 

5.4 โทรศัพท์ 
ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพนประชากรมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้ครบทุกหลังคาเรือน

และมีเสียงตามสายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ  100 ของพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านแพน 

 

 6. ระบบเศรษฐกิจ 

  6.1 การเกษตร 

ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านแพนประชาชนประกอบอาชีพ  ดังนี้ 
1. เกษตรกร (ท านา , ท าสวน) ประมาณร๎อยละ  15  ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
2. เลี้ยงสัตว์ (ม๎า ,วัว ,ไกํ ,เป็ด)  ประมาณร๎อยละ  5  ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
3. รับจ๎าง  ประมาณร๎อยละ  65  ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
4. ค๎าขาย  ประมาณร๎อยละ  10  ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
5. รับราชการ  ประมาณร๎อยละ  5  ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
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6.2 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  -  ปั้มน้ ามัน   2 แหํง 
  -  ปั้มแก๏ส   1 แหํง 
  - ปั้มน้ ามันมือหมุน  2 แหํง 
  -  โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 5 แหํง 
  -  ร๎านค๎าและบริหารขนาดเล็ก 32 แหํง 
  -  ห๎องเชํา (หอพัก)  2 แหํง 

 

 7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

  7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 

หมูํที่  1  มีพ้ืนที่ท าการเกษตร.....257.38.....ไร ํ
ประกอบอาชีพตําง ๆ ดังนี้ 

  
           
           

 
 
 
 
 
 
 

หมูํที่  2  มีพ้ืนที่ท าการเกษตร.....338.....ไร ํ
ประกอบอาชีพตําง ๆ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ท าเกษตรกรรม    
 - ท านา           จ านวน 9 ครัวเรือน 
 - ท าสวน          จ านวน - ครัวเรือน 
 - ปศุสัตว์ (วัว) จ านวน 2 ครัวเรือน 
2. ค๎าขาย    จ านวน 20 ครัวเรือน 
3. ธุรกิจสํวนตัว      จ านวน 10 ครัวเรือน 
4. รับข๎าราชการ     จ านวน 10 ครัวเรือน 
5. รับจ๎าง จ านวน 92 ครัวเรือน 
6. อ่ืน ๆ               จ านวน 12   ครัวเรือน 

1. ท าเกษตรกรรม    
 - ท านา           จ านวน 13 ครัวเรือน 
 - ท าสวน          จ านวน 1 ครัวเรือน 
 - ปศุสัตว์ (วัว) จ านวน - ครัวเรือน 
2. ค๎าขาย    จ านวน 24 ครัวเรือน 
3. ธุรกิจสํวนตัว      จ านวน 8 ครัวเรือน 
4. รับข๎าราชการ     จ านวน 12 ครัวเรือน 
5. รับจ๎าง จ านวน 108 ครัวเรือน 
6. อ่ืน ๆ               จ านวน 28 ครัวเรือน 
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หมูํที่  3  มีพ้ืนที่ท าการเกษตร.....32.3.....ไรํ 
ประกอบอาชีพตําง ๆ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมูํที่  4  มีพ้ืนที่ท าการเกษตร.....12.....ไรํ 
ประกอบอาชีพตําง ๆ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมูํที่  5  มีพ้ืนที่ท าการเกษตร.....442.4...ไรํ 
ประกอบอาชีพตําง ๆ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

1. ท าเกษตรกรรม    
 - ท านา           จ านวน 3 ครัวเรือน 
 - ท าสวน          จ านวน - ครัวเรือน 
 - ปศุสัตว์ (วัว) จ านวน - ครัวเรือน 
2. ค๎าขาย    จ านวน 3 ครัวเรือน 
3. ธุรกิจสํวนตัว      จ านวน 1 ครัวเรือน 
4. รับข๎าราชการ     จ านวน 10 ครัวเรือน 
5. รับจ๎าง จ านวน 108 ครัวเรือน 
6. อ่ืน ๆ               จ านวน - ครัวเรือน 

1. ท าเกษตรกรรม    
 - ท านา           จ านวน - ครัวเรือน 
 - ท าสวน          จ านวน 6 ครัวเรือน 
 - ปศุสัตว์ (วัว) จ านวน - ครัวเรือน 
2. ค๎าขาย    จ านวน 3 ครัวเรือน 
3. ธุรกิจสํวนตัว      จ านวน 4 ครัวเรือน 
4. รับข๎าราชการ     จ านวน 5 ครัวเรือน 
5. รับจ๎าง จ านวน 25 ครัวเรือน 
6. อ่ืน ๆ               จ านวน 8 ครัวเรือน 

1. ท าเกษตรกรรม    
 - ท านา           จ านวน 5 ครัวเรือน 
 - ท าสวน          จ านวน - ครัวเรือน 
 - ปศุสัตว์ (วัว) จ านวน - ครัวเรือน 
2. ค๎าขาย    จ านวน 4 ครัวเรือน 
3. ธุรกิจสํวนตัว      จ านวน 1 ครัวเรือน 
4. รับข๎าราชการ     จ านวน 11 ครัวเรือน 
5. รับจ๎าง จ านวน 80 ครัวเรือน 
6. อ่ืน ๆ               จ านวน - ครัวเรือน 
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หมูํที่  6  มีพ้ืนที่ท าการเกษตร.....442.6.....ไร ํ
ประกอบอาชีพตําง ๆ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมูํที่  7  มีพ้ืนที่ท าการเกษตร.....145.....ไร ํ
ประกอบอาชีพตําง ๆ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมูํที่  8  มีพ้ืนที่ท าการเกษตร.....14.....ไรํ 
ประกอบอาชีพตําง ๆ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ท าเกษตรกรรม    
 - ท านา           จ านวน 11 ครัวเรือน 
 - ท าสวน          จ านวน 5 ครัวเรือน 
 - ท าไรํ จ านวน 1 ครัวเรือน 
2. ค๎าขาย    จ านวน 1 ครัวเรือน 
3. ธุรกิจสํวนตัว      จ านวน - ครัวเรือน 
4. รับข๎าราชการ     จ านวน 4 ครัวเรือน 
5. รับจ๎าง จ านวน 15 ครัวเรือน 
6. อ่ืน ๆ               จ านวน 7 ครัวเรือน 

1. ท าเกษตรกรรม    
 - ท านา           จ านวน 7 ครัวเรือน 
 - ท าสวน          จ านวน - ครัวเรือน 
 - ปศุสัตว์ (วัว) จ านวน - ครัวเรือน 
2. ค๎าขาย    จ านวน 10 ครัวเรือน 
3. ธุรกิจสํวนตัว      จ านวน 5 ครัวเรือน 
4. รับข๎าราชการ     จ านวน 10 ครัวเรือน 
5. รับจ๎าง จ านวน 111 ครัวเรือน 
6. อ่ืน ๆ               จ านวน - ครัวเรือน 

1. ท าเกษตรกรรม    
 - ท านา           จ านวน - ครัวเรือน 
 - ท าสวน          จ านวน 2 ครัวเรือน 
 - ท าไรํ จ านวน - ครัวเรือน 
2. ค๎าขาย    จ านวน 4 ครัวเรือน 
3. ธุรกิจสํวนตัว      จ านวน 1 ครัวเรือน 
4. รับข๎าราชการ     จ านวน 1 ครัวเรือน 
5. รับจ๎าง จ านวน 29 ครัวเรือน 
6. อ่ืน ๆ               จ านวน 9 ครัวเรือน 
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หมูํที่  9  มีพ้ืนที่ท าการเกษตร.....485.2.....ไร ํ
ประกอบอาชีพตําง ๆ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
 หมูํที่ 1 ต าบลบ๎านแพน 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต๎นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไรํ) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน     -   ครัวเรือน 

     -        ไรํ      -      กก./ไรํ        -      บาท/ไร ํ      -       บาท/ไร ํ

 นอกเขตชลประทาน   9   ครัวเรือน 
  257.38    ไรํ    800    กก./ไรํ   3,500–5,500  บาท/ไรํ     5,500   บาท/ไรํ 

2.2) ท าสวน สวน     -            .    -    ครัวเรือน 
  -           ไรํ            กก./ไรํ        -      บาท/ไร ํ      -       บาท/ไร ํ

สวน     -            .        ครัวเรือน 
    -         ไรํ            กก./ไรํ        -       บาท/ไรํ         -     บาท/ไร ํ

2.3) ท าไรํ ท าไรํ     -            .    -    ครัวเรือน 
  -           ไรํ            กก./ไรํ        -      บาท/ไร ํ      -       บาท/ไร ํ

ท าไรํ     -            .        ครัวเรือน 
    -         ไรํ            กก./ไรํ        -       บาท/ไรํ         -     บาท/ไร ํ

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
          -           . 

       ครัวเรือน 
    -         ไรํ            กก./ไรํ        -       บาท/ไรํ         -     บาท/ไร ํ

 
 
 
 
 
 

1. ท าเกษตรกรรม    
 - ท านา           จ านวน 10 ครัวเรือน 
 - ท าสวน          จ านวน - ครัวเรือน 
 - ปศุสัตว์ (วัว) จ านวน - ครัวเรือน 
2. ค๎าขาย    จ านวน 5 ครัวเรือน 
3. ธุรกิจสํวนตัว      จ านวน 3 ครัวเรือน 
4. รับข๎าราชการ     จ านวน 5 ครัวเรือน 
5. รับจ๎าง จ านวน 90 ครัวเรือน 
6. อ่ืน ๆ               จ านวน - ครัวเรือน 
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หมูํที่ 2 ต าบลบ๎านแพน 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต๎นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไรํ) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน     -   ครัวเรือน 

     -        ไรํ      -      กก./ไรํ        -      บาท/ไร ํ      -       บาท/ไร ํ

 นอกเขตชลประทาน   13   ครัวเรือน 
  338    ไรํ    800    กก./ไรํ 5,000-7,000  บาท/ไรํ  7,000-8,000 บาท/ไรํ 

2.2) ท าสวน สวน     -            .    -    ครัวเรือน 
  -           ไรํ            กก./ไรํ        -      บาท/ไร ํ      -       บาท/ไร ํ

สวน     -            .        ครัวเรือน 
    -         ไรํ            กก./ไรํ        -       บาท/ไรํ         -     บาท/ไร ํ

2.3) ท าไรํ ท าไรํ     -            .    -    ครัวเรือน 
  -           ไรํ            กก./ไรํ        -      บาท/ไร ํ      -       บาท/ไร ํ

ท าไรํ     -            .        ครัวเรือน 
    -         ไรํ            กก./ไรํ        -       บาท/ไรํ         -     บาท/ไร ํ

2.4) อื่นๆ   อืน่ๆ โปรดระบุ  
          -           . 

       ครัวเรือน 
    -         ไรํ            กก./ไรํ        -       บาท/ไรํ         -     บาท/ไร ํ

 
หมูํที่ 3 ต าบลบ๎านแพน 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต๎นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไรํ) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน     -   ครัวเรือน 

     -        ไรํ      -      กก./ไรํ        -      บาท/ไร ํ      -       บาท/ไร ํ

 นอกเขตชลประทาน     3   ครัวเรือน 
     32.3        ไรํ      800      กก./ไรํ       4,000     บาท/ไรํ      6,500   บาท/ไรํ 

2.2) ท าสวน สวน     -            .    -    ครัวเรือน 
  -           ไรํ     -       กก./ไรํ        -      บาท/ไร ํ      -       บาท/ไร ํ

สวน     -            .        ครัวเรือน 
    -         ไรํ     -       กก./ไรํ        -       บาท/ไรํ         -     บาท/ไร ํ

2.3) ท าไรํ ท าไรํ     -            .    -    ครัวเรือน 
  -           ไรํ       -     กก./ไรํ        -      บาท/ไร ํ      -       บาท/ไร ํ

ท าไรํ     -            .        ครัวเรือน 
    -         ไรํ      -      กก./ไรํ        -       บาท/ไรํ         -     บาท/ไร ํ

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
          -           . 

       ครัวเรือน 
    -         ไรํ    -        กก./ไรํ        -       บาท/ไรํ         -     บาท/ไร ํ
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หมูํที่ 4 ต าบลบ๎านแพน 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ตน๎ทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไรํ) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน     -   ครัวเรือน 

     -        ไรํ      -      กก./ไรํ        -      บาท/ไร ํ      -       บาท/ไร ํ

 ในเขตชลประทาน     -   ครัวเรือน 
     -        ไรํ      -      กก./ไรํ        -      บาท/ไร ํ      -       บาท/ไร ํ

2.2) ท าสวน สวน     ผักสวนครัว    .   6   ครัวเรือน 
  12    ไรํ    600    กก./ไรํ      5,000      บาท/ไรํ        6,500    บาท/ไรํ 

สวน     -            .        ครัวเรือน 
    -         ไรํ     -       กก./ไรํ        -       บาท/ไรํ         -     บาท/ไร ํ

2.3) ท าไรํ ท าไรํ     -            .    -    ครัวเรือน 
  -           ไรํ    -        กก./ไรํ        -      บาท/ไร ํ      -       บาท/ไร ํ

ท าไรํ     -            .        ครัวเรือน 
    -         ไรํ      -      กก./ไรํ        -       บาท/ไรํ         -     บาท/ไร ํ

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
          -           . 

       ครัวเรือน 
    -         ไรํ      -      กก./ไรํ        -       บาท/ไรํ         -     บาท/ไร ํ

 
หมูํที่ 5 ต าบลบ๎านแพน 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต๎นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไรํ) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน     12   ครัวเรือน 

     496        ไรํ      500    กก./ไรํ 4,000-6,000 บาท/ไรํ  6,000-7,000 บาท/ไรํ 

 นอกเขตชลประทาน     -   ครัวเรือน 
     -        ไรํ      -      กก./ไรํ        -      บาท/ไร ํ      -       บาท/ไร ํ

2.2) ท าสวน สวน     ผสม            .    7    ครัวเรือน 
  8.4          ไรํ      -      กก./ไรํ        -      บาท/ไร ํ      -       บาท/ไร ํ

สวน     -            .        ครัวเรือน 
    -         ไรํ       -     กก./ไรํ        -       บาท/ไรํ         -     บาท/ไร ํ

2.3) ท าไรํ ท าไรํ     -            .    -    ครัวเรือน 
  -           ไรํ      -      กก./ไรํ        -      บาท/ไร ํ      -       บาท/ไร ํ

ท าไรํ     -            .        ครัวเรือน 
    -         ไรํ     -       กก./ไรํ        -       บาท/ไรํ         -     บาท/ไร ํ

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
          -           . 

       ครัวเรือน 
    -         ไรํ      -      กก./ไรํ        -       บาท/ไรํ         -     บาท/ไร ํ
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หมูํที่ 6 ต าบลบ๎านแพน 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต๎นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไรํ) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน     -   ครัวเรือน 

     -        ไรํ      -      กก./ไรํ        -      บาท/ไร ํ      -       บาท/ไร ํ

 นอกเขตชลประทาน   11   ครัวเรือน 
  436.6    ไรํ    800    กก./ไรํ      5,000      บาท/ไรํ        6,500    บาท/ไรํ 

2.2) ท าสวน สวน   ผักสวนครัว            
. 

   5    ครัวเรือน 
      6       ไรํ     -       กก./ไรํ        -      บาท/ไร ํ      -       บาท/ไร ํ

สวน     -            .        ครัวเรือน 
    -         ไรํ     -       กก./ไรํ        -       บาท/ไรํ         -     บาท/ไร ํ

2.3) ท าไรํ ท าไรํ   ข๎าวโพด            
. 

   2    ครัวเรือน 
        2.2      ไรํ     300       กก./ไรํ      8,,000    บาท/ไร ํ     12,000    บาท/ไร ํ

ท าไรํ     -            .        ครัวเรือน 
    -         ไรํ     -       กก./ไรํ        -       บาท/ไรํ         -     บาท/ไร ํ

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
          -           . 

       ครัวเรือน 
    -         ไรํ     -       กก./ไรํ        -       บาท/ไรํ         -     บาท/ไร ํ

 
หมูํที่ 7 ต าบลบ๎านแพน 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต๎นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไรํ) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน     -   ครัวเรือน 

     145        ไรํ    800    กก./ไรํ      5,000      บาท/ไรํ        6,500    บาท/ไรํ 

 นอกเขตชลประทาน     -   ครัวเรือน 
     -        ไรํ      -      กก./ไรํ        -      บาท/ไร ํ      -       บาท/ไร ํ

2.2) ท าสวน สวน     -            .    -    ครัวเรือน 
  -           ไรํ            กก./ไรํ        -      บาท/ไร ํ      -       บาท/ไร ํ

สวน     -            .        ครัวเรือน 
    -         ไรํ            กก./ไรํ        -       บาท/ไรํ         -     บาท/ไร ํ

2.3) ท าไรํ ท าไรํ     -            .    -    ครัวเรือน 
  -           ไรํ            กก./ไรํ        -      บาท/ไร ํ      -       บาท/ไร ํ

ท าไรํ     -            .        ครัวเรือน 
    -         ไรํ            กก./ไรํ        -       บาท/ไรํ         -     บาท/ไร ํ

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
          -           . 

       ครัวเรือน 
    -         ไรํ            กก./ไรํ        -       บาท/ไรํ         -     บาท/ไร ํ
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หมูํที่ 8 ต าบลบ๎านแพน 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต๎นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไรํ) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน     -   ครัวเรือน 

     -        ไรํ      -      กก./ไรํ        -      บาท/ไร ํ      -       บาท/ไร ํ

 นอกเขตชลประทาน   2   ครัวเรือน 
  14    ไรํ    800    กก./ไรํ      6,000      บาท/ไรํ        4,500    บาท/ไรํ 

2.2) ท าสวน สวน     -            .    -    ครัวเรือน 
  -           ไรํ            กก./ไรํ        -      บาท/ไร ํ      -       บาท/ไร ํ

สวน     -            .        ครัวเรือน 
    -         ไรํ            กก./ไรํ        -       บาท/ไรํ         -     บาท/ไร ํ

2.3) ท าไรํ ท าไรํ     -            .    -    ครัวเรือน 
  -           ไรํ            กก./ไรํ        -      บาท/ไร ํ      -       บาท/ไร ํ

ท าไรํ     -            .        ครัวเรือน 
    -         ไรํ            กก./ไรํ        -       บาท/ไรํ         -     บาท/ไร ํ

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
          -           . 

       ครัวเรือน 
    -         ไรํ            กก./ไรํ        -       บาท/ไรํ         -     บาท/ไร ํ

 
หมูํที่ 9 ต าบลบ๎านแพน 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต๎นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไรํ) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน    10     ครัวเรือน 

    485.2        ไรํ      800      กก./ไรํ 3,000-6,000  บาท/ไรํ 6,000-7,000  บาท/ไรํ 

 นอกเขตชลประทาน     -   ครัวเรือน 
     -        ไรํ      -      กก./ไรํ        -      บาท/ไร ํ      -       บาท/ไร ํ

2.2) ท าสวน สวน     -            .    -    ครัวเรือน 
  -           ไรํ            กก./ไรํ        -      บาท/ไร ํ      -       บาท/ไร ํ

สวน     -            .        ครัวเรือน 
    -         ไรํ            กก./ไรํ        -       บาท/ไรํ         -     บาท/ไร ํ

2.3) ท าไรํ ท าไรํ     -            .    -    ครัวเรือน 
  -           ไรํ            กก./ไรํ        -      บาท/ไร ํ      -       บาท/ไร ํ

ท าไรํ     -            .        ครัวเรือน 
    -         ไรํ            กก./ไรํ        -       บาท/ไรํ         -     บาท/ไร ํ

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
          -           . 

       ครัวเรือน 
    -         ไรํ            กก./ไรํ        -       บาท/ไรํ         -     บาท/ไร ํ
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 7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้้าการเกษตร 
1.  แมํน้ าน๎อย  ไหลผํานพ้ืนที่ทั้ง  9  หมูํบ๎าน 
2.  คลองยายเต็ม  หมูํที่  1 
3.  คลองทองอยูํ  หมูํที่  1 
4.  คลองกะวัง  หมูํที่  5 
5.  คลองเหนือ  หมูํที่  6   
6. คลองมโนราห์  หมูํที่  9 

 7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้้ากิน น้้าใช้ (หรือน้้าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
1.  แมํน้ าน๎อย  ไหลผํานพ้ืนที่ทั้ง  9  หมูํบ๎าน 

 2.  ประปาหมูํบ๎านหมูํที่ 2 จ านวน  1  แหํง ให๎บริการแกํประชาชน หมูํที่  1 , 2  ต าบลบ๎านแพน 
 3.  ประปาหมูํบ๎านหมูํที่ 3 จ านวน  1  แหํง  ให๎บริการแกํประชาชน หมูํที่  3  ต าบลบ๎านแพน 
 4. ประปาหมูํบ๎านหมูํที่  5 จ านวน  1  แหํง  ให๎บริการแกํประชาชน หมูํที่  4,5,6,7  ต าบลบ๎านแพน 
 5. ประปาหมูํบ๎านหมูํที่  7 จ านวน  1  แหํง  ให๎บริการแกํประชาชน หมูํที่  7 ต าบลบ๎านแพน 
       6. ประปาหมูํบ๎านหมูํที่  8 จ านวน  1  แหํง  ให๎บริการแกํประชาชน หมูํที่  8,9 ต าบลบ๎านแพน 
 7. ประปาหมูํบ๎านหมูํที่  9 จ านวน  1  แหํง  ให๎บริการแกํประชาชน หมูํที่  9 ต าบลบ๎านแพน 

 8. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 

  8.1 การนับถือศาสนา 

ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพนประชากร ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีศาสนา
อิสลามบ้างเล็กน้อย 

  8.1 ประเพณีและงานประจ้าปี 

1.งานประจ าปี  เป็นงานท าบุญไว๎พระท่ีวัดโบสถ์ (ลําง) ชํวง  29  ธันวาคม – 4 มกราคม   
2.งานรดน้ าด าหัวผู๎สูงอายุในชํวงเทศกาลงานสงกรานต์ 

 9. ทรัพยากรธรรมชาติ 

  9.1 น้้า 

1.  แมํน้ าน๎อย  ไหลผํานพ้ืนที่ทั้ง  9  หมูํบ๎าน 
2.  คลองยายเต็ม  หมูํที่  1 
3.  คลองทองอยูํ  หมูํที่  1 
4.  คลองกะวัง  หมูํที่  5 
5.  คลองเหนือ  หมูํที่  6   
6. คลองมโนราห์  หมูํที่  9 
 
 

 
 



 

 

ส่วนที ่ 2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557 – 2560) 

1.  สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ  และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ .ศ. 2557 - 
2560 

 

1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจํายงบประมาณ 
 ตามท่ีองค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านแพนได๎จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558 – 2562)  และ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)  เพ่ือเป็นกรอบในการจัดงบประมาณรายจํายประจ าปี  รวมทั้งวาง
แนวทางเพ่ือให๎มีการปฏิบัติให๎บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว๎ในแผนพัฒนาสามปี  องค์การบริหาร
สํวนต าบลบ๎านแพนได๎ด าเนินการตั้งงบประมาณ  การเบิกจํายงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี  ดังนี้ 

 การตั้งงบประมาณ 
 งบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 23,864,370 บาท 
 งบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 21,894,370 บาท 
 งบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 27,196,200 บาท 
 งบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 25,698,100 บาท 
 การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เบิกจํายเป็นเงินทั้งสิ้น  7,043,605.20  บาท 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เบิกจํายเป็นเงินทั้งสิ้น  6,275,621.70  บาท 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เบิกจํายเป็นเงินทั้งสิ้น  5,179,419.40  บาท  
      และกันเงินไว๎เบิกเหลื่อมปี จ านวน 524,000  บาท 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อยูํระหวํางด าเนินการ 
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1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการตาม
แผนพัฒนาสามปี 

จ านวนโครงการ
ท่ีด าเนินการ 

งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 22 6 2,833,798 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการสํงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

35 11 1,409,425 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร๎อย 

- - - 

4. ยุทธศาสตร์การวางแผน การสํงเสริมการลงทุน พาณิช
กรรมและการทํองเท่ียว 

11 2 12,400 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการบริหารจัดการ การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

5 3 441,881 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสํงเสริมคุณธรรมด๎าน
ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

5 6 551,767.20 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี 20 12 1,794,334 
รวม 98 40 7,043,605.20 

 

 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการตาม
แผนพัฒนาสามปี 

จ านวนโครงการ
ท่ีด าเนินการ 

งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 24 5 2,424,553.50 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการสํงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

27 11 1,392,307.40 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร๎อย 

- - - 

4. ยุทธศาสตร์การวางแผน การสํงเสริมการลงทุน พาณิช
กรรมและการทํองเท่ียว 

5 2 29,070.40 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการบริหารจัดการ การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

5 4 452,214 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสํงเสริมคุณธรรมด๎าน
ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

7 6 213,688.60 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี 15 10 1,763,787.80 
รวม 83 38 6,275,621.70 

 
 

 
17 



 

 

 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ
ตามแผนพัฒนา

สามปี 

จ านวนโครงการ
ที่ด าเนินการ 

งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 21 17 2,024,138 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการสํงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

22 16 1,519,772.40 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคมและการรักษาความสงบเรียบร๎อย 

1 - - 

4. ยุทธศาสตร์การวางแผน การสํงเสริมการลงทุน 
พาณิชกรรมและการทํองเที่ยว 

- - - 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการบริหารจัดการ การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

11 3 479,843.50 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสํงเสริมคุณธรรมด๎าน
ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

8 3 223,923.80 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการสํงเสริมการทํองเที่ยว 1 1 6,400 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงไปสูํความยั่งยืน 

2 1 26,213.80 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี 13 11 899,127.90 
รวม 79 52 5,179,419.40 
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 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. มีการกํอสร๎างถนน คสล.  ท าให๎ประชาชนได๎รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา 
2. มีการเสริมขยายถนนดิน  ท าให๎ประชาชนได๎รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา 
3. มีการกํอสร๎างถนนดิน  เพ่ือให๎ประชาชนมีถนนเข๎า-ออกอยํางสะดวกสบาย 
4. ถนนที่ช ารุด  เสียหายได๎รับการซํอมแซมให๎มีสภาพที่ดี  สามารถใช๎การได๎เป็นปกติ 
5. ลงลูกรังซํอมแซมไหลํทางและทางขึ้น – ลง  เพื่อให๎ประชาชนและเกษตรกรใช๎การถนนได๎ดี 
6. มีการซํอมแซมเสียงตามสายให๎มีสภาพดี  เพ่ือให๎ประชาชนได๎รับข๎อมูลขําวสารอยํางท่ัวถึง  
7. มีการซํอมแซมไฟทางสาธารณะให๎มีสภาพดี เพ่ือให๎ประชาชนสามารถเดินทางได๎อยํางปลอดภัย 
8. มีการขุดลอกคลอง  รํองน้ าเพื่อก าจัดวัชพืช  เพ่ือให๎น้ าสามารถไหลได๎สะดวก  ไมํตื้นเขิน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
1. สนับสนุนงบประมาณด๎านอาหารลางวันแกํโรงเรียนวัดโพธิ์ (แจํมวิทยาคาร) และโรงเรียนวัดโบสถ์ 

(วงศ์พานิช)  เพ่ือให๎ได๎รับอาหารและสารอาหารที่ครบครัน 
2. สนับสนุนนมให๎แกํนักเรียนทุกคน  ท าให๎ได๎รับสารอาหารในนมและมีสุขภาพแข็งแรง 
3. จ๎างเหมาประกอบอาหารกลางวัน  เพ่ือให๎เด็กเล็กของ อบต.ได๎รับอาหารและสารอาหารที่ครบทั้ง

ห๎าหมูํ 
4. สนับสนุนงบ ประมาณชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน  เพื่อด าเนินการตรวจเย่ียม

ประชาชนในหมูํบ๎านและดูแลสุขภาพประชาชนหมูํบ๎าน 
5. มีการสํงเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุโดยการตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกเดือนและมีกิจกรรมนันทนาการ

ให๎กับผ๎ูสูงอายุได๎ผํอนคลายและออกก าลังกาย 
6. สนับสนุนงบประมาณชํวยเหลือผู๎ประสบภัยและผู๎ด๎อยโอกาส 
7. สนับสนุนงบประมาณชํวยเหลือผู๎ปุวยเอดส์ 
8. จัดตั้งจุดตรวจในชํวงเทศกาล 

3. ยุทธศาสตร์การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชกรรมและการท่องเที่ยว 
1. มีการอนุรักษ์ลิงอยูํคูํธรรมชาติและสํงเสริมให๎เป็นสถานที่ทํองเที่ยว 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. สํงเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติให๎เป็นพ้ืนที่สีเขียว 
2. สํงเสริมการก าจัดขยะให๎เป็นต าบลที่สะอาดนําอยูํ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1. จัดกิจกรรมสํงเสริมประเพณีไทยรดน้ าด าหัวผู๎สูงอายุ  เนื่องในวันเทศกาลสงกรานต์ 
2. จัดกิจกรรมในวันเด็กให๎แกํเด็กและเยาวชน  
3. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว 
4. สนับสนุนการจัดงานอนุรักษ์มรดกโลกและงานกาชาด 
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
1. จัดท าปูายประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสารด๎านตําง ๆ ให๎ประชาชนทราบ 
2. จัดซื้อวัสดุงานบ๎านงานครัว  เพ่ือรักษาความสะอาด  เรียบร๎อย  นําอยูํให๎กับ อบต. 
3. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เพื่อท าให๎การท างานบรรลุเปูาหมายที่ต๎องการ 
4. ด าเนินการจ๎างเหมาบริการงานด๎านตําง ๆ ของ อบต. 
5. ด าเนินการซํอมแซมทรัพย์สินของ อบต.ที่ช ารุด  เสียหาย 
6. จัดซื้อวัสดุส านักงาน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 
7. จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง  เพื่อใช๎ในกิจการของ อบต. 
8. จัดประชุมประชาคม  เพ่ือหาข๎อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาของ อบต. 

 

2.  ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 
 2.1 ผลที่ได้รับหรือผลท่ีส าคัญ 
  ประชาชนสํวนใหญํมีความพึงพอใจตํอโครงการที่องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านแพนด าเนินการ เนื่องจาก
องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านแพนได๎เปิดโอกาสให๎ประชาชนเข๎าไปมีสํวนรํวมในการแสดงความคิดเห็น  ความ
ต๎องการผํานการประชุมประชาคม 
 2.2 ผลกระทบ 
  การประชุมประชาคมยังมีผู๎เข๎ารํวมประชุมน๎อย  เพราะประชาชนไมํให๎ความสนใจและรํวมมือ  อีก
ประการในยุคปัจจุบันประชาชนสํวนใหญํมีอาชีพรับจ๎างต๎องออกไปประกอบอาชีพนอกบ๎านเพื่อปากท๎องตนเอง
และครอบครัวจึงยังไมํให๎ความส าคัญกับงานสํวนรวม  จึงท าให๎ โครงการบาง โครงการที่ด าเนินการ ได๎ประโยชน์ไมํ
คุ๎มคํากับงบประมาณท่ีใช๎ด าเนินการ 
 

3.  สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560  
 3.1 ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมา   
  1. โครงการที่ด าเนินการบางโครงการประชาชนสํวนน๎อยได๎ประโยชน์ ไมํค๎ุมคํากับงบประมาณที่ใช๎
ด าเนินการ 
  2. ปัจจุบันประชาชนเริ่มไมํมีการชํวยเหลือตัวเอง  เมื่อเกิดปัญหาบางครั้งเพียงเล็กน๎อยสามารถชํวยเหลือ
ตัวเองในเบื้องต๎นกํอนได๎  แตํไมํด าเนินการ  ร๎องขอมายังองค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านแพนให๎ด าเนินการ
ชํวยเหลือ  เมื่อองค์การบ ริหารสํวนต าบลบ๎านแพนยังไมํด าเนินการชํวยเหลือก็จะร๎องเรียนวําองค์การบริหารสํวน
ต าบลบ๎านแพนไมํด าเนินการแก๎ไขให๎หรือด าเนินการแก๎ไขลําช๎า  จึงท าให๎เกิดปัญหาชุมชนไมํเข๎มแข็ง 
  3. การด าเนินโครงการบางครั้งเป็นโครงการที่ไมํจ าเป็นเรํงดํวนแตํทุกคนค านึงถึงผลงานตนเองจน ไมํมี
ความเสียสละให๎แกํผู๎อื่นท าให๎บางครั้งโครงการที่เกิดข้ึนไมํเป็นประโยชน์ตํอคนสํวนใหญํ 
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 3.2 แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 1. ควรมีการสร๎างจิตส านึกให๎กับประชาชนรํวมใจกันพัฒนาบ๎าน  หมูํบ๎าน  ต าบลถือเป็นภาระหน๎าที่ของ
ตนในฐานะท่ีเป็นสํวนหนึ่งของสังคมหรือชุมชนที่ตนเองอยูํ 
  2. ผู๎น าควรมีการวางแผนจัดล าดับความส าคัญของปัญหาวําสิ่งใดควรด าเนินการแก๎ไขกํอนหลัง 

 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่  3 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 6 ด๎าน 
  1. ยุทธศาสตร์ด๎านความม่ันคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน 
  4. ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างโอกาสความเสมอภาคและเทําเทียมกันทางสังคม  
  5. ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตีกับสิ่งแวดล๎อม 
  6. ยุทธศาสตร์ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่  12 
  กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี 12 
  จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแ ปลงตํางๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยูํท าให๎การก าหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความตํอเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่  11  และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น๎อมน าและประยุกต์ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอยํางมีสํวนรํวม  การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 12 
ต๎องให๎ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาทีมุํงสูํการเปลี่ยนผํานประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได๎ปาน
กลางไปสูํประเทศท่ีมีรายได๎สูง  มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยูํรํวมกันอยํางมี ความสุขและน าไปสูํการบรรลุ
วิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 
  เป้าหมาย 
  1. การเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  2. การเสริมความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  3. การสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจและแขํงขันได๎อยํางยั่งยืน  
  4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
  5. ด๎านความมั่นคง 
  6. การเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
  7. การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  8. ด๎านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
  9. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
  10. การตํางประเทศ ประเทศเพ่ือนบ๎าน  และภูมิภาค 

 

 1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุํมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุํมจังหวัดภาคกลางตอนบน ฯ กลุํม 1 (จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี) 
  วิสัยทัศน์ 
  “เป็นแหลํงฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่สะอาด  อุดมสมบูรณ์เพ่ือสนับสนุนการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขํงขันของภาคการผลิต การค๎า และการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม” 
  เปูาประสงค์รวม 
  กลุํมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1  ประกอบด๎วยจังหวัดนนทบุรี  ปทุมธานี  พระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดสระบุรี  มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่สะอาด  อุดมสมบูรณ์  เป็นฐานการผลิตและสนับสนุน
ความสามารถในการค๎าและการลงทุนที่เป็นมิตรกับสํงแวดล๎อม  พร๎อมรองรับการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต  
  ประกอบด๎วย  ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์  ดังนี้ 
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  ประเด็นยุทธศาสตร์  ที่  1 : พัฒนาระบบการเกษตรให๎มีผลผลิตปลอดภัยและเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
  กลยุทธ์และแนวทาง 

1. สํงเสริมให๎มีการผลิตสินค๎าเกษตรปลอดภัย 
เปูาประสงค์ : มีการผลิตสินค๎าเกษตรปลอดภัย 
2. อนามัยสิ่งแวดล๎อม 
เปูาประสงค์ : ทรัพยากรน้ าในแมํน้ าเจ๎าพระยา/ปุาสักมีคุณภาพ ความสะอาดตามเกณฑ์มาตรฐาน 

  ประเด็นยุทธศาสตร์  ที่  2 : สํงเสริมความรํวมมือชุมชนกับภาคอุตสาหกรรมในการจัดการสิ่งแวดล๎อม 
  กลยุทธ์และแนวทาง 

1. การมีสํวนรํวมของประชาชนในท๎องถิ่นกับภาคอุตสาหกรรม 
เปูาประสงค์ : ทุกภาคสํวนมีจิตส านึกและพฤติกรรมการมีสํวนรํวมในการรักษาสิ่งแวดล๎อมแมํน้ า
เจ๎าพระยา/ปุาสัก 

  ประเด็นยุทธศาสตร์  ที่  3 : สํงเสริมบทบาทชุมทชนและนักทํองเท่ียวเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู 
               ทรัพยากรน้ า 
  กลยุทธ์และแนวทาง 

1. การจัดการโครงสร๎างพ้ืนฐานชุมชนริมแมํน้ าเจ๎าพระยา/ปุาสัก 
เปูาประสงค์ : มีการผลิต  การค๎าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
2. การจัดการทรัพยากรการทํองเที่ยวและสิ่งแวดล๎อม 
เปูาประสงค์ : มีการทํองเที่ยวที่ให๎ความรู๎และสร๎างพฤติกรรมของนักทํองเที่ยวให๎อยูํในกรอบของบการ
อนุรักษ์แมํน้ าเจ๎าพระยา/ปุาสัก 

  ประเด็นยุทธศาสตร์  ที่  4 : ฟ้ืนฟูคุณภาพระบบนิเวศของแมํน้ าเจ๎าพระยา/ปุาสัก 
  กลยุทธ์และแนวทาง 

1. การจัดการโครงสร๎างพ้ืนฐาน 
เปูาประสงค์ : ทรัพยากรน้ าในแมํน้ าเจ๎าพระยา/ปุาสัก มีคุณภาพความสะอาดตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 

  2. ยุทธศาสตร์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ. 2557 – 2560)  
   วิสัยทัศน์จังหวัด 

 “อยุธยานครประวัติศาสตร์  นําเที่ยว นําอยูํ ก๎าวสูํสากล” 
 เปูาประสงค์รวม 

1. เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่นําทํองเที่ยวระดับสากล 
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. ภาคการผลิต ภาคการค๎าและบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
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  ประเด็นยุทธศาสตร์  ที่  1 : พัฒนาคุณภาพแหลํงทํองเที่ยวและการบริการ สูํมาตรฐานสากล 
  เป้าประสงค์ : เพ่ิมมูลคําด๎านการทํองเที่ยวเมืองมรดกโลก 
  กลยุทธ์ 

1. สํงเสริมการจัดกิกจรรมการทํองเที่ยวด๎านประวัติศาสตร์ งานประเพณี และการประชาสัมพันธ์เชิง
รุกด๎านการทํองเที่ยว 

2. พัฒนาคุณภาพการให๎บริการของบุคลากรด๎านการทํองเที่ยวให๎ได๎มาตรฐานสากล 
3. สํงเสริมการพัฒนาและฟ้ืนฟูแหลํงทํองเที่ยวที่มีศักยภาพด๎านการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์  
4. พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกในการเดินทางและเยี่ยมชมแหลํงทํองเที่ยว ให๎ได๎มาตรฐานสากล  
ตัวช้ีวัด 
1. ร๎อยละของรายได๎จากการทํองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น (ร๎อยละ 5) 
2. ร๎อยละของนักทํองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น (ร๎อยละ 5) 

  ประเด็นยุทธศาสตร์  ที่  2 : พัฒนาเมืองและชุมชนให๎นําอยูํ 
  เป้าประสงค์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนอยํางมีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ 

1. สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล๎อม และพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานใน
พ้ืนที่เสี่ยงและได๎รับผลกระทบ 

2. เพ่ิมขีดความสามารถของเครือขํายทุกภาคสํวนในการจัดการสถานการณ์วิกฤต  
3. เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกทุกภาคสํวนในการปูองกันแก๎ไขปัญหาสังคม  
4. ยกระดับคุณภาพชีวิตโดยกลไกการจัดระเบียบสังคม 
ตัวช้ีวัด 
1. ร๎อยละความส าเร็จของการด าเนินการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมในระดับ

จังหวัด  (ระดับ 4) 
2. ระดับความส าเร็จของการลดผลกระทบจากสาธารณภัยและอุบัติเหตุ (ระดับ 5) 
3. ระดับความส าเร็จในการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด (ระดับ 4) 
4. ประชาชนมีความพึงพอใจตํอการบริการและแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อน (ระดับ 85) 

. 

  ประเด็นยุทธศาสตร์  ที่  3 : พัฒนาภาคการผลิต ภาคการค๎าและบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
  เป้าประสงค์ : สถานประกอบการมีศักยภาพพร๎อมตํอการแขํงขันในตลาดโลกทุกระดับ 
  กลยุทธ์ 

1. สํงเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว 
2. สํงเสริมเกษตรปลอดภัย 
3. ยกระดับคุณภาพสินค๎าและบริการของชุมชนและสถานประกอบการให๎ได๎มาตรฐานที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล๎อม 
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ตัวช้ีวัด 
1. ร๎อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของเกษตรกร/แปลง/ฟาร์มที่ผํานมาตรฐานความปลอดภัยของจังหวัด (ร๎อยละ 5) 
2. ร๎อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช๎เทคโนโลยีสะอาด (ร๎อยละ 2) 
3. รายได๎จากการจ าหนํายผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เพ่ิมข้ึน (ร๎อยละ 10) 

 

 1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  1.1 การกํอสร๎าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท๎า ทํอระบายน้ า พร๎อมมีการเชื่อมโยง
โครงขํายระหวํางอ าเภอ 
  1.2 การขยายเขตประปาหรือกํอสร๎างประปาหมูํบ๎าน 
  1.3 การขยายเขตบริการโทรศัพท์สาธารณะให๎ทั่วถึง 
  1.4 การขยายเขตบริการไฟฟูาให๎ทั่วถึง 
  1.5 การจ ากัดน้ าหนักบรรทุกของรถยนต์ไมํให๎เกินมาตรฐาน   มีการติดตั้งปูายห๎ามมิให๎รถทุกชนิดที่มี
น้ าหนักเกินกวําที่ก าหนดหรือเมื่อรวมน้ าหนักรถกับน้ าหนักบรรทุก 
  1.6 การจัดท าผังเมืองรวม 
  1.7 พัฒนาระบบการชลประทานเพื่อการเกษตรอยํางทั่วถึง 
  1.8 พัฒนาระบบจราจร 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  2.1 การสํงเสริมและพัฒนาอาชีพ 
  2.2 การสํงเสริมและพัฒนาการศึกษา 
  2.3 การสํงเสริมและพัฒนาด๎านสาธารณสุข 
  2.4 ด๎านสวัสดิการชุมชน 
  2.5 การปูองกันยาเสพติด 
  2.6 การสงเคราะห์ สตรี เด็ก ผู๎สูงอายุ ผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎พิการ ผู๎ปุวยเอดส์ 
  2.7 การสงเคราะห์และชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติ 
  2.8 การปูองกันและแก๎ไขปัญหาจากอุบัติเหตุทางถนน  ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย และภัยจาก
การกระท าของมนุษย์ 

 

  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร๎อย 
  3.1 ความสงบเรียบร๎อย และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  3.2 การมีสํวนรํวมทางด๎านการเมืองท๎องถิ่น 
  3.3 การสํงเสริมประชาธิปไตย/การมีสํวนรํวม 
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการวางแผน  การสํงเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม 
  4.1 ด๎านการเพ่ิมประสิทธิภาพการวางแผน 
  4.2 ด๎านการสํงเสริมการลงทุน 
  4.3 ด๎านการสํงเสริมการพาณิชย์ 
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  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
   5.1 การสร๎างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
   5.2 การจัดระบบบ าบัดน้ าเสีย 
   5.3 การก าจัดและจัดการขยะ 
   5.4 การควบคุมมาตรฐานความดังของเสียง/ฝุุนละออง 
   5.5 การปูองกันและแก๎ไขปัญหาจากภัยธรรมชาติ 
  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสํงเสริมคุณธรรมด๎านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
   6.1 การสํงเสริมคุณธรรมด๎านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
   6.2 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  และฟ้ืนฟูบูรณะโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
  7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการสํงเสริมการทํองเที่ยว 
   7.1 การประชาสัมพันธ์การทํองเที่ยว 
   7.2 การสร๎างความประทับใจให๎แกํนักทํองเที่ยว 
   7.3 การบริหารจัดการการทํองเที่ยว 
   7.4 การรักษาความปลอดภัยแกํนักทํองเที่ยว 
   7.5 การปูองกันอุบัติเหตุจากการทํองเที่ยว 
   7.6 การอนุรักษ์และพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว 
   7.7 การเพ่ิมจ านวนและระยะเวลาการทํองเที่ยวของนักทํองเที่ยว 
  8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสูํความยั่งยืน  
   8.1 พัฒนาเครือขํายความรํวมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
   8.2 การสร๎างและพัฒนาการรวมกลุํม (Cluster) 
   8.3 สํงเสริมการเกษตรทฤษฎีใหมํ 
   8.4 สร๎างภูมิคุ๎มกันของระบบเศรษฐกิจ 
   8.5 การสํงเสริมการแก๎ไขปัญหาความยากจน 
   8.6 การสํงเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน/ท๎องถิ่น 
   8.7 การสํงเสริม สนับสนุนการสร๎างองค์ความรู๎ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
  9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี 
   9.1 การสร๎างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ 
   9.2 การเสริมสร๎างประสิทธิภาพการปฏิบัติ และการบริการประชาชนโยยึดหลักธรรมภิบาล (Good 
Governance) 
   9.3 สํงเสริมการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม 
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1 วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์ (vision)  
 

วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านแพน 
 

“โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน  เกษตรกรรมก้าวหน้า 
พัฒนาคุณภาพชีวิต  สืบสานประเพณีวัฒนธรรม  ” 

 2.2 ยุทธศาสตร์ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร๎อย 
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการวางแผน การสํงเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม  
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสํงเสริมคุณธรรมด๎านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
  7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการสํงเสริมการทํองเที่ยว 
  8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสูํความยั่งยืน  
  9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดบ๎านเมืองที่ดี 
 

 2.3 เปูาประสงค์ 
1. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและโครงสร๎างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ 
2.  การพัฒนาศักยภาพคน  คุณภาพชีวิต พร๎อมทั้งความเข๎มแข็งของชุมชน พัฒนาด๎านการศึกษา สํงเสริม

ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
3. สํงเสริมและพัฒนาการเกษตรด๎านกายภาพวิชาการและเทคโนโลยีการเกษตร 

 4. ฟ้ืนฟู  ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  โดยสํงเสริมให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการ
ดูแลจัดการ 

 5. การบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรจะได๎รับการพัฒนา เพื่อให๎เกิดประสิทธิภาพ 
 

 2.4 ตัวชี้วัด 
 1. ประชาชนในต าบลบ๎านแพนมีน้ าในการอุปโภคบริโภคอยํางเพียงพอ ร๎อยละ 90 

2. ประชาชนในต าบลบ๎านแพนมีถนนใช๎สัญจรอยํางสะดวกสบาย  ร๎อยละ 90 
3.  การพัฒนาศักยภาพคน  คุณภาพชีวิต พร๎อมทั้งความเข๎มแข็งของชุมชน พัฒนาด๎านการศึกษา สํงเสริม

ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท๎องถิ่น ร๎อยละ 75 
4. สํงเสริมและพัฒนาการเกษตรด๎านกายภาพวิชาการ และเทคโนโลยีการเกษตร  

 5. ฟ้ืนฟู  ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  โดยสํงเสริมให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการ
ดูแลจัดการ  

 6. การบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรจะได๎รับการพัฒนา เพื่อให๎เกิดประสิทธิภาพ ร๎อยละ 80 
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 2.5 คําเปูาหมาย 
 1. การบริการด๎านโครงสร๎างพื้นฐานประชาชนได๎รับความสะดวก  รวดเร็ว 

2. ประชาชนมีศักยภาพมีรายได๎เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได๎  
3. มลภาวะและสิ่งแวดล๎อมไมํเป็นพิษท าให๎หมูํบ๎านนําอยูํ 

 4. ประชาชนมีความรู๎และบ ารุงรักษาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามไว๎  
 5. การบริหารจัดการองค์กรดีได๎รับความรํวมมือจากทุกภาคสํวน 
 2.6 กลยุทธ์ 
  1. พัฒนาเส๎นทางคมนาคม  ไฟฟูา  ชลประทาน  การจราจรให๎มีมาตรฐาน 
  2. พัฒนาคูคลอง ขุดลอก เพื่อสร๎างแหลํงน้ ากักเก็บน้ าเพ่ือการเกษตร 
  3. สํงเสริมชุมชนให๎มีความเข๎มแข็ง  พัฒนาบทบาทผู๎น าชุมชน  
  4. สํงเสริมและพัฒนาการศึกษาให๎มีคุณภาพ มีทักษะ และศักยภาพตามาตรฐานสากล  
  5. ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
  6. พัฒนา พ้ืนฟู และสํงเสริมกิจกรรมด๎านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของท๎องถิ่น  
  7. พัฒนา พ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  แหลํงน้ า  เพื่อสร๎างจิตส านึกในการปูองกันและ
แก๎ไขปัญหามลพิษของชุมชน 
  8. เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ น าระบบสารสนเทศมาใช๎ในการบริหารงานภายในองค์กร  
สนับสนุนบุคลากรในการศึกษา อบรม เพื่อเพ่ิมพูนความรู๎ 
  2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของ อปท. 
1.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1  ด าเนินการกํอสร๎างและปรับปรุงเส๎นทางสัญจรภายในและระหวํางหมูํบ๎านตามมาตรฐาน 
ตลอดจนด าเนินการซํอมแซมถนนที่ช ารุดเสียหายให๎มีสภาพใช๎การได๎ตลอดทั้งปี 

1.2  ด าเนินการซํอมแซมไฟฟูาสาธารณะ  เพ่ือให๎ประชาชนปลอดภั ยในทรัพย์สินและมีไฟฟูาสํอง
สวํางในการสัญจรไป – มา 

1.3  ด าเนินการขุดลอกรํองน้ า  คูคลอง  สร๎างเขื่อนกักเก็บน้ าเพ่ือการเกษตร  
1.4  ด าเนินการกํอสร๎าง  ซํอมแซมศาลาพักร๎อน 

 2.  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.1  การสํงเสริมพัฒนาอาชีพ 

2.1.1 สนับสนุนงบประมาณตามโครงการกระตุ๎นเศรษฐกิจระดับชุมชน  เพื่อเป็นเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพของประชาชน 

2.1.2 จัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือสํงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
2.1.3 สนับสนุนงบประมาณในการประกอบอาชีพ 
2.1.4 สํงเสริมการผลิตข๎าวชุมชน 
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2.2  การศึกษา 
2.2.1 สนับสนุนงบประมาณให๎แกํโรงเรียนในพ้ืนที่ ในการด าเนินกิจกรรม / โครงการตําง ๆ    
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู๎และการศึกษาของเด็กนักเรียน 
2.2.2 รับผิดชอบดูแลและสํงเสริมศูนย์พัฒนาเด็กกํอนวัยเรียน  เพื่อให๎เด็กได๎รับทักษะในการ 
พัฒนาการทางรํางกายและจิตใจ  เหมาะสมตามชํวงวัย 
2.2.3 สํงเสริมนักเรียน นักศึกษาท างานในชํวงปิดภาคเรียน 

2.3  การด าเนินการด๎านสาธารณสุข 
2.3.1 ด าเนินโครงการรณรงค์ปูองกันโรคติดตํอรํวมกับสาธารณสุขต าบลเป็นประจ า 
ตํอเนื่องทุกปี 
 2.3.2  จัดกิจกรรมสํงเสริมสุขภาพให๎แกํผู๎สูงอายุเป็นประจ าอยํางตํอเนื่องทุกเดือน  

2.4  การสํงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน  ผู๎สูงอายุ  ผู๎พิการ  ผู๎ยากไร๎และผู๎ด๎อยโอกาส 
2.4.1  สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียนขาดแคลน 
2.4.2  สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ  ผู๎พิการ  และผู๎ปุวยเอดส์ 
2.4.3  จัดกิจกรรมสํงเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุ 
2.4.4  จัดกิจกรรมสํงเสริมการออกก าลังกายในกลุํมอายุ  6  ปีขึ้นไป 
2.4.5  สนับสนุนการสํงเสริมสุขภาพประชาชนอายุ  15  ปีขึ้นไป 
2.4.6  สนับสนุนงบประมาณซํอม/สร๎างบ๎านให๎แกํผู๎ยากไร๎ 

2.5 การกีฬา  นันทนาการ  
2.5.1  จัดการแขํงขันกีฬาเพ่ือเชื่อมความสามัคคีในกลุํมแควน๎อย 
2.5.2  สํงเสริมและสนับสนุนให๎ประชาชนได๎มีสถานที่ออกก าลังกาย 

 3.  ด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3.1 ด าเนินกิจกรรมรณรงค์ให๎ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของสิ่งแวดล๎อม 
 3.2 ด าเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่  เพ่ือความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร๎อย  

ของชุมชน 
 3.3 กวดขันดูแลสถานประกอบการที่ด าเนินกิจการที่จะสํงผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม 
 3.4 รณรงค์และสํงเสริมการปลูกต๎นไม๎โครงการตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ๎า ฯ    
พระบรมราชินีนาถ 

 4.  ด้านการบ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 4.1 จัดกิจกรรมงานวันเด็ก  เพื่อให๎เด็กได๎รับความสนุกสนาน  กล๎าแสดงออกและมีความสุข    
อยํางเต็มที ่
 4.2 จัดกิจกรรมจิตรกรน๎อย  เพื่อให๎เด็กและเยาวชนได๎แสดงจินตนาการและการกล๎าแสดงออก  
 4.3 จัดกิจกรรมรดน้ าด าหัวผู๎สูงอายุ  เพ่ือให๎ผู๎สูงอายุได๎รับความอบอุํนจากลูกหลานและสืบสาน 
ประเพณีดั้งเดิม 
4.4 จัดกิจกรรมวันพํอแหํงชาติ  เพ่ือให๎ประชาชนได๎รํวมกันแสดงความจงรักภักดีตํอในหลวง 
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 5.  ด้านการเมือง  การบริหารองค์กร 
        5.1 สํงเสริมให๎พนักงานสํวนต าบล  คณะผู๎บริหาร  ตลอดจนสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวน

ต าบล  เข๎ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู๎ความสามารถส าหรับการปฏิบัติงาน 
        5.2 จัดท าระบบเสียงตามสาย  เพื่อประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสารแกํประชาชน 
        5.3 จัดซื้อวัสดุ  ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นในการบริหารจัดการองค์กร 

 
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
          ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
องค์การบริหารสํวนต าบล  ด๎วยเทคนิค  SWOT   Analysis 

 

จุดแข็ง  (strenyths) จุดอ่อน  (weakness) 

1. เป็นท่ีราบลุํม  น้ าทํวมถึงท าให๎ดินมีความอุดมสมบูรณ์
ปลูกข๎าว  และพืชผลทางเกษตรได๎ผลผลิตสูง 

2. มีถนนท่ีสามารถใช๎งานได๎ตลอดปีและเชื่อมตํอกับถนน
สายหลัก  สามารถสัญจรไปมาและขนสํงสินค๎าได๎
สะดวก 

3. มีแมํน้ าน๎อยไหลผําน เหมาะแกํการเพาะปลูกและการ
ประมง 

4. มีวัด  โรงเรียนและบ๎านเรือนของประชาชน  ตั้งอยํูริม
แมํน้ าท าให๎สามารถจัดกิจกรรมด๎ านการทํองเท่ียวทาง
น้ าได๎ 

5. ประชากรในวัยท างานมีมาก  ท าให๎สามารถท างานหา
รายได๎  สร๎างฐานะได๎ดี 

6. ประชาชนมีความช านาญในการท าการเกษตร  ประมง
และมีภูมิปัญญาในเรื่องการแปรรูปปลาไว๎จ าหนํายและ
บริโภคได๎ท้ังปี 

1. เป็นท่ีราบลุํม  ท าให๎เกิดปัญหาน้ าทํวมเป็นประจ าทุก
ปี 

2. ไมํมีโรงงาน อุตสาหกรรม  มาตั้งในพื้นที่  เน่ืองจาก
ปัญหาน้ าทํวม 

3. ไมํการท าการเกษตรเชิงเดียว (ข๎าว) และมีการใช๎ปุ๋ย 
สารเคมี ยาฆําแมลง มากท าให๎เกิดปัญหาดินเส่ือม
โทรม  และมีผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม 

4. ไมํมีการบันทึกภูมิปัญญาท๎องถิ่นไว๎เป็นลายลักษณ์
อักษรอาจท าให๎สูญหายได๎ 

5. ประชาชนบา งสํวน  ยังไมํรู๎จักแบํงแยกเรื่องสํวนตัว
กับสํวนรวม  ท าให๎ไมํเกิดความสามัคคีกันเทําที่ควร 
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โอกาส  (Opportunities) อุปสรรค / ข้อจ ากัด   (Threats) 
1.  รัฐบาลมีนโยบายสํงเสริมการปลูกข๎าวท าให๎ท่ีดินมีราคา
สูงขึ้น 
2.  มีการปลํอยน้ าเข๎าทํวมในพื้นท่ีเป็ นประจ าท าให๎ดินมี
ความอุดมสมบูรณ์  มีปลาหลากหลายพันธ์มากขึ้น 
3.  รัฐบาลมีนโยบายสํงเสริมการทํองเท่ียว  ท าให๎มีโอกาส
จัดการทํองเท่ียวทางน้ าได๎ 
4.  รัฐบาลมีนโยบายในเรื่องกองทุนหมูํบ๎า ท าให๎สามารถ
สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนได๎ 

1. รัฐบาลมีนโยบายก าหนดให๎เป็นพื้นที่แก๎ม ลิง  ท าให๎
ไมํสามารถปลูกข๎าวในชํวงน้ าทํวมได๎ 

2. มีเกษตรกรจากภายนอกมาเช๎าพื้นท่ีท านามากขึ้น  
ท าให๎ขาดจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล๎อม 

3. มีการปลํอยน้ าจากเขื่อนในชํวงหน๎าแล๎งน๎อย  ท าให๎
เกิดปัญหาดินตามริมแมํน้ าทรุดตัว 

4. มีสินค๎าและวัฒนธรรมจากภายนอกเข๎ามามากท าให๎
ประชาชนไมํสนใจวัฒนธรรมของตนเอง 

5. มีการระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ใกล๎เคียงสํงผลให๎
ประชาชน  เยาวชนบางสํวนไปยํุงเกี่ยวกับยาเสพติด 
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 3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล๎อมภายนอกท่ีเกี่ยวข๎อง 
 3.2.1 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต๎องการพัฒนาประชาชนตามประ เมินการพัฒนาขององค์การ
บริหารสํวนต าบล 
 

ชื่อปัญหา สภาพปัญหา พ้ืนที่เปูาหมาย แนวโน๎มในอนาคต 
1 . ปัญหาโครงสร๎าง
พ้ืนฐาน 

   

1 . 1 ปัญหาด๎านการ
คมนาคม 

ปัญหาการคมนาคม ถนนสํวน
ใหญํเป็นหลุม เป็นบํอ การ
คมนาคมไมํสะดวก 

ทุกหมูํบ๎าน กํอสร๎างถนนใหมํ ปรับปรุง 
ซํอมแซมถนนเดิมให๎ อยูํใน
สภาพพร๎อมใช๎งานอยูํเสมอ 

1.2 ปัญหาด๎านน้ าประปา ระบบน้ าประปา น้ าไมํสะอาด  
ไมํเพียงพอ 

ทุกหมูํบ๎าน มีระบบประปาที่มีมาตรฐาน  มี
น้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภค   

1 .3 ปัญหาด๎านไฟฟูา ,
ไฟฟูาสาธารณะ 

ปัญหาการขยายเขตไฟฟูา  ระบบ
ไฟฟูายังไมํทั่วถึง  โดยเฉพาะ
ครัวเรือนที่ ตั้งอยูํหํางจากหมูํบ๎าน
และไฟฟูาเข๎าไมํถึง 
ไฟฟูาสาธารณะยังไมํเพียงพอ 

ทุกหมูํบ๎าน สามารถขยายเขตไฟฟูาภายใน
หมูํบ๎านได๎ครบหมูํบ๎านทุก
หมูํบ๎านและทุกครัวเรือน 
 
ปัญหาความไมํปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน  จะสามารถลด
ปัญหาได๎ระดับหนึ่ง 

1 . 4 ปัญหาระบบ
ชลประทานเพื่อ
การเกษตร 

ขาดแหลํงเก็บกักน้ ารวมถึงแหลํง
น้ าทางการเกษตร 

ทุกหมูํบ๎าน จัดหาแหลํงน้ าให๎เพียงพอตํอ
ความต๎องการของประชาชน 

1.5 ปัญหาระบบจราจร เกิดอุบัติเหตุจ านวนมากในจุด
เสี่ยง ท าให๎เกิดความสูญเสียชีวิต
และทรัพย์สิน 

ทุกหมูํบ๎าน ติดสัญญาณไฟกระพริบเตือน
และให๎ความรู๎แกํประชา ชนให๎
เคารพกฎจราจร 

1 . 6 ปัญหาด๎านภัย
ธรรมชาติ 

ภัยธรรมชาติเป็นปัญหาที่สร๎าง
ความเสียหายทางเศรษฐกิจ ชีวิต
และทรัพย์สิน 

ทุกหมูํบ๎าน เตรียมความพร๎อมเสมอ  เพื่อ
ชํวยลดความสูญเสียได๎ในระดับ
หนึ่ง 

1.7 การวางผังเมือง การผังเมืองยังไมํได๎รับการ
วางแผนที่ดี 

ทุกหมูํบ๎าน หมูํ บ๎านมีการขยายตัวตลอด 
การวางผังเมืองจะชํวยท าให๎
ชุมชนเป็นระเบียบ นําอยูํมาก
ขึ้น 
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ชื่อปัญหา สภาพปัญหา พ้ืนที่เปูาหมาย แนวโน๎มในอนาคต 

2 . ปัญหาการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

   

2 . 1 ปัญหาด๎านการ
รวมกลุํมอาชีพ 

ขาดการรวมกลุํมเพื่อประกอบ
อาชีพ 

ทุกหมูํบ๎าน การผลิตแบบ กลุํมจะชํวยให๎
สามารถแขํงขันกับคูํแขํงได๎
ดีกวํา 

2.2 ปัญหาด๎านเงินทุน ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ ทุกหมูํบ๎าน สนับสนุนงบประมาณในการ
พัฒนาอาชีพ 

2.3 ปัญหาด๎านหนี้สิน ประชาชนมีความยากจนมีภาระ
หนี้สิน 

ทุกหมูํบ๎าน สร๎างอาชีพตามทฤษฎีใหมํ 
ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเอง
ได๎ 

2.4 ปัญหาด๎านอุปกรณ์
การเรียนการสอน 

การศึกษาในระดับกํอนวัยเรียนยัง
ขาดสื่อและอุปกรณ์การเรียนท่ี
ทันสมัยและเหมาะสมกับการ
พัฒนาการ 

ร.ร.วัดโพธิ์ 
(แจํมวิทยาคาร) 

ร.ร.วัดโบสถ์ 
(วงศ์พานิช) 

เด็กมีความรู๎ก๎าวไกลเทําทันโลก 

2 . 5 ปัญหาด๎านการ
ปูองกันโรค 

ประชาชนยังขาดความ รู๎และ
ความเข๎าใจในการปูองกันโรค
ระบาดตําง ๆ ท าให๎ยากแกํการ
ปูองกัน 

ทุกหมูํบ๎าน สํงเสริมให๎ความรู๎ในด๎าน
สาธารณสุข  มีความพร๎อมท้ัง
ด๎านเครื่องมือและการบริการ
อยํางท่ัวถึง 

3 . ปัญหาด๎านการจัด
ระเบียบสังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร๎อย 

   

3.1 ปัญหาด๎านศีลธรรม การขาด ศีลธรรมทางศาสนาของ
คนท าให๎ไมํมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ 
สํงผลให๎เกิดปัญหาสังคม 

ทุกหมูํบ๎าน วัตถุนิยมเข๎าครอบง าสังคม ท าให๎
เกิดความวุํนวายในสังคม สมควร
ท่ีจะสํงเสริมให๎เกิดศีลธรรมโดย
ใช๎ศาสนาเป็นเครื่องยึดเหน่ียว 

3.2 ปัญหาด๎านความรู๎
การเมืองการปกครอง 

นักเรียนไมํเข๎า ใจและไมํมีความรู๎
ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องการเมือง  
สิทธิหน๎าที่ ตามกฎหมาย 

นักเรียน 
ร.ร.วัดโพธิ์ 

(แจํมวิทยาคาร) 
ร.ร.วัดโบสถ์ 
(วงศ์พานิช) 

นักเรียนมีความเข๎าใจและเข๎า
รํวมกิจกรรมทางการเมือง 
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4. ปัญหาด๎านกาวางแผน 
และการลงทุน 

   

4.1 ปัญหาด๎านแหลํงน้ า ห๎วย หนอง คลอง ทางน้ า
ตื้นเขิน 

ทุกหมูํบ๎าน มีการขุดลอกคลองที่ต้ืน
เขิน เพื่อเพิ่มปริมาณน้ า
ให๎เพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

4.2 ปัญหาผลผลิตทาง
การเกษตรตกต่ า 

การขาดความรู๎และการวาง
แผนการเพาะปลูก ขาด
สถานที่รับซื้อ การขนสํ ง
และการบรรจุหีบหํอไมํได๎
มาตรฐาน 

ทุกหมูํบ๎าน ให๎ความรู๎แกํประชาชนใน
การวางแผน เพาะปลูก การ
ผลิตที่ได๎มาตรฐาน จัดหา
สถานท่ีรับแลกเปลี่ยนซื้อ
ขายสินค๎า 

5.ปัญหาด๎านทรัพยากร 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม 

   

5.1 ปัญหาด๎านมลพิษ พ้ืนที่แห๎งแล๎ง ที่สาธารณะ
ยังไมํได๎รับการฟื้ นฟู 
ปรับปรุงแก๎ไข 

ทุกหมูํบ๎าน สํงเสริมประชาชนให๎มี
จิตส านึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมโดยการปลูก
ต๎นไม๎คนละ 1 ต๎น 

5.2 ปัญหาด๎านขยะ ขยะสิ่งปฏิกูลตําง ๆ มี
จ านวนมากและยังไมํได๎รับ
การก าจัดที่ถูก 

ทุกหมูํบ๎าน มีการแยกและก าจัดขยะ
ที่ถูกท าให๎ไมํเกิดมล พิษ
และเป็นแหลํงเพาะพันธ์
ของโรคตําง ๆตํอสังคม 

6. ปัญหาด๎านวัฒนธรรม    
6.1 ปัญหาด๎านวัฒนธรรม วัฒนธรรมท๎องถิ่นอันดีงาม 

ภูมิปัญญาชาวบ๎าน เร่ิมสูญ
หาย เนื่องจากไมํได๎รับความ
สนใจจากเยาวชนรุํนหลัง 

ทุกหมูํบ๎าน อนุรักษ์ รักษาวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงามของ ท๎องถิ่นให๎
คงอยูํสืบไป 

7. ปัญหาด๎านการบริหาร 
การปฏิบัติราชการ 

   

7 . 1 ปัญหาด๎านความ
รุนแรงของวัยรุํน 

การทะเลาะวิวาทของวัยรุํน
มีความรุนแรงมากขึ้น 
เนื่องจากคํานิยมการ
เลียนแบบท่ีผิด ๆ  

ทุกหมูํบ๎าน จัดการแขํงขันกีฬาเพื่อ
เชื่อมความสัมพันธ์
ระหวํางหมูํบ๎าน ต าบล 
จังหวัด 
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7.2 ปัญหาด๎านยาเสพติด การแพรํระบาดของยาเสพ
ติดยังคงมีอยูํในสังคม 
เนื่องจากขาดความ
ตํอเนื่องในการปราบกราม
และปูองกันปัญหา 

ทุกหมูํบ๎าน มีการพัฒนาวิธีการขนสํง
ยาเสพติดรูปแบบใหมํ ท า
ให๎ยากแกํการปูองกันและ
สกัดกั้นวิธีท่ีจะบรรเทา
ปัญหาได๎ก็คือการสร๎าง
ภูมิคุ๎มกันทางสังคม  โดย
เน๎นท่ีสถาบันครอบครัว 

7.3 ปัญหาด๎านการพัฒนา
บุคลากร 

พนักงานทุกคนควรได๎รับ
การฝึกอบรม พัฒนาขีด
ความสามารถในการ
บริหารจัดการ 

พนักงานทุกคน จัดอบรมบุคลากรหรือ
จัดสํงบุคลากรเข๎ารับการ
ฝึกอบรมเพื่ อเพิ่มพูน
ความรู๎ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน 

7.4 ปัญหาด๎านการบริการ พนักงานทุกคนควร
ปรับปรุงกระบวนการ
ท างาน รวมทั้งอุปกรณ์ 
เครื่องมือตํางๆ ให๎สามารถ
ตอบสนองความต๎องการ
ของประชาชนได๎ดีท่ีสุด
มากกวําที่เป็นอยูํ 

พนักงานทุกคน การบริการที่ดีของ
องค์กรเป็นสิ่งที่พึง
ปร ารถนาของ
ผู๎รับบริการ ดังนั้น 
พนักงานทุกคนควรมี
จิตส านึกในการให๎การ
บริการที่ดีและอุปกรณ์ 
เครื่องมือตําง ๆ ไว๎
รองรับ 

7.5 ปัญหาด๎านกฎระเบียบ ระบบบริหารจัดการของ
ภาครัฐยังมีกฎระเบียบที่
มาก ท าให๎การให๎บริการ
ประชาชนยังขาดความ
คลํองตัวและมีข้ันตอนมาก 

พนักงานทุกคน อ ธิบายและ
ประชาสัมพันธ์ให๎กับ
ประชาชนทราบถึง
บทบาท และวิธีการ
บริหารงาน วิธีการ
ท างานขององค์กร 
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
โครงสร๎างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านแพน พ.ศ. 2561 – 2564 
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ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ 

แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 
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3.4 แผนที่ยุทธศาสตร ์(strategic  map) 
 
 
 

                                            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ ยท.02 

วิสัยทัศน์ 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ 
 

เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 
 

เป้าประสงค์ 
 

เป้าประสงค์ 
 

เป้าประสงค์ 
 

เป้าประสงค์ 
 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
 

“โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน  เกษตรกรรมก้าวหน้า 
พัฒนาคุณภาพชีวิต  สืบสานประเพณีวัฒนธรรม  ” 

 

ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ 
 

แผนงาน 
 

แผนงาน 
 

แผนงาน 
 

แผนงาน 
 

แผนงาน 
 

แผนงาน 
 

แผนงาน 
 

แผนงาน 
 



 

 

3.5  รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎าน
โครงสร๎าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎าน
โครงสร๎าง
พื้นฐาน 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นอยําง
มีคุณภาพ 

มีถนนใช๎
สัญจรอยําง
สะดวกสบาย  
ร๎อยละ 90 

12 4 - 1 หมูํที่ 1 - 9 เส๎นทางคมนาคม
ทั่วถึง สะดวกและ
ปลอดภัย 

โครงการ
กํอสร๎างถนน 
คสล. 17  สาย 

กองชําง อบต. 
อบจ. 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎าน
โครงสร๎าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎าน
โครงสร๎าง
พื้นฐาน 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นอยําง
มีคุณภาพ 

มีถนนใช๎
สัญจรอยําง
สะดวกสบาย  
ร๎อยละ 90 

2 1 - - ปีละ 1-2  
สาย 

เส๎นทางคมนาคม
ทั่วถึง สะดวกและ
ปลอดภัย 

โครงการ
เสริมสร๎างขยาย
ถนนดินพร๎อม
กํอสร๎างถนน 
คสล.  3 สาย 

กองชําง อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎าน
โครงสร๎าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎าน
โครงสร๎าง
พื้นฐาน 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นอยําง
มีคุณภาพ 

มีถนนใช๎
สัญจรอยําง
สะดวกสบาย  
ร๎อยละ 90 

1 1 - 1 จ านวน 3 แหํง เส๎นทางคมนาคม
ทั่วถึง สะดวกและ
ปลอดภัย 

โครงการถมดิน
ทางเข๎าออก
พร๎อมลงหินคลุก   

กองชําง อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎าน
โครงสร๎าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎าน
โครงสร๎าง
พื้นฐาน 

โครงสร๎าง
พื้นฐานได๎รับ
การพัฒนา 

มีลานอเนกประ 
สงค์ในการท า
เป็นกิจกรรม
ตํางๆ 

1 3 - - จ านวน 4 แหํง เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดการ 

โครงการถมดิน
ลาน
อเนกประสงค์   
 

กองชําง อบต. 

 

แบบ ยท.03  



 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์
การพฒันา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

โครงสร๎าง
พื้นฐานได๎รับ
การพัฒนา 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกสบาย 

- 1 - - จ านวน 1 แหํง พัฒนาการ
คมนาคม 

โครงการ
กํอสร๎างสะพาน 
คสล.ข๎ามแมํน้ า
น๎อย 
 

จังหวัด 
 

อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พืน้ฐาน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

โครงสร๎าง
พื้นฐานได๎รับ
การพัฒนา 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกสบาย 

1 - - - จ านวน 1 แหํง พัฒนาเส๎นทาง
คมนาคม 

โครงการเสริม
ซํอมแซมแนว
ถนน  

กองชําง อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

โครงสร๎าง
พื้นฐานได๎รับ
การพัฒนา 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกสบาย 

5 4 2 3 จ านวน 14 แหํง เส๎นทางคมนาคม
ทั่วถึงสะดวกและ
ปลอดภัย 

โครงการเสริม
ขยายถนนดิน
พร๎อมลงหินคลุก   

กองชําง อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

โครงสร๎าง
พื้นฐานได๎รับ
การพัฒนา 

มีลานอเนก 
ประสงค์ ใน
การท าเป็น
กิจกรรม
ตํางๆ 

- 2 - - จ านวน 2 แหํง เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดการ 

โครงการ
กํอสร๎างลาน
อเนกประสงค์   
 
 

กองชําง อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

โครงสร๎าง
พื้นฐานได๎รับ
การพัฒนา 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกสบาย 

3 2 - - จ านวน 5 แหํง เส๎นทางคมนาคม
ทั่วถึงสะดวกและ
ปลอดภัย 

โครงการเสริม
ถนน คสล. 

กองชําง อบต. 



 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

โครงสร๎าง
พื้นฐานมี
ประสิทธิภาพ 

มีภูมิทัศน์
ที่สวยงาม 

- - 2 2 จ านวน 4 
รายการ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณอาคารที่ท า
การ อบต.ให๎มี
มาตรฐาน 

โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณอาคารที่
ท าการ  อบต. 

กองชําง อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

ปรับปรุง
อาคารอเนก 
ประสงค์ให๎
นําอยูํ 

มีอาคาร
สถานท่ีทีม่ี
มาตรฐาน 

- 1 - 1 จ านวน 2 แหํง ปรับปรุงให๎ดีมี
มาตรฐาน 

โครงการ
ปรับปรุงอาคาร
อเนก 
ประสงค์   
 

กองชําง อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

กํอสร๎าง
หลังคาลาน
สุขภาพท่ีได๎
มาตรฐาน 

มีสถานท่ี
ออกก าลัง
กายที่มี
มาตรฐาน 

1 - - - จ านวน 1 แหํง สร๎างสุขภาพให๎แกํ
ประชาชน 

โครงการ
กํอสร๎างหลังคา
ลานสุขภาพ    

กองชําง อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

เป็นสถานท่ี
พักผํอนและ
เป็นแหลํง
ทํองเที่ยวทาง
ธรรมชาต ิ

ประชาชน
มีสถานท่ี
พักผํอน 

- - - 1 จ านวน 1 แหํง สร๎างความพึง
พอใจแกํ
ประชาชน 

โครงการศาลา
ริมแมํน้ าน๎อย  
 

กองชําง อบต. 

 
 
 
 



 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

ติดตั้ง
ลูกกรงให๎
ได๎
มาตรฐาน 

ปูองกันบุคคล
ภาย นอกได ๎

1 - - - จ านวน 1 แหํง ปรับปรุงให๎ดีมี
มาตรฐาน 

โครงการติดตั้ง
ลูกกรง สแตน
เลสพร๎อมประตู  

กองชําง อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

ปรับปรุง
อาคารให๎
มี
มาตรฐาน 

มีอาคาร
สถานท่ีที่มี
มาตรฐาน 

- - - 1 จ านวน 1 แหํง พัฒนาอาคารและ
สถานท่ี 

โครงการ
ปรับปรุงภายใน
และภายนอก
สถานท่ีท างาน
อาคาร
อเนกประสงค ์ 

กองชําง อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

ปรับปรุง
ศาลาSML 
ให๎มี
มาตรฐาน 

มีศาลาSMLที่
มีมาตรฐาน 

3 2 2 2 จ านวน 9 แหํง พัฒนาศาลาSML 
ให๎มีมาตรฐาน 

โครงการ
ปรับปรุงศาลา 
SML   
 

กองชําง อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

ประชาชน
มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
อยํางมี
คุณภาพ 

มีถนนใช๎
สัญจรอยําง
สะดวกสบาย  
ร๎อยละ 90 

- - 9 - จ านวน 9 
หมูํบ๎าน 

เส๎นทางคมนาคม
ทั่วถึง สะดวกและ
ปลอดภัย 

โครงการ
ซํอมแซม
ถนนลาดยาง 

กองชําง อบต. 

 
 
 



 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

42 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

กํอสร๎าง
โครงหลังคา
อเนกประสง
ค์ที่ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกสบาย
และมีความพึง
พอใจ 

- - - 1 จ านวน 1 แหํง บริการประชาชน โครงการ
กํอสร๎างโครง

หลังคา
อเนกประสงค์ 

 

อบจ. อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

ซํอมแซม
ถนนให๎ได๎
มาตรฐาน 

มีเส๎นทางที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

1 1 1 1 ปีละ 1 ครั้ง พัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมใน
หมูํบ๎าน 

โครงการ
บ ารุงรักษาหรือ
ซํอมแซมที่ดิน
และสิ่งกํอสร๎าง   

กองชําง อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

ซํอมแซม
ศาลาพัก
ร๎อนให๎มี
มาตรฐาน 

มีศาลาพักร๎อน
ที่มีมาตรฐาน 

2 2 2 2 ปีละ 2 แหํง ซํอมแซมศาลาพัก
ร๎อน 

โครงการ
ซํอมแซมศาลา
พักร๎อน   
 
 

กองชําง อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

ปรับปรุง
ซํอมแซม
เสียงตาม
สายให๎
สามารถใช๎
งานได๎
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได๎รับข๎อมูล
ขําวสารอยําง
รวดเร็ว 

4 4 4 4 ปีละ 4 ครั้ง บริการประชาชน โครงการ
ปรับปรุง
ซํอมแซมเสียง
ตามสาย 

ส านักปลัด อบต. 

 



 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

43 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

ซํอมแซม
ประปาให๎ได๎
มาตรฐาน 

มีประปาที่
ได๎มาตรฐาน 

3 2 2 2 จ านวน 9 
หมูํบ๎าน 

พัฒนา
สาธารณูปโภค 

โครงการ
ซํอมแซมประปา
หมูํบ๎าน  
 

กองชําง อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

น้ าประปามี
มาตรฐาน
ขึ้น 

มีประปาที่
ได๎มาตรฐาน 

3 2 2 2 จ านวน 9 
หมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับ
ความพึงพอใจ 

โครงการขยาย
ทํอเมนต์ประปา  
 
 

กองชําง อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

วางระบบ
ทํอเมนต์
ประปาให๎ได๎
มาตรฐาน 

มีประปาที่
ได๎มาตรฐาน 

3 2 2 2 จ านวน 9 
หมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับ
ความพึงพอใจ 

โครงการวาง
ระบบทํอเมนต์
ประปาใหมํ  
 
 

กองชําง อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านโครงสรา๎ง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

กํอสร๎าง
ประปาใช๎
พลังงาน
แสงอาทิตย์ที่
มี
ประสิทธิภาพ 

ประหยัด
พลังงานและ
งบประมาณ 

- 1 - - จ านวน 1  แหํง ประชาชนได๎รับ
ความพึงพอใจ 

โครงการจัดท า
ระบบสูบน้ า
พลังงาน
แสงอาทิตย์ เพื่อ
พัฒนาชนบท   

กองชําง อบต. 

 
 
 



 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

กํอสร๎าง
ประปาให๎ได๎
มาตรฐาน 

มีน้ าประปาท่ี
ได๎มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

- - 1 1 จ านวน 2 แหํง พัฒนาน้ าประปา
ให๎ได๎มาตรฐาน 

โครงการ
กํอสร๎างถัง
ประปาหมูํบ๎าน   
 
 

จังหวัด 
อบต. 

อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

ขยายเขต
บริการไฟฟูา
สาธารณะที่
ได๎มาตรฐาน 

มีไฟฟูาที่ได๎
มาตรฐาน 

3 2 2 2 จ านวน 9 
หมูํบ๎าน 

พัฒนาไฟฟูา
สาธารณะ.ให๎มี
มาตรฐาน 

โครงการขยาย
เขตไฟทาง
สาธารณะ  
 
 

กองชําง อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

ติดตั้ง
ซํอมแซม
ไฟฟูา
สาธารณะที่
ได๎มาตรฐาน 

มีไฟฟูาที่ได๎
มาตรฐาน 

9 9 9 9 จ านวน 9 
หมูํบ๎าน 

พัฒนาไฟฟูา
สาธารณะให๎มี
มาตรฐาน 

โครงการติดตั้ง  
ซํอมแซมไฟฟูา
สาธารณะ  
 
 

กองชําง อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

จัดซื้อรถ
กระเช๎าท่ีได๎
มาตรฐาน 

มีไฟฟูาใช๎ทุก
หมูํบ๎าน 

1 - - - จ านวน 1 คัน พัฒนาไฟฟูา
สาธารณะให๎มี
ทั่วถึง 

โครงการรถ
กระเช๎าซํอม
ไฟฟูา   
 
 

จังหวัด อบต. 

 
 



 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

ขยายระบบ
จ าหนําย
ไฟฟูาให๎ได๎
มาตรฐาน 

มีไฟฟูาที่ได๎
มาตรฐาน 

3 2 2 2 จ านวน 9 
หมูํบ๎าน 

พัฒนาไฟฟูา
สาธารณะให๎มี
มาตรฐาน 

โครงการขยาย
ระบบจ าหนําย
ไฟฟูา  
 
 

กองชําง อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

เปลี่ยนแปล
งไฟฟูาสา
ธารณ ติดตั้ง
แผงโซลํา
เซลล์ ท่ีได๎
มาตรฐาน 

ประหยัด
พลังงานและ
งบประมาณ 

1 1 - - จ านวน 2 แหํง ประชาชนได๎รับ
ความพึงพอใจ 

โครงการ
เปลี่ยนแปลง
ไฟฟูาสาธารณ 
ติดตั้งแผงโซลํา
เซลล์  

กองชําง อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านโครงสรา๎ง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

การพัฒนา
ระบบ
ชลประทาน
ให๎ได๎
มาตรฐาน 

มีระบบ
ชลประทาน
ที่มี
มาตรฐาน 

9 9 9 9 จ านวน 9 
หมูํบ๎าน 

พัฒนาระบบ
ชลประทานให๎มี
มาตรฐาน 

โครงการขุดลอก
ล าราง คลองสํง
น้ า ล าราง บํอ
น้ า  
 

กองชําง อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

การพัฒนา
ระบบ
ชลประทาน
ให๎ได๎
มาตรฐาน 

มีระบบ
ชลประทาน
ที่มี
มาตรฐาน 

2 2 1 1 จ านวน 6 แหํง พัฒนาระบบ
ชลประทานให๎มี
มาตรฐาน 

โครงการวางทํอ
ระบายน้ า  
 
 

อบต. 
อบจ. 

กองชําง 

อบต. 

 



 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

ประชาชน
ได๎รับความ
พึงพอใจ 

ดินริมฝั่งไมํ
พังทลาย 
ปูองกันความ
เสียหายของ
บ๎านเรือน 

1 1 - - จ านวน 2 แหํง เพื่อปูองกันดินริม
ฝั่งพังทลาย 

โครงการ
กํอสร๎ างเขื่อน
ปูองกันดินทลาย 

จังหวัด 
 

อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

ประชาชน
ได๎รับความ
พึงพอใจ 

ชํวงหน๎าน้ า
สามารถก้ันน้ า
ไมํให๎เข๎ามา
ทํวมพื้นท่ีได๎ 

1 - - - จ านวน 1 แหํง เพื่อให๎ประชาชน
สามารถสัญจร
อยํางสะดวก
ในชํวงน้ าทํวม 

โครงการ
กํอสร๎างเขื่อน 
พร๎อมประตูปิด-
เปิด  

จังหวัด 
 

อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

 ชํวงหน๎าน้ า
สามารถก้ันน้ า
ไมํให๎เข๎ามา
ทํวมพื้นท่ีได๎ 

- - 1 - จ านวน 1 แหํง เพื่อให๎ประชาชน
สามารถสัญจร
อยํางสะดวก
ในชํวงน้ าทํวม 

โครงการ
กํอสร๎างก าแพง
กั้นดิน 

จังหวัด 
 

อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ดา๎นโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

ประชาชน
ได๎รับความ
พึงพอใจ 

สามารถใช๎
เป็นแหลํงกัก
เก็บน้ าในชํวง
หน๎าแล๎งใช๎ใน
การเกษตรได๎
และสามารถ
ใช๎เป็นบํอพัก
น้ าในชํวงหน๎า
น้ ามากได๎ 

- 1 - 5 จ านวน 6 แหํง พื้นที่ไมํมีน้ าทํวม
ขัง และสามารถ
ระบายน้ าได๎ดี 

โครงการขุดรํอง
น้ าสาธารณะ 

กองชําง อบต. 



 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 
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ยุทธศาสตร์ที ่2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

กํอสร๎าง
สะพานท่ีได๎
มาตรฐาน 

มีเส๎นทางที่
เป็น
มาตรฐาน 

- - - 1 จ านวน 1  แหํง พัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมด๎าน
การเกษตร 

โครงการ
กํอสร๎างสะพาน  
คสล.  
 
 

กองชําง อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

การพัฒนา
ระบบ
ชลประทาน
ให๎ได๎
มาตรฐาน 

มีระบบ
ชลประทาน
ที่มี
มาตรฐาน 

- - 1 - จ านวน 1 แหํง พัฒนาระบบ
ชลประทานให๎มี
มาตรฐาน 

โครงการ
กํอสร๎างโรงเก็บ
เครื่องสูบน้ า 
 
 

จังหวัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

การพัฒนา
ระบบ
ชลประทาน
ให๎ได๎
มาตรฐาน 

มีระบบ
ชลประทาน
ที่มาตรฐาน 

- - - 1 จ านวน 1 
รายการ 

พัฒนาระบบ
ชลประทานให๎มี
มาตรฐาน 

โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์
การเกษตร  
 
 
 

กองชําง อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

การพัฒนา
ระบบจราจร
ให๎ได๎
มาตรฐาน 

มีระบบ
จราจรที่มี
มาตรฐาน 

- - 4 - จ านวน 4 แหํง พัฒนาระบบ
การจราจรให๎มี
มาตรฐาน 

โครงการจัดท า
สัญญาณไฟ
กระพริบ  
 
 

กองชําง อบต. 

 



 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

การพัฒนา
ระบบจราจร
ให๎ได๎
มาตรฐาน 

มีระบบ
จราจรที่มี
มาตรฐาน 

- - - 4 จ านวน 4 แหํง พัฒนาระบบ
การจราจรให๎มี
มาตรฐาน 

โครงการท าแนว
กั้นเพ่ือปูองกัน
ภัยทางรถยนต์ 
ลูกระนาด ตีเส๎น 

กองชําง อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

เพือ่ความ
สวยงามเป็น
ระเบียบของ
การปลูก
บ๎านเรือน 

มี ฎกระ
ทรวงผัง
เมืองรวม
บังคับใช๎
อยําง
ตํอเนื่อง 

- - - 3 จ านวน 3 
หมูํบ๎าน 

พัฒนาระบบผัง
เมืองรวม 

โครงการจัดท า
ผังเมืองรวม 

จังหวัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

สนับสนุน
กลุํมอาชีพ
ให๎เข๎มแข็ง 

มีกลุํมอาชีพ
ที่เข๎มแข็ง 

5 5 5 5 จ านวน 5 กลุํม พัฒนากลุํมอาชีพ
ให๎เข๎มแข็ง 

โครงการสํงเสริม
กลุํมแมํบ๎าน
ต าบลบ๎านแพน   

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

สํงเสริมการ
ฝึกอาชีพ
เพื่อเพ่ิม
รายได๎ 

ประชาชนมี
รายได๎
เพิ่มขึ้น 

9 9 9 9 จ านวน 9 
หมูํบ๎าน 

พัฒนาประชาชน
ให๎มีความรู๎ด๎าน
อาชีพตํางๆ 

โครงการไมํเลือก
งานไมํยากจน   

ส านักปลัด อบต. 



 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

สํงเสริมการ
ฝึกอาชีพ
เพื่อเพ่ิม
รายได๎ 

ประชาชนมี
รายได๎
เพิ่มขึ้น 

9 9 9 9 จ านวน 9 
หมูํบ๎าน 

พัฒนากลุํมพัฒนา
สตรีให๎เข๎มแข็ง 

โครงการสํงเสริม
กลุํมพัฒนาสตรี
ต าบลบ๎านแพน   

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

สงเคราะห์
เด็ก สตรี 
ผู๎สูงอายุ  
ผู๎ด๎อยโอกาส
ฯให๎ได๎รับ
การดูแล
เพิ่มขึ้น 

มีเด็ก สตรี 
ผู๎สูงอายุ  
ผู๎ด๎อยโอกาส
ฯมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

3 3 3 3 ปีละ  3 
ครัวเรือน 

พัฒนาเด็ก สตรี 
ผู๎สูงอายุ  
ผู๎ด๎อยโอกาสฯ 

 โครงการ
ปรับปรุง
ซํอมแซมบ๎านผู๎
ยากไร๎   

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

สํงเสริมการ
ฝึกอาชีพ
เพื่อเพ่ิม
รายได๎ 

ประชาชนมี
รายได๎
เพิ่มขึ้น 

9 9 9 9 จ านวน 9 
หมูํบ๎าน 

ประชาชนมีรายได๎
เพิ่มขึ้น 

โครงการ
ปรับปรุงศูนย์
เรียนรู๎โครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  

ส านักปลัด อบต. 

 
 
 
 



 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์  อปท. เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลติ/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

สํงเสริมการ
ฝึกอาชีพ
เพื่อเพิ่ม
รายได๎ 

ประชาชนมี
รายได๎
เพิ่มขึ้น 

9 9 9 9 จ านวน 9 
หมูํบ๎าน 

ประชาชนมีรายได๎
เพิ่มขึ้น 

โครงการศูนย์
ซํอมสร๎างเรือ 

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

สํงเสริมการ
ฝึกอาชีพ
เพื่อเพ่ิม
รายได๎ 

ประชาชนมี
รายได๎
เพิ่มขึ้น 

9 9 9 9 จ านวน 9 
หมูํบ๎าน 

ประชาชนมีรายได๎
เพิ่มขึ้น 

โครงการศูนย์
สังคมแหลํง
เรียนรู๎ตลอด
ชีวิต  

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ผู๎ด๎อย 
โอกาส ฯ มี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

มีเด็ก สตรี 
ผู๎สูงอายุ  
ผู๎ด๎อยโอกาส
ฯมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

10 10 10 10 ปีละ  10
ครัวเรือน 

ผู๎ด๎อยโอกาสฯมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึน้ 

โครงการรวมใจ
หํวงใย
ผู๎ด๎อยโอกาส    

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ผู๎ยากไร๎มี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

ผู๎ยากไร๎มี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

10 10 10 10 ปีละ  10
ครัวเรือน 

ผู๎ยากไร๎มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

โครงการ
ชํวยเหลือผู๎
ยากไร๎    
 
  

ส านักปลัด อบต. 

 
 



 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

51 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

เฝูาระวังลด
อุบัติภัยชํวง
เทศกาล 

ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา
ได๎รับการ
ดูแลและ
บริการใน
การเดินทาง 

2 2 2 2 ปีละ 2 ครั้ง เฝูาระวังลด
อุบัติภัยชํวง
เทศกาล 

โครงการเฝูา
ระวังลดอุบัติภัย
ชํวงเทศกาล 

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ปูองกันการ
เกิดอัคคีภัย
ในต าบล 

มีรถยนต์ใช๎
ในการ
ดับเพลิงรด
น้ าต๎นไม๎ 

- - 1 -  จ านวน 1 คัน ปูองกันการเกิด
อัคคีภัยในต าบล 

จัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องดับเพลิง /
รถยนต์บ รรทุก
น้ าแบบ
เอนกประสงค์ 

อบจ. 
ส านักปลัด 

อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

เยาวชนและ
ประชาชน
หํางไกลยา
เสพติด 

เยาวชนและ
ประขาชนมี

ความ
สามัคคีและ
ใช๎เวลาวําง

ให๎เป็น
ประโยชน์ 

9 9 9 9 จ านวน 9 
หมูํบ๎าน 

ผู๎ติดยาเสพติด
ได๎รับการบ าบัด 
ดูแลรักษาให๎
หายขาดจากการ
ติดยาเสพติด 

โครงการปูองกัน
และแก๎ไขปัญหา
ยาเสพติด 

ส านักปลัด อบต. 

 
 
 
 



 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์  อปท. เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ปรับปรุง
สนาม
ฟุตบอลให๎มี
มาตรฐาน 

มีสนาม
ฟุตบอลที่ได๎
มาตรฐาน 

1 - - - จ านวน 1 แหํง พัฒนาสนามกีฬา
ให๎มีมาตรฐาน 

โครงการ
ปรับปรุงสนาม
ฟุตบอล  

กองชําง อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

กํอสร๎าง
สนามกีฬา
ฟุตซอลยาง 

สนามกีฬา
ฟุตซอลยาง
ที่มีมาตรฐาน 

2 - - - จ านวน 2 แหํง เยาวชนและ
ประชาชนได๎ออก
ก าลังกาย 

โครงการ
กํอสร๎างสนาม
กีฬาฟุตซอลยาง  

อบจ. 
จังหวัด 

อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการ
เสริมสร๎าง
ความ
เข๎มแข็งใน
สถานศึกษา 

นักเรียนรู๎ถึง
พิษภัยยา
เสพติด 

2 2 2 2 จ านวน 2 
โรงเรียน 

นักเรียนรู๎ถึงพิษภัย
ยาเสพติด 

โครงการ
เสริมสร๎างความ
เข๎มแข็งใน
สถานศึกษา 

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

สํงเสริมและ
พัฒนา
การศึกษาให๎
ได๎มาตรฐาน
มากขึ้น 

นักเรียนมี
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

2 2 2 2 จ านวน 2 
โรงเรียน 

พัฒนาการศึกษา
ในท๎องถิ่น 

 โครงการสํง
งบประมาณด๎าน
การศึกษา แกํ
นักเรียน  

ส านักปลัด อบต. 

 
 



 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

สํงเสริมและ
พัฒนา
การศึกษาให๎
ได๎มาตรฐาน 

บุคลากรมี
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

2 2 2 2 ปีละ 2 คน พัฒนาการศึกษา
ในท๎องถิ่น 

โครงการสํงเสริม
ทุนการศึกษา   

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

สํงเสริมและ
พัฒนา
การศึกษาให๎
ได๎มาตรฐาน
มากขึ้น 

เด็กเล็กมี
พัฒนาการ
เพิ่มขึ้น 

2 2 2 2 จ านวน 2 
ศูนย์ 

การศึกษามี
มาตรฐานมากขึ้น 

โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ไฟฟูา
และวิทยุ   

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

สํงเสริม
คุณภาพชีวิต
ให๎ได๎
มาตรฐาน 

เด็กเล็กมี
คุณภาพ
รํางกายได๎
มาตรฐาน 

2 2 2 2 จ านวน 2 
ศูนย์ 

เด็กเล็กมีสุขภาพ
รํางกายมีคุณภาพ
มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น 

โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์งาน
บ๎านงานครัว   

ส านักปลัด อบต. 

 
 
 
 
 



 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์  อปท. เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

54 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

กํอสร๎างศูนย์
เด็กเล็กท่ีได๎
มาตรฐาน 

มีศูนย์เด็ก
เล็กท่ีมี
มาตรฐาน 

1 - - - จ านวน 1 แหํง พัฒนาสถานที่
การศึกษาให๎ได๎
มาตรฐาน 

โครงการ
กํอสร๎างศูนย์เด็ก
เล็ก  อบต.   
  
 

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

การสํงเสริม
และพัฒนา
การศึกษา 

มีการศึกษา
ที่มี
มาตรฐาน 

2 2 2 2 จ านวน 2 
ศูนย์ 

พัฒนาการศึกษา
ในท๎องถิ่น 

โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์
ส านักงาน   

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

พัฒนาประ
สิทธิ 
ภาพในการ
ท างานให๎ได๎
มาตรฐาน 

มีประสิทธิ 
ภาพในการ
ท างาน
เพิ่มขึ้น 

2 2 2 2 จ านวน 2 
ศูนย์ 

พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ท างานของผู๎ดูแล
เด็ก 

โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ลดปริมาณ
ขยะและ
สํงเสริม
ความรู๎ให๎คัด
แยกขยะ 

ลดปัญหา
สิ่งแวดล๎อม
ท าให๎สภาพ
แวด 
ล๎อมดีขึ้น 

2 2 2 2 จ านวน 2 
ศูนย์ 

สํงเสริมการสร๎าง
จิตส านึกในการ
รักษา
ทรัพยากรธรรมชา
ติ 

โครงการ
ธนาคารขยะรี
ไซเคิล   
 

ส านักปลัด อบต. 

 
 



 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตวัชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

55 

2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

สํงเสริมการ
เรียนรู๎นอก
สถานท่ี 

เด็กและ
เยาวชน
ได๎รับความรู ๎
จาการทัศน
ศึกษา 

9 9 9 9 หมูํที่ 1 - 9 สร๎างเสริม
ประสบการณ์การ
เรียนรู๎ให๎กับเด็ก
และเยาวชน 

โครงการอบรม
ทัศนศึกษา
เสริมสร๎างการ
เรียนรู๎ของ
เยาวชนต าบล
บ๎านแพน 

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

เพื่อปูองกัน
การเกิดเหตุ
เพลิงไหม๎ 
ให๎เด็กได๎รับ
ได๎รับความ
ปลอดภัย 

เด็กเล็ก
ปลอดภัย
จากการเกิ ด
เหตุเพลิง
ไหม๎ 

2 2 2 2 จ านวน  
2 ศูนย์ 

เด็กเล็กปลอดภัย
จากการเกิดเหตุ
เพลิงไหม๎ 

โครงการจัดซื้อ
ถังดับเพลิง 

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

บ ารุงรักษา
ซํอมแซม
ครุภัณฑ์ซึ่ง
เป็น
ทรัพย์สิน
ของของ
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ครุภัณฑ์ของ
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
ได๎รับการ 
บ ารุง 
รักษาซํอม 
แซม 

2 2 2 2 จ านวน  
2 ศูนย์ 

บ ารุงรักษา
ซํอมแซมครุภัณฑ์
ซึ่งเป็นทรัพย์สิน
ของ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

โครงการ
บ ารุงรักษา
ซํอมแซม
ครุภัณฑ์
ทรัพย์สินของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ส านักปลัด อบต. 

 
 
 



 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หนว่ย
สนับสนุน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง 

ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง 

- - - 1 จ านวน  
1 แหํง 

ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

โครงการ
กํอสร๎างสนามเป
ตองโรงเรียนวัด
โพธิ์ (แจํมวิทยา
คาร) 

กองชําง อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

เพื่อสํงเสริม
พัฒนาการ
ทางด๎าน 
สติปัญญา 
อารมณ์และ
สังคมแกํ 
เด็กเล็ก 

จัดกิจกรรม
ทัศนศึกษา
นอกสถานท่ี
ส าหรับ 
เด็กเล็ก  
 

2 2 2 2 ปีการ 
ศึกษาละ1ครั้ง 

เด็กเล็กมี
พัฒนาการทางด๎าน
สติปัญญาอารมณ์
ทางสังคมดีตามวัย 

โครงการทัศน
ศึกษาเพื่อ
เสริมสร๎าง
พัฒนาการให๎แกํ
เด็กเล็ก 

ศพด.วัด
โพธิ์ ฯและ
ศพด.วัด
โบสถ์ฯ 

อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

เด็กเล็กได๎
พัฒนา
ทักษะการใช๎
ภาษาอังกฤ
ษโดยใช๎
เพลงเป็นสื่อ 

เด็กเกิด
ควา ม
สนุกสนาน
เป็นการใช๎
เพลงเป็นสื่อ 

2 2 2 2 จ านวน  
2 ศูนย์ 

เด็กเล็กได๎เรียนรู๎จาก
ประสบการณ์ตรง มี
ความสนใจในการร๎อง
เพลง 

โครงการเรียนรู๎ 
ภาษาอังกฤษ 

ศพด.วัด
โพธิ์ ฯและ
ศพด.วัด
โบสถ์ฯ 

อบต. 

 
 
 
 



 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

เพื่อพัฒนา
เด็กเล็กท้ัง
ด๎านรํางกาย 
อารมณ์ 
สังคมและ
สติปัญญา
ตามแนว
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

เด็กเล็ก
ได๎รับการ
พัฒนา
ทางด๎านรําง
การ 
สติปัญญา 
อารมณ์และ
สังคม มี
สมาธิปัญญา
ตามแนว
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

2 2 2 2 จ านวน  
2 ศูนย์ 

เด็กเล็กได๎เรียนรู๎จาก
ประสบการณ์ตรง มี
รํางการ สติปัญญา 
อารมณ์และสังคม มี 
สมาธิที่ดี 

โครงการ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ศพด.วัด
โพธิ์ ฯและ
ศพด.วัด
โบสถ์ฯ 

อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

เพื่อสํงเสริม
สุขภาพและ
สุขภาพจิต
ให๎กับเด็ก
เล็กและ
บุคลากรใน
โรงเรียนมี
ความ
แข็งแรง
สมบูรณ์ 

เด็กเล็กและ
บุคลากร
ภายใน
โรงเรียนมี
สุขภาพกาย
และ
สุขภาพจิตที่
แข็งแรง
สมบูรณ์ 

2 2 2 2 จ านวน  
2 ศูนย์ 

เด็กเล็กและบุคลากร
ภายในโรงเรียนได๎มี
สํวนรํวมในการออก
ก าลังกาย 

โครงการออก
ก าลังกายใสํใจ
สุขภาพ 

ศพด.วัด
โพธิ์ ฯและ
ศพด.วัด
โบสถ์ฯ 

อบต. 

 



 

 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

เพือ่สํงเสริม
พัฒนาการ
ทางด๎าน 
อารมณ์และ
สังคมให๎แกํ
เด็กเล็ก 

จัดซื้อหนังสือ/
สื่อในการเลํา
นิทานส าหรับ
เด็กเล็กให๎
หลากหลาย/
สํงเสริมให๎
ผู๎ปกครองยืม 
หนังสือนิทาน
ไปใช๎เลําให๎
เด็กฟังที่บ๎าน 

2 2 2 2 จ านวน  
2 ศูนย์ 

เด็กเล็กมี
พัฒนาการทางด๎าน
อารมณ์และสังคมที่
ดีตามวัย 

โครงการเลํา
นิทานสร๎าง
จินตนาการ 

ศพด.วัด
โพธิ์ ฯและ
ศพด.วัด
โบสถ์ฯ 

อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

เพื่อสํงเสริม
ให๎เด็กเล็กมี
สุขภาพ
ในชํวงปากท่ี
ดีแก๎ปัญหา
ฟันผุ 

จัดกิจกรรม
ตรวจสุขภาวะ
ในชํองปาก /
อบรมให๎
ความรู๎แกํ
ผู๎ปกครองใน
การดูแลสุข
ภาวะชํองปาก
ของเด็ก 
 
 

2 2 2 2 จ านวน  
2 ศูนย์ 

เด็กเล็กมีสุขภาพ
ภาวะในชํองปากดี
ขึ้น/ลดปัญหาฟันผุ
ในเด็กเล็ก/ผู๎ปกครอง
ทราบวิธีการดูแลสุข
ภาวะในชํองปากเด็ก
ที่ถูกวิธี 

โครงการสํงเสริม
หนูน๎อยฟันดี 

ศพด.วัด
โพธิ์ ฯและ
ศพด.วัด
โบสถ์ฯ 

อบต. 



 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

เพื่อ
เสริมสร๎าง
คุณธรรม 
จริยธรรม 
ให๎แกํเด็ก
เล็ก 

จัดกิจกรรม
สวดมนต์ทุก
วันศุกร์ โดย
นิมนต ์
พระมาเป็น
วิทยากร 

2 2 2 2 จ านวน  
2 ศูนย์ 

เด็กเล็กมี  
คุณธรรม  
จริยธรรม รู๎จัก  
การปฏิบัติตนใน 
การฟังธรรม  
ไหว๎พระ และ  
สวดมนต์ 

โครงการสร๎าง
เสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

ศพด.วัด
โพธิ์ ฯและ
ศพด.วัด
โบสถ์ฯ 

อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

เพื่อสํงเสริม
ให๎เด็กเล็กรู๎
ถึงพระคุณ
ของแมํ และ 
มีความ
จงรักภักดี
ตํอ 
สถาบัน  
พระมหากษั
ตริย์ 

จัดกิจกรรม
เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 
และกิ จกรรม
วันแมํให๎แกํ
เด็กเล็ก 

2 2 2 2 จ านวน  
2 ศูนย์ 

เด็กเล็กรู๎ถึง
พระคุณของแมํ
และแสดงออก
ถึงความกตัญญู
รวมทั้ง
แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี 

โครงการจัด
กิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติ 
สมเด็จพระนาง
เจ๎า
พระบรมราชินีน
าถ 12 
สิงหาคม 

ศพด.วัด
โพธิ์ ฯและ
ศพด.วัด
โบสถ์ฯ 

อบต. 

 
 
 
 
 
 



 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

60 

2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

เพื่อสํงเสริม
ให๎เด็กเล็กได๎
เรียนรู๎และ
สืบทอดภูมิ
ปัญญา
ท๎องถิ่น โย
การให๎
ผู๎สูงอายุท่ีมี
ภูมิปัญญา
ด๎านตํางๆ 
มาเป็นผู๎
ถํายทอดให๎
เด็ก 

เด็กเล็กได๎
เรียนรู๎และสืบ
ทอดภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น
ในด๎านขนม
พื้นบ๎าน 

2 2 2 2 จ านวน  
2 ศูนย์ 

เด็กเล็กมีความ
สนใจเรียนรู๎
เนื่องจากมี
ความแปลกใหมํ
ได๎ลงมือท า 

โครงการอนุรักษ์
สืบสานขนมไทย 
“ลูกชุบ,บัวลอย
ไขํหวาน,ขนม
ครก” 

ศพด.วัด
โพธิ์ ฯและ
ศพด.วัด
โบสถ์ฯ 

อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

สํงเสริมให๎มี
ระบบ
ประกัน
คุณภาพ
ภายใน 

มีระบบ
ประกัน
คุณภาพ
ภายในมี
ประสิทธิภาพ 

2 2 2 2 จ านวน  
2 ศูนย์ 

มีการพัฒนาระบ บ
ประกันคุณภาพ
ภายในอยํางมีประ 
สิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

โครงการพัฒนา
มาตรฐานการ
ด าเนินงานสูํ
ระบบประกัน
คุณภาพภายใน  

ศพด.วัด
โพธิ์ ฯและ
ศพด.วัด
โบสถ์ฯ 

อบต. 

 
 
 
 



 

 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

61 

2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์
การพฒันา
ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

เพื่อ
เสริมสร๎าง
คุณธรรม
จริยธรรมแกํ
ข๎าราชการ
ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

จัดสํง
บุคลากร
ทางการ
ศึกษาเข๎ารับ
การอบรม/
ฝึกอบรมที่
หนํวยงาน
ตําง ๆ จัด
ขึ้นตาม
ความ
เหมาะสม 

2 2 2 2 จ านวน  
2 ศูนย์ 

บุคลากร
ทางการศึกษา
ประพฤติตนอยูํ
บนพ้ืนฐาน
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรให๎มี
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ศพด.วัด
โพธิ์ ฯและ
ศพด.วัด
โบสถ์ฯ 

อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

เพื่อสร๎าง
บรรยากาศ
ของ
ห๎องเรียนให๎
สดใส 
เหมาะแกํ
การเรียนรู๎
ของเด็ก 

ห๎องเรียนทุก
ห๎องมีการ
ตกแตํงให๎
สวยงามและ
สดใสมาก
ขึ้น 

2 2 2 2 จ านวน  
2 ศูนย์ 

ควรมีการตกแตํง
และปรับปรุง 
บรรยากาศใน 
ห๎องเรียนให๎
สดใสอยูํเสมอ 

โครงการ
ห๎องเรียนสดใส 
 

ศพด.วัด
โพธิ์ ฯและ
ศพด.วัด
โบสถ์ฯ 

อบต. 

 
 



 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

62 

2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

เพื่อสร๎าง
บรรยากาศ
ของภูมิทัศน์
และห๎องเรียน
ให๎สดใส
เหมาะสมแกํ
การเรียนรู๎ของ
เด็ก 

มีการตกแตํง
ให๎มีภูมิทัศน์
สวยงามและ
สดใสมาก
ขึ้น 

2 2 2 2 จ านวน  
2 ศูนย์ 

มีการปรับปรุง
บรรยากาศ ภูมิ
ทัศน์และห๎องเรียน
ให๎สดใสอยูํเสมอ 

โครงการพัฒนา
ปรับปรุง
สภาพแวดล๎อม
และบรรยากาศ
ห๎องเรียน 

ศพด.วัด
โพธิ์ ฯและ
ศพด.วัด
โบสถ์ฯ 

อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ดา๎นการ
สํงเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

เพื่อสร๎าง
ความ 
สัมพันธ์อันดี 
ความ รํวมมือ 
และการ
แลกเปลี่ยน
ข๎อมูล ในการ
ดูแลและ
สํงเสริม
พัฒนาการ 
ให๎แกํเด็กเล็ก 
ระหวํางคร/ู
ผู๎ดูแล เด็ก กับ
ผู๎ปกครอง 

จัดกิจกรรม
ออกเยี่ยม 
บ๎านเด็กเล็ก
ทุกคน  

2 2 2 2 ปีการศึกษาละ 
๑ ครั้ง 

ผู๎ปกครองและ  
ศูนย์พัฒนาเด็ก  
เล็กมีความ  
สัมพันธ์ที่ดี  
รวมทั้งการดูแล  
แก๎ไขปัญหา  และ
สํงเสริม  
พัฒนาการให๎แกํ  
เด็กแตํละคน มี  
ประสิทธิภาพ มาก
ขึ้น 

โครงการเยี่ยม
บ๎านเด็กเล็ก 

ศพด.วัด
โพธิ์ ฯและ
ศพด.วัด
โบสถ์ฯ 

อบต. 

 



 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

63 

2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

เพื่อสํงเสริม
ความรํวมมือ
ระหวําง ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
กับชุมชน  
รวมทั้งเพื่อให๎
เด็กเล็กได๎ฝึก
ทักษะ  และ
ความกล๎าใน
การแสดงออก 

จั ดชุดการ
แสดงของ  
เด็กเล็กเข๎า
รํวมแสดง  
ในกิจกรรม
ของชุมชน  
ตามความ
เหมาะสม 

2 2 2 2 จ านวน  
2 ศูนย์ 

เกิดความ รํวมมือ
และ ความสัมพันธ์ 
อันดีระหวําง ศูนย์
พัฒนาเด็ก เล็ก 
กับชุมชน มากขึ้น 

โครงการจัดชุด
การแสดงของ  
เด็กเล็กเข๎ารํวม
แสดงในกิจกรรม 
ของชุมชน 

ศพด.วัด
โพธิ์ ฯและ
ศพด.วัด
โบสถ์ฯ 

อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

เพื่อจ๎างเหมา
ประกอบ
อาหาร
กลางวัน
ส าหรับเด็ก
กํอนวัยเรียน
ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พั ฒนา
เด็กเล็ก วัด
โพธิ์ (แจํม
วิทยาคาร ) ,
วัดโบสถ์ 
(วงศ์พานิช) 

245 245 245 245 จ านวน  
245 วัน 

เด็กกํอนวัยเรียน
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได๎รับ
อาหารกลางวันท่ัว
ทุกคน 

โครงการ
สนับสนุนอาหาร
กลางวัน 

ศพด.วัด
โพธิ์ ฯและ
ศพด.วัด
โบสถ์ฯ 

อบต. 

 
 
 
 
 



 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์  อปท. เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

64 

2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 : พัฒนา
เมืองและ
ชุมชนให๎นําอยูํ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

เพื่อจ๎าง
เหมา
ประกอบ
อาหาร
กลางวัน
ส าหรับเด็ก
นักเรียน 

สนับสนุน
งบประมาณ
แกํ ร .ร .วัด
โพธิ์ (แจํม
วิทยาคาร ) ,
ร.ร.วัดโบสถ์ 
(วงศ์พานิช) 

200 200 200 200 จ านวน  
200 วัน 

เด็กนักเรียนได๎รับ
อาหารกลางวันท่ัว
ทุกคน 

โครงการ
สนับสนุนอาหาร
กลางวัน 

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 : พัฒนา
เมืองและ
ชุมชนให๎นําอยูํ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

เพื่อสํงเส ริม
ให๎เด็กเล็ก
ได๎รับอาหาร
เสริม (นม)ที่
มีประโยชน์ 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก วัด
โพธิ์ (แจํม
วิทยาคาร ) ,
วัดโบสถ์ 
(วงศ์พานิช )
และร .ร .วัด
โพธิ์ (แจํม
วิทยาคาร ) ,
ร.ร.วัดโบสถ์ 
(วงศ์พานิช) 

260 260 260 260 จ านวน 260 
วัน 

เด็กนักเรียนได๎รับ
อาหารเสริม (นม)
ทุกคน 

โครงการอาหาร
เสริม (นม) 

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 : พัฒนา
เมืองและ
ชุมชนให๎นําอยูํ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

สํงเสริมให๎
ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง 

มีประชาชน
ที่สุขภาพ
แข็งแรง
เพิ่มขึ้น 

- - 1 - จ านวน 1 แหํง พัฒนาสุขภาพของ
ประชาชนให๎
แข็งแรง 

โครงการจัดซื้อ
เครื่องออกก าลัง
กาย   

ส านักปลัด อบต. 



 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์  อปท. เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 
2 : พัฒนา
เมืองและ
ชุมชนให๎นําอยูํ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

สํงเสริมการ
ควบคุมแล
ปูองกันโรค
พิษสุนัขบ๎า 

มีวิธีปูองกัน
โรคระบาดที่
ได๎มาตรฐาน 

9 9 9 9 หมูํที่ 1 - 9 สํงเสริมการ
ควบคุมปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ๎าใน
หมูํบ๎าน 

โครงการปูองกัน
และควบคุมโรค
พิษสุนัขบ๎า    
  

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 : พัฒนา
เมืองและ
ชุมชนให๎นําอยูํ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

สํงเสริมการ
ควบคุมแล
ปูองกันโรค
ระบาด 

มีวิธีปูองกัน
โรคระบาดที่
ได๎มาตรฐาน 

9 9 9 9 หมูํที่ 1 - 9 สํงเสริมการ
ควบคุมปูองกัน
โรคระบาดใน
หมูํบ๎าน 

โครงการควบคุม
และปูองกันโรค
ระบาดตํางๆ    
  

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 : พัฒนา
เมืองและ
ชุมชนให๎นําอยูํ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

เพื่อพัฒนา
งาน
สาธารณสุข
มูลฐานและ
การรํวม
แก๎ไขปัญหา
ของชุมชน
รํวมกัน 

อสม . ได๎รับ
ความรู๎แล ะ
พัฒนางาน
สาธารณสุข
และการ
แก๎ไขปัญหา
ของชุมชน 

9 9 9 9 จ านวน  
9 หมูํบ๎าน 

เพื่อพัฒนางาน
สาธารณสุขมูล
ฐานและการรํวม
แก๎ไขปัญหาของ
ชุมชนรํวมกัน 

โครงการพัฒนา
ระบบสุขภาพ
ภาคประชาชน
ต าบลบ๎านแพน 

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 : พัฒนา
เมืองและ
ชุมชนให๎นําอยูํ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ปูองกันฟันผุ
และดูแล
ปัญหาทาง
ทันตสุขภาพ 

เด็กเล็กมี
สุขภาพฟันท่ี
ดีเพิ่มขึ้น 

2 2 2 2 ปีละ 2 ครั้ง เคลือบฟูลออไรด์
วานิชในเด็กเล็ก 

โครงการเคลือบ  
ฟูลออไรด์วานิช
ในเด็กเล็ก  

ส านักปลัด อบต. 



 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์  อปท. เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 
2 : พัฒนา
เมืองและ
ชุมชนให๎นําอยูํ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

จัดซื้อสนาม
เด็กเลํนเพื่อ
สํงเสริม
สุขภาพ 

เด็กมี
สุขภาพและ
นันทนาการ
ที่ดี 

2 2 2 2 จ านวน 2 
โรงเรียน 

จัดซื้ออุปกรณ์
สนามเด็กเลํนใน
โรงเรียนเขต อบต. 

โครงการจัดซื้อ
สนามเด็กเลํน
สํงเสริมสุขภาพ
เด็ก  

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 : พัฒนา
เมืองและ
ชุมชนให๎นําอยูํ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวติ 

จัดซื้อตู๎หยอด
เหรียญน้ าดื่ม 

ประชาชนมี
น้ าเพื่อใช๎ใน
การบริโภค 

- - - 1 จ านวน 1 ตู๎ จัดซื้อตู๎หยอด
เหรียญน้ าดื่มใน
ต าบลบ๎านแพน 

โครงการจัดซื้อตู๎
ยอดเหรียญน้ า
ดื่ม  
  
  

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 : พัฒนา
เมืองและ
ชุมชนให๎นําอยูํ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

การจัดซื้อ
เครื่องกรองน๎า 

มีเครื่อง
กรองน้ าท่ีได๎
มาตรฐาน 

- - 1 1 จ านวน 2 แหํง ประชาชนต าบล
บ๎านแพนมีเครื่อง
กรองน้ าท่ีสะอาด
ถูกสุขอนามัย 

โครงการจัดซื้อ
เครื่องกรอง  

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 : พัฒนา
เมืองและ
ชุมชนให๎นําอยูํ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

การสํงเสริม
การเรียนรู๎
จริยธรรม
ให๎แกํเยาวชน 

เยาวชนได๎
ซึมซับและ
เรียนรู๎
จริยธรรม 

9 9 9 9 หมูํที่ 1 - 9 พัฒนาจริยธรรม
ให๎แกํเยาวชน 

โครงการหมูํบ๎าน
คนดี 

ส านักปลัด อบต. 

 
 



 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์  อปท. เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หนว่ย
สนับสนุน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

สํงเสริม
สุขภาพมารดา
และทารก 

มารดาและ
ทารกได๎รับการ
ดูแลมากขึน้ 

9 9 9 9 หมูํที่ 1 - 
9 

มีการตรวจเยี่ยม
มารดาและ
ผู๎สูงอายุท่ี
ชํวยเหลือตัวเอง
ไมํได ๎

โครงการสายใยรัก
แหํงครอบครัว   

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

สํงเสริม
สุขภาพ
ผู๎สูงอายุให๎
แข็งแรง 

ผู๎สูงวัยมีสุขภาพ
แข็งแรงเพิ่มขึ้น 

12 12 12 12 เดือนละ 1 
ครั้ง 

สํงเสริมสุขภาพ
ผู๎สูงอายุและได๎
รํวมกิจกรรม
นันทนาการ 

โครงการสํงเสริม
สุขภาพผู๎สูงอายุ 
ต าบลบ๎านแพน 

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดี 

เพื่อให๎
ประชาชนต าบล
บ๎านแพนมี
รถพยาบาล
รับสํงคนเจ็บสํง
โรงพยาบาล 

- - - 1 จ านวน  
1 คัน 

เพื่อได๎น าสํง
โรงพยาบาลได๎
ทันที 

โครงการจัดซื้อ
รถพยาบาล 
 

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ผู๎ประสบสา
ธารณภัยและ
ผู๎ด๎อยโอกาส
ในสังคมได๎รับ
การชํวยเหลือ 

ผู๎ประสบสา
ธารณภัยและผู๎
ด๎อย 
โอกาส ในสังคม
ได๎รับการ
ชํวยเหลือ 

1 1 1 1 สนับสนุน
งบประมา
ณปีละครั้ง 

ผู๎ประสบสา
ธารณภัยและ
ผู๎ด๎อยโอกาส ใน
สังคมได๎รับการ
ชํวยเหลือ 

โครงการชํวยเหลือ
ผู๎ประสบสาธารณ
ภัยและผู๎ด๎อย 
โอกาสในสังคม  

ส านักปลัด อบต. 



 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์  อปท. เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวห
น้าของ

เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ชํวยเหลือ
ประชาชน
บ๎านเรือนที่
เสียหายจาก
การกระท า
ของลิง 

ชุมชนได๎รับ
ผลกระทบจากลิง
ลดลง 

1 1 1 1 ปีละ 1 
ครั้ง 

ชํวยเหลือชุมชน
ผู๎ได๎รับ
ผลกระทบจาก
ลิง 

โครงการชํวยเหลือ
ชุมชนผู๎ได๎รับ
ผลกระทบจากลิง  

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ลิงมีที่อยูํอาศัย
เป็นสัดสํวน 

ท าที่อาศัยให๎ลิงเพื่อ
ปูองกันไมํให๎เข๎าไป
วุํนวายบ๎านเรือน
ประชาชน 

- - 1 - จ านวน 1 
แหํง 

ท าท่ีอาศัยให๎ลิง
เพื่อปูองกันไมํให๎
เข๎าไปวุํนวาย
บ๎านเรือน
ประชาชน 

โครงการกํอสร๎างที่
อยูํของลิง 

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

พัฒนาศูนย์
เรียนรู๎ชุมชน/
ห๎องสมุด
ชุมชน 

มีศูนย์เรียนรู๎ชุมชน/
ห๎องสมุดชุมชนที่ได๎
มาตรฐาน 

- - - 1 จ านวน 1 
แหํง 

ปรับปรุงศูนย์
เรียนรู๎ให๎
สวยงามมากข้ึน 

โครงการปรับปรุง
ศูนย์เรียนรู๎ชุมชน 
/ห๎องสมุดชุมชน 

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

จัดระเบียบ
ความ
เรียบร๎อยของ
ครัวเรือน 

เพื่อจัดระเบียบ
ความเรี ยบร๎อยของ
ครัวเรือนในหมูํบ๎าน 
หมูํที่ 4 

- 1 - - จ านวน 1 
แหํง 

จัดระเบียบ
ความเรียบร๎อย
ของครัวเรือน 

โครงการท าปูาย
บอกบ๎านเลขที่ 
และช่ือหัวหน๎า
ครัวเรือน 

หมูํบ๎าน อบต. 

 



 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

69 

2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

เพื่อให๎ชุมชนได๎
มีสินค๎าราคา
เป็นธรรม 

ประชาชนหมูํ
ที่ 4 จ านวน  
40 ครัวเรือน 

- - 1 - จ านวน 1 แหํง ประชาชนใน
ชุมชน มีสินค๎า
ราคาประหยัด 

โครงการจัดตั้ง
ร๎านค๎าชุมชน 

หมูํบ๎าน อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

สํงเสริมและ
พัฒนาความรู๎
และรายได๎แกํ
ผู๎ปกครอง 

นักเรียนมี
ความรู๎ประสบ 
การณ์และ
รายได๎ 

2 2 2 2 ปีละ 2 ครั้ง แบํงเบาภาระ
ของผู๎ปกครอง 

โครงการจ๎าง
นักเรียน/
นักศึกษาเข๎า
ท างานชํวงปิด
ภาคเรียน   
 
  

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

เพื่อสนับสนุนแกํ
ผู๎สูงอายุ 

ผู๎สูงอายุต าบล
บ๎านแพนมี
หลักประกัน
รายได๎ 

9 9 9 9 จ านวน  
9 หมูํบ๎าน 

ผู๎สูงอายุต าบล
บ๎านแพนมี
หลักประกัน
รายได๎ 

โครงการ
สนับสนุนการ
สร๎าง
หลักประกัน
รายได๎แกํผู๎สูอายุ 

ส านักปลัด อบต. 

 
 
 
 



 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวติ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

เพื่อสนับสนุน
ให๎แกํผู๎พิการและ
ทุพพลภาพ 

ผู๎พิการต าบล
บ๎านแพน
ได๎รับ
สวัสดิการทาง
สังคม 

9 9 9 9 จ านวน  
9 หมูํบ๎าน 

ผู๎พิการต าบล
บ๎านแพนได๎รับ
สวัสดิการทาง
สังคม 

โครงการ
สนับสนุน
สวัสดิการทาง
สังคมให๎แกํผู๎
พิการและทุพพล
ภาพ 

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

เพื่อชํวยเหลือ
คําใช๎จําย
เบื้องต๎น 

ผู๎ปุวยเอดส์
ได๎รับการดูแล
ชํวยเหลือใน
เบื้องต๎น 

1 1 1 1 จ านวน 1 ราย ผู๎ปุวยเอดส์ได๎รับ
การดูแล
ชํวยเหลือใน
เบื้องต๎น 

โครงการ
สนับสนุนการ
จํายเงิน
สงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู๎ปุวย
เอดส์ 

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
สํงเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

สํงเสริมให๎
ประชาชนใน
ต าบลมีสุขภาพ
แข็งแรง 

ประชาชนใน
ต าบลบ๎าน
แพนมีสุขภาพ
ดีเพิ่มขึ้น 

1 1 1 1 ปีละ 1 ครั้ง สํงเสริมให๎
ประชาชนใน
ต าบลมีสุขภาพ
แข็งแรง 

โครงการสมทบ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพระดับ
ท๎องถิ่น  
 

ส านักปลัด อบต. 

 
 
 
 
 



 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์  อปท. เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 
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ยุทธศาสตร์ที ่2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
จัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม 
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
จัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม 
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

สํงเสริมความรู๎
เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยแกํ
เด็กนักเรียน 

นักเรียนมี
ความรู๎เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย  

2 2 2 2 จ านวน 2 
โรงเรียน 

สํงเสริมความรู๎
ความเข๎าใจกับ
ประชาธิปไตย
แกํนักเรียน 

โครงการ
เสริมสร๎าง
ความรู๎เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย
แกํเด็กนักเรียน  

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
จัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม 
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
จัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม 
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

พัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติ
หน๎าท่ี
อาสาสมัครศูนย์
รักษาความ
ปลอดภัย 

ศักยภาพในการ
ปฏิบัติหน๎าท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 ปีละ 1 ครั้ง เพิ่มศักยภาพใน
การปฏิบัติหน๎าที่ 

 โครงการเพิ่ม
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติหน๎าท่ี
อาสาสมัครศูนย์
รักษาความ
ปลอดภัยต าบล
บ๎านแพน 

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
จัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม 
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
จัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม 
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 
 

ปูองกันขโมย
และโจรภัยใน
ทรัพย์สินของ 
อบต.และ
ประชาชน 

มีกล๎องวงจร
ปิดที่มี
มาตรฐาน 

- - - 5 จ านวน 5 แหํง ปูองกันขโมย
และโจรภัยใน
ทรัพย์สินของ  
อบต.และ
ประชาชน 

โครงการจัดซื้อ
กล๎องวงจรปิด  
 

ส านักปลัด อบต. 



 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์  อปท. เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
จัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม 
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
จัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม 
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพแกํ
อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน (อป
พร.) 

สมาชิก อป
พร .มีความรู๎มี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

- - 9 - จ านวน  
9 หมูํบ๎าน 

สมาชิก อปพร.มี
ความรู๎มี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

โครงการ
ฝึกอบรม
อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน (อป
พร.) 

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
จัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม 
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
จัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม 
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

อบรมให๎ความรู๎
ความสามัคคีใน
ชุมชน 

ประชาชนใน
ต าบลเกิด
ความสามัคคี
ปรองดอง 

- - - 9 จ านวน  
9 หมูํบ๎าน 

ประชาชนใน
ต าบลเกิดความ
สามัคคี
ปรองดอง 

โครงจัดกิจกรรม
สร๎างค วาม
สมานฉันท์ 

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
จัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม 
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
จัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม 
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

เพื่อซักซ๎อมแผน
เตรียมการ
ปูองกั นการเกิด
สาธารณภัย 

ประชาชน
ต าบลบ๎าน
แพนปลอดภัย 

- - - 1 ปีละ 1 ครั้ง ประชาชนต าบล
บ๎านแพน
ปลอดภัย 

โครงการซักซ๎อม
แผนปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

ส านักปลัด อบต. 

 



 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
วางแผน การ
สํงเสริมการ
ลงทุน พาณิช
กรรม 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
วางแผน การ
สํงเสริมการ
ลงทุน พาณิช
กรรม 

สํงเสริมการเลี้ยง
ไกํพ้ืนเมืองเพื่อ
เสริมรายได๎  
 

ประชาชนมี
รายได๎เพิ่ม
มากขึ้น 

9 9 9 9 จ านวน  
9 หมูํบ๎าน 

สํงเสริมการเลี้ยง
ไกํพ้ืนเมืองเพื่อ
เสริมรายได๎  
 

โครงการเลี้ยงไกํ
พื้นเมืองเพื่อ
เสริมรายได๎  
 
 

ส านกัปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
วางแผน การ
สํงเสริมการ
ลงทุน พาณิช
กรรม 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
วางแผน การ
สํงเสริมการ
ลงทุน พาณิช
กรรม 

เพื่อฝึกอบรมให๎
ประชาชนมี
อาชีพเสริม 

ประชาชนมี
รายได๎เพิ่มขึ้น 

9 9 9 9 จ านวน  
9 หมูํบ๎าน 

สํงเสริมการเลี้ยง
เป็ดไขํ 

โครงการเลี้ยง
เป็ดไขํ 

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
วางแผน การ
สํงเสริมการ
ลงทุน พาณิช
กรรม 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
วางแผน การ
สํงเสริมการ
ลงทุน พาณิช
กรรม 

เพื่อให๎
ประชาชนใน
ชุมชนได๎บริโภค
ไขํท่ีมีคุณภาพ 

ประชาชนมี
รายได๎เพิ่มขึ้น 

9 9 9 9 จ านวน  
9 หมูํบ๎าน 

สํงเสริมการเลี้ยง
ไกํไขํ 

โครงการเลี้ยงไกํ
ไขํ 

ส านักปลัด อบต. 

 
 



 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์  อปท. เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวห
น้าของ

เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
วางแผน การ
สํงเสริมการ
ลงทุน พาณิช
กรรม 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
วางแผน การ
สํงเสริมการ
ลงทุน พาณิช
กรรม 

เพื่อให๎
ประชาชนมี
เครื่องมือในการ
ประกอบอาชีพ 

ประชาชนมี
รายได๎เพิ่มขึ้น 

9 9 9 9 จ านวน  
9 หมูํบ๎าน 

สํงเสริมการ
อบแห๎ง
ผักตบชวา 

โครงการจัดซื้อ
เครื่องอบแห๎ง
ผักตบชวา 

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
บริหารจัดการ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
บริหารจัดการ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

พัฒนาปุาภูมิ
รักษ์ 

ปุาภูมิรักษ์
ได๎รับการ
พัฒนาเพื่อ
เป็นที่อยูํอาศัย
ของลิง 

1 1 1 1 จ านวน 1 
แหํง 

ถมดินพื้นที่ปุา
ภูมิรักษ์พร๎อม
ปลูกต๎นไม๎ 

โครงการปลูกปุา
ภูมิรักษ์พร๎อม
พัฒนาพ้ืนท่ี  หมูํ
ที่ 4  ต าบลบ๎าน
แพน  

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
บริหารจัดการ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
บริหารจัดการ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

สํงเสริมสภาพ
ภูมิทัศน์ที่รมรื่น
รํวมงานใน
ชุมชน 
 
 
 
 
 

ชุมชนมีภูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม 

1 1 1 1 ปีละ 1 
ครั้ง 

ปลูกต๎นไม๎
บริเวณข๎างถนน
คันคลอง
ชลประทานและ
ถนนท่ัวไป 

โครงการท๎องถิ่น
ไทย  รวมใจ
ภักดิ์รักษ์พ้ืนท่ีสี
เขียว  

ส านักปลัด อบต. 



 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์  อปท. เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
บริหารจัดการ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
บริหารจัดการ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

สํงเสริมให๎ต าบล
บ๎านแพนมี
ทัศนียภาพท่ี
สวยงามสะอาด 

ต าบลบ๎าน
แพนมี
ทัศนียภาพท่ี
สวยงาม
สะอาดมากข้ึน 

- - 9 - จ านวน  
9 หมูํบ๎าน 

จัดกิจกรรม
รณรงค์ปลูกผัง
จิตส านึก
ประชาชนให๎
รู๎จักรักษาแมํน้ า
น๎อย 

โครงการเรารักษ์
แมํน้ าน๎อย   

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
บริหารจัดการ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
บริหารจัดการ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

สํงเสริมให๎ต าบล
บ๎านแพนมี
ทัศนียภาพท่ี
สวยงามสะอาด 

ต าบลบ๎าน
แพนมี
ทัศนียภาพท่ี
สวยงาม
สะอาดมากข้ึน 

9 9 9 9 จ านวน 9 
หมูํบ๎าน 

สํงเสริมให๎ต าบล
บ๎านแพนมี
ทัศนียภาพท่ี
สวยงามสะอาด 

คําก าจัดขยะมูล
ฝอย   

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
บริหารจัดการ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
บริหารจัดการ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

หมูํบ๎านมีถังขยะ
เพียงพอในการ
รองรับขยะ 

หมูํบ๎านทุกหมูํ
มีถังขยะ
เพียงพอ 

- - 1 - จ านวน 1 
ครั้ง 

พื้นที่ในเขต
ความรับผิดชอบ 
อบต. มีถังขยะ
เพียงพอ 

โครงการจัดซื้อ
ถังขยะ   
 

สํวนโยธา อบต. 

 
 



 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์  อปท. เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
บริหารจัดการ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
บริหารจัดการ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

เพื่อไมํให๎ถังขยะ
ล๎มหกเลอะ
เทอะ 

พื้นที่ในต าบล
บ๎านแพน
สะอาด 

- - - 9 จ านวน 9 
หมูํบ๎าน 

พื้นที่ในต าบล
บ๎านแพนสะอาด 

โครงการจัดท า
กรงก้ันถังขยะ 

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
บริหารจัดการ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
บริหารจัดการ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

พื้นที่ในเขต
รับผิดชอบของ 
อบต.สะอาด
มากขึ้น 

พื้นที่ในเขต
รับผิดชอบของ 
อบต.สะอาด
มากขึ้น 

3 3 3 3 จ านวน 3 คน จ๎างเหมาคนงาน
ในการ
ด าเนินการเก็บ
ขยะ  

โครงการจ๎าง
เหมาคนขับรถ
ขยะ และคนงาน
ทั่วไป 

สํวนโยธา อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
บริหารจัดการ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
บริหารจัดการ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

เพื่อด าเนินการ
เก็บขยะในพ้ืนท่ี 

พื้นที่ในเขต
ความ
รับผิดชอบของ 
อบต .มีความ
สวยงามและ
ปราศจากขยะ 

1 - - - จ านวน  
1 คัน 

พื้นที่ในเขต
ความรับผิดชอบ
ของ อบต . มี
ความสวยงาม
และปราศจาก
ขยะ 

โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ยาน
ยนต์ ( รถเก็บ
ขยะ) 

จังหวัด อบต. 

 
 



 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์  อปท. เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

77 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
บริหารจัดการ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
บริหารจัดการ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

เพื่อให๎ลด
ปริมาณขยะ 
และสํงเสริม
ความรู๎ให๎คัด
แยกขยะได๎
ถูกต๎อง 

ลดปัญหา
สิ่งแวดล๎อม  
ขยะลดน๎อยลง 

6 6 6 6 ปีละ 6 ครั้ง ลดปัญหา
สิ่งแวดล๎อม  
ขยะลดน๎อยลง 

โครงการรณรงค์
การคัดแยกขยะ
ครัวเรือน 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองชําง 

อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
บริหารจัดการ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
บริหารจัดการ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

เพื่อให๎ลด
ปริมาณ
ผักตบชวา 

ลดปริมาณ
ผักตบชวา 

6 6 6 6 ปีละ 6 ครั้ง ลดปริมาณ
ผักตบชวา 

โครงการก าจัด
ผักตบชวา 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองชําง 

อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
บริหารจัดการ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
บริหารจัดการ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

เพื่อลดปริมาณ
การเกิดขยะมูล
ฝอยและเพิ่ม
รายได๎ให๎แกํ
ประชาชน 

ลดและคัด
แยกขยะมูล
ฝอย 

9 9 9 9 จ านวน 9 
หมูํบ๎าน 

ลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอย 

โครงการจัดตั้ง
ธนาคารขยะเพื่อ
ลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอย 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองชําง 

อบต. 

 
 



 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

78 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สํงเสริม
คุณธรรมด๎าน
ศิลปวัฒน 
ธรรม จารีต
ประเพณี และ
ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สํงเสริม
คุณธรรมด๎าน
ศิลปวัฒน 
ธรรม จารีต
ประเพณี และ
ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น 

สํงเสริมประเพณี
ไทย 

ประชาชนให๎
ความส าคัญ
กับประเพณี
ไทยมากขึ้น 

1 1 1 1 ปีละ 1 ครั้ง สํงเสริมผู๎สูงอายุ
และประชาชน
เข๎ารํวมกิจกรรม
ประเพณีไทย
มากขึ้น 

โครงการ
ประเพณีรดน้ า
ด าหัวผู๎สูงอายุ 
เนื่องในวัน 
สงกรานต์  

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สํงเสริม
คุณธรรมด๎าน
ศิลปวัฒน 
ธรรม จารีต
ประเพณี และ
ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สํงเสริม
คุณธรรมด๎าน
ศิลปวัฒน 
ธรรม จารีต
ประเพณี และ
ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น 

สํงเสริมใน
กิจกรรมสันทนา
การตํางๆ 

เด็กได๎รํวม
กิจกรรมมาก
ขึ้น 

1 1 1 1 ปีละ 1 ครั้ง จัดกิจกรรมวัน
เด็กประจ าปี 

โครงการวันเด็ก
แหํงชาติ   
 
 

ส านักปลัด อบต. 

 
 
 
 
 



 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์  อปท. เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

79 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสํงเสริม
คุณธรรมด๎าน
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสํงเสริม
คุณธรรมด๎าน
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น 

สํงเสริมการ
ด าเนินงานซึ่ง
เป็นวันส าคัญ 

มีประชาชน
เห็น
ความส าคัญ
ของวันส าคัญ
ตํางๆมากข้ึน 

3 3 3 3 จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จัดงานพระราช
พิธีในวันส าคัญ
ตํางๆ 

รับรองพิธีการใน
งานรัฐพิธี   
 

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสํงเสริม
คุณธรรมดา๎น
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสํงเสริม
คุณธรรมด๎าน
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น 

อนุรักษ์
วัฒนธรรมและ
ประเพณี 

มีการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและ
ประเพณีมาก
ขึ้น 

1 1 1 1 จ านวน  
1 

กิจกรรม 

จัดกิจกรรมวัน
ส าคัญทาง
ศาสนา 

โครงการจัด
กิจกรรมทาง
ศาสนา  

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสํงเสริม
คุณธรรมด๎าน
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสํงเสริม
คุณธรรมด๎าน
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น 
 
 

ประชาชนได๎
รํวมกันท าบุญ
ตักบาตรในวันปี
ใหมํ 

ประชาชนได๎
รํวมกันท าบุญ
ประจ าปีขึ้นปี
ใหมํ 

1 1 1 1 ปีละ 1 
ครั้ง 

ประชาชนได๎
รํวมกันท าบุญ
ตักบาตรในวันปี
ใหมํ 

โครงการท าบุญ
ประจ าปีขึ้นปี
ใหมํ  
 
 

ส านักปลัด อบต. 



 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์  อปท. เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

80 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสํงเสริม
คุณธรรมด๎านศิลป
วัฒน 
ธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสํงเสริม
คุณธรรมด๎านศิลป
วัฒน 
ธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น 

สนับสนุนการสืบ
สานวัฒนธรรม
และมรดก 

จังหวัดได๎สืบ
สานวัฒนธรรม
มรดกไว๎ 

1 1 1 1 ปีละ 1 
ครั้ง 

สนับสนุน
งบประมาณ
ให๎แกํจังหวัด
พระนครศร ี
อยุธยา 

โครงการจัดงาน
ยอยศยิ่งฟูา
อยุธยามรดกโลก  
 

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
: พัฒนาคุณภาพ
แหลํงทํองเที่ยว
และการบริการ
สูํ
มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
สํงเสริมการ
ทํองเที่ยว 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
สํงเสริมการ
ทํองเที่ยว 

พัฒนาให๎เป็น
แหลํงทํองเที่ยว 

มีแหลํง
ทํองเที่ยว
เพิ่มขึ้น 

2 2 2 2 จัดซื้อ
ข๎าวสาร
ให๎ลิง ปี
ละ 2 
ครั้ง 

สํงเสริมให๎ลิง
สามารถ
ด ารงชีวิตอยูํได๎ 

โครงการสํงเสริม
และอนุรักษ์ลิงคูํ
ปุาภูมิรักษ์  

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
: พัฒนาภาคการ
ผลิต ภาคการค๎า
และบริการเป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปสูํความยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปสูํความยั่งยืน 

สํงเสริมเกษตร
พอเพียง 

อบรมให๎
ความรู๎การท า
เกษตรแบบ
พอเพียง 

- - 1 - จ านวน 
1 ครั้ง 

พัฒนาความรู๎
รณรงค์ปลุก
จิตส านึก
เกษตรกรในการ
ท าเกษตรตาม
แนว
พระราชด าริ 

โครงการหมูํบ๎าน
เกษตรพอเพียง  
 

ส านักปลัด อบต. 

 
 
 



 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รบัผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

81 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 
: พัฒนาภาคการ
ผลิต ภาคการค๎า
และบริการเป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูํ
ความยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูํ
ความยั่งยืน 

สํงเสริมการ
อนุรักษ์พัฒนา
ดินและ
สิ่งแวดล๎อม 

จัดอบรมการ
อนุรักษ์พัฒนา
ดินและ
สิ่งแวดล๎อม 

9 9 9 9 จ านวน 9 
หมูํบ๎าน 

ปูองกันการชะ
ล๎างพังทลาย
ของดินและ
อนุรักษ์ความชํุม
ช้ืนไว๎ 

โครงการอนุรักษ์
พัฒนาดินและ
สิ่งแวดล๎อม 

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
: พัฒนาภาคการ
ผลิต ภาคการค๎า
และบริการเป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูํ
ความยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูํ
ความยั่งยืน 

เกษตรกรมี
เครื่องสีข๎าวที่
ปลูกเองและใช๎
กินในครัวเรือน 

มีเครื่องสีข๎าว
ทีไ่ด๎มาตรฐาน 

- - - 1 จ านวน 1 
เครื่อง 

เกษตรกรมี
เครื่องสีข๎าวที่
ปลูกเองและใช๎
กินในครัวเรือน 

โครงการจัดซื้อ
เครื่องสีข๎าว 

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
: พัฒนาภาคการ
ผลิต ภาคการค๎า
และบริการเป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูํ
ความยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูํ
ความยั่งยืน 

สํงเสริมการการ
ท าปุ๋ยชีวภาพ 

มีการท าปุ๋ย
ชีวภาพไว๎ใช๎
เองมากขึ้น 

9 9 9 9 จ านวน 9 
หมูํบ๎าน 

สํงเสริม
เกษตรกรให๎ใช๎
ปุ๋ยชีวภาพใน
การปลูก 

โครงการสํงเสริม
การท าปุ๋ย
ชีวภาพ 

ส านักปลัด อบต. 

 



 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

82 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 
: พัฒนาภาคการ
ผลิต ภาคการค๎า
และบริการเป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูํ
ความยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูํ
ความยั่งยืน 

สํงเสริมวิถีชีวิต
แบบพอเพียง 

ประชาชนมีวิธี
ชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้น 

9 9 9 9 จ านวน 9 
หมูํบ๎าน 

สํงเสริมให๎
ประชาชนรู๎จัก
การปลูกพืชผัก
ไว๎กินเองใน
ครัวเรือน 

โครงการจัดท า
รั้วกินได๎(พืชสวน
ครัว)  
 

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
: พัฒนาภาคการ
ผลิต ภาคการค๎า
และบริการเป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูํ
ความยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูํ
ความยั่งยืน 

เพื่ออบรมให๎
ความรู๎แกํ
เกษตรกร ใน
พื้นที่ต าบลบ๎าน
แพน 

เกษตรกร มี
ความรู๎ด๎าน
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

9 9 9 9 จ านวน 9 
หมูํบ๎าน 

ประชาชนมี
ความรู๎ในเรื่อง
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการสํงเสริม
เกษตรอินทรีย์
ตามแนว
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
: พัฒนาภาคการ
ผลิต ภาคการค๎า
และบริการเป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูํ
ความยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูํ
ความยั่งยืน 

เพื่อให๎
ประชาชนใน
ต าบลปลูกผักไว๎
กินเอง 

ประชาชนใน
ต าบลปลูกผัก
ไว๎กินเอง 

9 9 9 9 จ านวน 9 
หมูํบ๎าน 

เพื่อให๎ประชาชน
มีพืชผักสวนครัว
ไว๎กินเอง 

โครงการ
สนับสนุนเมล็ด
พันธุ์พืช ปุ๋ย 
ให๎แกํประชาชน 

ส านักปลัด อบต. 

 



 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 
: พัฒนาภาคการ
ผลิต ภาคการค๎า
และบริการเป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูํ
ความยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูํ
ความยั่งยืน 

เพื่อบริหาร
จัดการน้ า
ทางการเกษตร 
และบูรณาการ 

ประชาชนใน
ต าบลมีน้ าใช๎
อยํางพอเพียง 

9 9 9 9 จ านวน 9 
หมูํบ๎าน 

ประชาชนใน
ต าบลมีน้ าใช๎
อยํางพอเพียง 

โครงการสํงเสริม
และพัฒนาการ
บริหารจัดการ
น้ าเชิงบูรณาการ
ในพื้นที่ต๎นน้ า 
กลางน้ า ปลาย
น้ า 

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
: พัฒนาภาคการ
ผลิต ภาคการค๎า
และบริการเป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูํ
ความยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูํ
ความยั่งยืน 

เพื่อให๎เกษตรกร
มีความรู๎เกี่ยวกับ
การผลิตการใช๎
ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ย
ชีวภาพและ
เกษตรกร
สามารถ
ถํายทอดความรู๎ 

เกษตรกรใน
ต าบลมีความรู๎
เพิ่มมากข้ึน 

9 9 9 9 จ านวน 9 
หมูํบ๎าน 

เกษตรกรใน
ต าบลมีความรู๎
เพิ่มมากข้ึน 

โครงการอบรม
การผลิต การใช๎
ปุ๋ยอินทรีย์ และ
ปุ๋ยชีวภาพ 

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
: พัฒนาภาคการ
ผลิต ภาคการค๎า
และบริการเป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูํ
ความยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูํ
ความยั่งยืน 

อบรมให๎ความรู๎
แกํเกษตรกร 

เกษตรกรลด
ต๎นทุนในการ
ผลิต 

9 9 9 9 จ านวน 9 
หมูํบ๎าน 

เกษตรกรลด
ต๎นทุนในการ
ผลิต 

โครงการสํงเสริม
และสนับสนุน
การลดต๎นทุน 
ปัจจัยการผลิต
ทางการเกษตร 

ส านักปลัด อบต. 



 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 
: พัฒนาภาคการ
ผลิต ภาคการค๎า
และบริการเป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูํ
ความยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูํ
ความยั่งยืน 

เพื่อสูบน้ าจาก
แหลํงน้ า
ธรรมชาติหรือ
น้ าชลประทาน
มาใช๎ในพื้นที่
การเกษตร 

เกษตรกรใน
ต าบลมีน้ า
พอเพียงตํอ
การท า
การเกษตร 

- 2 - - จ านวน 2 จุด เกษตรกรใน
ต าบลมีน้ า
พอเพียงตํอการ
ท าการเกษตร 

โครงการ
สนับสนุนและ
จัดตั้งเครื่องสูบ
น้ าด๎วยระบบ
ไฟฟูา 

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
: พัฒนาภาคการ
ผลิต ภาคการค๎า
และบริการเป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูํ
ความยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูํ
ความยั่งยืน 

เพื่อเพ่ิม
ศักยภาพการ
บริหารจัดการ
องค์กรแกํคณะ
ผู๎บริหารกลุํม
เกษตรกรและ
องค์กรเกษตรกร 

เกษตรกรใน
ต าบลบ๎าน
แพนมีความรู๎
เพิ่มมากข้ึน 

- - - 50 เกษตรกร
จ านวน 50 
ราย 

เกษตรกรใน
ต าบลบ๎านแพนมี
ความรู๎เพิ่มมาก
ขึ้น 

โครงการอบรม
ให๎ความรู๎เรื่อง
การบริหาร
จัดการกลุํม
เกษตรกรอยํางมี
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
: พัฒนาภาคการ
ผลิต ภาคการค๎า
และบริการเป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูํ
ความยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูํ
ความยั่งยืน 

เพื่อพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
น้ าเพื่อ
การเกษตรให๎มี
คุณภาพ 

ระบบบริหาร
จัดการน้ าเพื่อ
การเกษตรมี
คุณภาพ 

66 66 66 66 จ านวน 66 
ราย 

ระบบบริหาร
จัดการน้ าเพื่อ
การเกษตรมี
คุณภาพ 

โครงการพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ส านักปลัด อบต. 

 



 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 
: พัฒนาภาคการ
ผลิต ภาคการค๎า
และบริการเป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูํ
ความยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูํ
ความยั่งยืน 

พัฒนาการปลูก
ข๎าวพันธุ์ดีสูํ
มาตรฐานเมล็ด
พันธุ์   

มีเมล็ดพันธ์ุ
ข๎าวที่ได๎
มาตรฐาน 

30 30 30 30 เกษตรกรที่เข๎า
รํวมจ านวน 
30 ราย 

สํงเสริมการปลูก
ข๎าวพันธุ์ดี 

โครงการสํงเสริม
การปลูกข๎าว
พันธุ์ดีสูํ
มาตรฐาน/การ
ผลิตเมล็ดพันธ์ุ
ข๎าวพันธุ์ดี 

ส านักปลดั อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
: พัฒนาภาคการ
ผลิต ภาคการค๎า
และบริการเป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูํ
ความยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูํ
ความยั่งยืน 

พัฒนาพ้ืนท่ี
เกษตรให๎มีความ
อุดมสมบูรณ์ 

พื้นที่
การเกษตรมี
ความอุดม
สมบรูณ์มาก
ขึ้น 

1,000 1,000 1,000 1,000 จ านวน 1,000
ไรํ 

พัฒนาพ้ืนท่ี
เกษตรให๎มีความ
อุดมสมบูรณ์ 

โครงการปลํอย
น้ าเข๎านาปลํอย
ปลาเข๎าทุํง   

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
: พัฒนาภาคการ
ผลิต ภาคการค๎า
และบริการเป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูํ
ความยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูํ
ความยั่งยืน 

พัฒนาการ
เรียนรู๎ของ
เกษตรกร 

เกษตรกรมี
ความรู๎เพิ่มขึ้น 

- - - 66 จ านวน 66 
คน 

ติดตามกระตุ๎น
การเรียนรู๎ของ
เกษตรกร 

โครงการติดตาม
กระตุ๎นการ
เรียนรู๎   
 
 

ส านักปลัด อบต. 

 



 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

86 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 
: พัฒนาภาคการ
ผลิต ภาคการค๎า
และบริการเป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูํ
ความยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูํ
ความยั่งยืน 

พัฒนาการ
ติดตามการ
บันทึกบญัชีและ
เก็บข๎อมูล
รายบุคคล 

มีข๎อมูล
รายบุคคลที่ได๎
มาตรฐาน 

- - - 1 จ านวน 66 
คน 

สามารถติดตาม
การบันทึกบัญชี
และเก็บข๎อมูล
รายบุคคล 

โครงการติดตาม
การบันทึกบัญชี
และเก็บข๎อมูล
รายบุคคล   

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
: พัฒนาภาคการ
ผลิต ภาคการค๎า
และบริการเป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูํ
ความยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูํ
ความยั่งยืน 

พัฒนาสินค๎า
เกษตรได๎
คุณภาพ
มาตรฐาน 
 

สินค๎าเกษตรมี
คุณภาพ
มาตรฐาน 
 

2 2 2 2 จ านวน 2 ครั้ง พัฒนาสินค๎า
เกษตรได๎
คุณภาพ
มาตรฐาน 
 

โครงการสินค๎า
เกษตรได๎
คุณภาพ
มาตรฐาน   
 

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
: พัฒนาภาคการ
ผลิต ภาคการค๎า
และบริการเป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูํ
ความยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูํ
ความยั่งยืน 

สํงเสริมการ
ตรวจสุขภาพ
เกษตรกร 

เกษตรกรมี
สุขภาพดี
เพิ่มขึ้น 

50 50 50 50 จ านวน 50  
คน 

ตรวจสุขภาพ
เกษตรกรเพื่อให๎
สามารถรักษาได๎
ได๎ทันทํวงที 

โครงการตรวจ
สุขภาพ
เกษตรกร   

ส านักปลัด อบต. 

 



 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

87 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 
: พัฒนาภาคการ
ผลิต ภาคการค๎า
และบริการเป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูํ
ความยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูํ
ความยั่งยืน 

พัฒนาจัดระบบ
การปลูกข๎าว
แบบบูรณา 

มีระบบปลูก
ข๎าวที่ได๎
มาตรฐาน 

3 1 2 1 จ านวน 7 
กิจกรรม 

อบรมให๎ความรู๎
เกษตรกรและ
ประชาชน 

โครงการ
จัดระบบการ
ปลูกข๎าวแบบ
บูรณา    

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
: พัฒนาภาคการ
ผลิต ภาคการค๎า
และบริการเป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูํ
ความยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูํ
ความยั่งยนื 

เพื่อสํงเสริมการ
ผลิตสินค๎า
เกษตรปลอดภัย 
กิจกรรม
ปรับปรุง
คุณภาพดินเพื่อ
สํงเสริมการผลิต
ข๎าวปลอดภัย 
1,540 ไรํ 

เกษตรกร
ได๎รับความรู๎
ด๎านคุณภาพ
ของวงจรการ
ผลิตข๎าว 

1 1 2 2 จ านวน 6 
กิจกรรม 

เกษตรกรได๎รับ
ความรู๎ด๎าน
คุณภาพของ
วงจรการผลิต
ข๎าว 

โครงการสํงเสริม
การผลิตสินค๎ า
เกษตรปลอดภัย 
กิจกรรม
ปรับปรุง
คุณภาพดินเพื่อ
สํงเสริมการผลิต
ข๎าวปลอดภัย 
1,540 ไรํ 

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
: พัฒนาภาคการ
ผลิต ภาคการค๎า
และบริการเป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูํ
ความยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูํ
ความยั่งยืน 

สํงเสริมการ
จัดการศูนย์
ถํายทอด
เทคโนโลยี 

มีการจัดการ
ศูนย์ถํายทอด
เทคโนโลยีที่ได๎
มาตรฐาน 

- - - 1 จ านวน 1 
ศูนย์ 

ปรับปรุง
ถํายทอดศูนย์
เทคโนโลยี 

โครงการบริหาร
จัดการศูนย์
ถํายทอด
เทคโนโลยีและ
พร๎อมปรับปรุง
ถํายทอดศูนย์
เทคโนโลยี 

ส านักปลัด อบต. 



 

 
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 
: พัฒนาภาคการ
ผลิต ภาคการค๎า
และบริการเป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูํ
ความยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูํ
ความยั่งยืน 

เพื่อสร๎างรายได๎
และให๎ชุมชน
พึ่งตนเองได๎ 

ประชาชนใน
ต าบลมีรายได๎
เพิ่มขึ้น 

- - 1 - จ านวน 1 
กิจกรรม 

ประชาชนใน
ต าบลมีรายได๎
เพิ่มขึ้น 

โครงการอบรม
การจัดท า
แผนพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน 

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
: พัฒนาภาคการ
ผลิต ภาคการค๎า
และบริการเป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูํ
ความยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูํ
ความยั่งยืน 

เพื่อให๎เกษตรกร
ได๎เรียนรู๎จาก
การปฏิบัติจริง /
ลดต๎นทุนการ
ผลิต เพิ่มรายได๎ 

เกษตรกรมี
ความรู๎เพิ่มขึ้น 
สามารถลด
ต๎นทุนการ
ผลิตได๎ 

20 20 20 20 เกษตรกร
จ านวน 20 
ราย 

เกษตรกรมี
ความรู๎เพิ่มขึ้น 
สามารถลด
ต๎นทุนการผลิต
ได๎ 

โรงเรียน
เกษตรกร 

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
: พัฒนาภาคการ
ผลิต ภาคการค๎า
และบริการเป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูํ
ความยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกจิตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูํ
ความยั่งยืน 

เกษตรกรได๎
เรียนรู๎จากการ
ปฏิบัติจริง , น า
เศษพืชเหลือท้ิง
มาใช๎ประโยชน์ 

เกษตรกรมี
ความรู๎เพิ่มขึ้น 
สามารถลด
ต๎นทุนการ
ผลิตได๎ 

50 50 50 50 เกษตรกร
จ านวน 50 
ราย 

เกษตรกรมี
ความรู๎เพิ่มขึ้น 
สามารถลด
ต๎นทุนการผลิต
ได๎ 

การท าน้ าหมัก
ชีวภาพ 

ส านักปลัด อบต. 

 



 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 
: พัฒนาภาคการ
ผลิต ภาคการค๎า
และบริการเป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูํ
ความยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูํ
ความยั่งยืน 

เพื่อสํงเสริมให๎
ใช๎จุลินทรีย์แทน
การใช๎สารเคมี , 
พัฒนาและ
รักษาคุณภาพ
ดิน 

เกษตรกรมี
ความรู๎เพิ่มขึ้น 
สามารถลด
ต๎นทุนการ
ผลิตได๎ 

50 50 50 50 เกษตรกร
จ านวน 50 
ราย 

เกษตรกรมี
ความรู๎เพิ่มขึ้น 
สามารถลด
ต๎นทุนการผลิต
ได๎ 

การท าสารสกัด
ชีวภาพ 

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
: พัฒนาภาคการ
ผลิต ภาคการค๎า
และบริการเป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูํ
ความยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูํ
ความยั่งยืน 

เพื่อสํงเสริม
แหลํงน้ าให๎อุดม
สมบูรณ์ 

ปลํอยพันธ์
สัตว์น้ าใน
แมํน้ า หนอง 
คลอง บึง 

100,0
00 

100,0
00 

100,0
00 

100,0
00 

สัตว์น้ า 
จ านวน 
100,000 ตัว 

ปลํอยพันธ์สัตว์
น้ าในแมํน้ า 
หนอง คลอง บึง 

โครงการสํงเสริม
การเพาะพันธุ์
ปลาคืนสูํแมํน้ า
น๎อย 

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์
การพฒันาการ
บริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ดี 

เสริมสร๎างประ
สิทธิ 
ภาพการ
ปฏิบัติงานแกํ
บุคลากร 

บุคลากรมีประ
สิทธิ 
ภาพเพิ่มขึ้น 

10 10 10 10 จ านวน 10 
ครั้ง 

จัดสํงบุคลากร
เข๎ารับการ
ฝึกอบรมตาม
โครงการตํางๆ 

โครงการ
ฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิ 
ภาพบุคลากร  

ส านักปลัด อบต. 

 
 
 
 



 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

90 

2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ดี 

สํงเสริมการ
แก๎ไขปัญหาการ
ทุจริตคอรัปช่ัน 

ปัญหาการทุจริต
คอรัปช่ันลด
น๎อยลง 

3 3 3 - จ านวน 
9 
หมูํบ๎าน 

จัดซื้อตู๎รับเรื่อง
ร๎องเรียนเพื่อตดิ
ประจ าหมูํบ๎าน 

โครงการสํงเสริมแก๎ไข
ปัญหาการทุจริต
คอรัปช่ัน  
 

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ดี 

เสริมสร๎างประ
สิทธิ 
ภาพการ
ปฏิบัติงานแกํ
บุคลากร 

บุคลากรมีประ
สิทธิ 
ภาพเพิ่มขึ้น 

1 1 1 1 ปีละ 1 
ครั้ง 

จัดกิจกรรมอบรม  
สัมมนาศึกษาดูงาน
เพื่อเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

โครงการศึกษาดูงาน
เพื่อเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพแกํ
ผู๎บริหาร  สมาชิกสภา  
พนักงานสํวนต าบล
และเจ๎าหน๎าท่ี  อบต.  

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ดี 

จ๎างเหมาบริการ
ตํางๆตามหน๎าที่ 

กิจการงานตาม
อ านาจหน๎าที่ของ 
อบต.มี
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 

10 10 10 10 จ านวน 
10ครั้ง 

จ๎างเหมางานตาม
อ านาจหน๎าที่ของ 
อบต. 

โครงการจ๎างเหมา
บริการตํางๆ   

ส านักปลัด 
สํวนโยธา 

อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ดี 

จัดให๎เผยแพรํ
ข๎อมูลขําวสาร
และ
ประชาสัมพันธ์
การปฏิบัติงาน
ของ อบต. 

ประชาชนได๎รับ
ข๎อมูลขําวสาร
เพิ่มขึ้น 

300 300 300 300 จ านวน 
300
ฉบับ 

จัดซื้อหนังสือพิมพ์ 
วารสาร ปฏิทิน
ประชาสัมพันธ์การ
ปฏิบัติงานของ 
อบต.  
 
 

โครงการจัดซื้อหนังซื้อ
พิมพ์วารสารและ
ปฏิทินประชาสัมพันธ์
ผลการปฏิบัติงานของ  
อบต. ประจ าปี  

ส านักปลัด อบต. 



 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ดี 

บ ารุงรักษา
ซํอมแซม
ครุภัณฑ์ซึ่งเป็น
ทรัพย์สินของ 
อบต. 

ครุภัณฑ์ได๎รับการ
บ ารุงรักษา
ซํอมแซม 

9 9 9 9 จ านวน 
9 

หมูํบ๎าน 

บ ารุงรักษาซํอมแซม
ครุภัณฑ์ซึ่งเป็น
ทรัพย์สินของ อบต. 

โครงการบ ารุงรักษา
หรือซํอมแซม
ครุภัณฑ์ทรัพย์สิน
ขององค์การบริหาร
สํวนต าบล   

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองชําง 

อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ดี 

เพิ่มประสิทธิ 
ภาพในการ
ท างาน 

การท างานมีประ
สิทธิ 
ภาพมากขึ้น 

3 3 3 3 ปีละ 3 
ครั้ง 

จัดซื้อครุภัณฑ์
ส านักงาน,งานบ๎าน
งานครัว,
คอมพิวเตอร์,
โฆษณาและเผยแพรํ
,ไฟฟูาและวิทยุ,
ยานพาหนะ,ส ารวจ 
ฯลฯ 

จัดซื้อครุภัณฑ์  
 

ส านกัปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ดี 

ส ารวจความพึง
พอใจของ
ผู๎รับบริการที่มี
ตํอการให๎บริการ
ของ  อบต. 

ได๎ทราบถึงความ
พึงพอใจของ
ผู๎รับบริการตอํการ
ให๎บริการของ 
อบต. 

1 1 1 1 ปีละ 1 
ครั้ง 

จ๎างเหมาหนํวยงาน
ส ารวจความพึง
พอใจของ
ผู๎รับบริการที่มีตํอ
การให๎บริการของ  
อบต. 

โครงการส ารวจ
ความพึงพอใจของ
ผู๎รับบริการที่มีตํอ
การให๎บริการของ  
อบต.  

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ดี 

จัดท าระบบแผน
ที่ภาษีและ
ทรัพย์สิน   

มีระบบแผนท่ีภาษี
และทรัพย์สิน  
ที่มีประสิทธิ 
ภาพมากขึ้น 

1 1 1 1 ปีละ 1 
ครั้ง 

พัฒนาและปรับปรุง
การจัดเก็บภาษี 

จัดท าระบบแผนท่ี
ภาษีและทรัพย์สิน   

สํวนการ
คลัง 
 

อบต. 



 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ดี 

ปรับปรุงศูนย์
จัดซื้อจัดจ๎างให๎
มีมาตรฐาน 

ศูนย์จัดซื้อจัดจ๎าง
มีมาตรฐาน 

1 1 1 1 ปีละ 1 
ครั้ง 

ปรับปรุงศูนย์จัดซื้อ
จัดจ๎างขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น   

โครงการปรับปรุง
ศูนย์จัดซื้อจัดจ๎าง
ขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น   

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ดี 

จัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภา  
อบต.และ
ผู๎บริหาร ให๎เป็น
ตามกฎหมาย 

มีการด าเนินการ
เลือกตั้งท่ีมีประ
สิทธิ 
ภาพและ
ประสิทธิผล 

1 1 1 1 จ านวน 
1 ครั้งท่ี
ต าแหนํง
วํางลง 

จัดงบประมาณใน
การใช๎จํายเลือกตั้ง
สมาชิกสภา  อบต.
และผู๎บริหาร อบต. 

โครงการจัดการ
เลือกตั้ง  

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ดี 

จัดซื้อท่ีดินในหมูํ
ที่ 1 ต าบลบ๎าน
แพนเพื่อเพิ่ม
ทางเข๎าออก 

ประชาชนหมูํที่ 1 
มีทางเข๎าออก
สะดวกมากขึ้น 

- - - 1 จ านวน 
1 แหํง 

พัฒนาเส๎นทางการ
คมนาคมในหมูํบ๎าน 

โครงการจัดซื้อท่ีดิน   สํวนโยธา อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ดี 

พัฒนาการ
ใหบ๎ริการแกํ
ประชาชน 

การให๎บริการ
ประชาชนมีประ
สิทธิ 
ภาพมากขึ้น 

9 9 9 9 จ านวน 
9 
หมูํบ๎าน 

เพิ่มขีด
ความสามารถในการ
ให๎บริการแกํ
ประชาชน 

จัดกิจกรรม  อบต. 
เคลื่อนที่ 
 

ส านักปลัด อบต. 

 
 
 
 
 
 



 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ดี 

การจัดประชุม
ประชาคม
หมูํบ๎าน 
 

ประชาชนมี
สํวนรํวมใน
การพัฒนา
หมูํบ๎านมาก
ขึ้น 

9 9 9 9 จ านวน 9 
หมูํบ๎าน 

จัดการประชุม
เพื่อให๎
ประชาชนมีสํวน
รํวมในการ
พัฒนาหมูํบ๎าน 

สํงเสริมการจัด
ประชุม
ประชาคม
หมูํบ๎าน   
 

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ดี 

สํงเสริมให๎
ผู๎บริหาร
รับทราบ
ระเบียบข๎อ
กฎหมายชัดเจน
และเข๎าใจ
ตรงกัน 

ผู๎บริหาร
ราชการ
รับทราบ
ระเบียบข๎อ
กฎหมาย
ชัดเจนและ
เข๎าใจตรงกัน 

1 1 1 1 ปีละ 1 ครั้ง จัดการประชุม
สัญจร 

โครงการประชุม
สัญจร  
 
 

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ดี 

ผู๎บริหารท๎องถิน่,
สมาชิกสภา 
พนักงานสํวน
ต าบลและ
พนักงานจ๎าง 

องค์กรมีความ
เข๎มแข็ง 

1 1 1 1 ปีละ 1 ครั้ง จัดอบรมให๎
ความรู๎ 

โครงการ
บริหารงานตาม
หลักธรรมภิบาล 

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ดี 

ผู๎บริหารท๎องถิ่น,
สมาชิกสภา 
พนักงานสํวน
ต าบลและ
พนักงานจ๎าง 

องค์กรมีความ
เข๎มแข็งและ
ได๎รับการ
พัฒนาจิตใจ 

1 1 1 1 ปีละ 1 ครั้ง จัดอบรมให๎
ความรู๎ 

โครงการพัฒนา
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ส านักปลัด อบต. 

 



 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

94 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ดี 

พนักงานจ๎าง
ของ อบต. 

พนักงานจ๎าง
ปฏิบัติงาน
เป็นไปตาม
เปูาหมาย 

1 1 1 1 ปีละ 1 
ครั้ง 

พนักงานจ๎าง
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามเปูาหมาย 

โครงการสมุดความดี
พนักงานจ๎าง 

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ดี 

ผู๎บริหารท๎องถิ่น,
สมาชิกสภา 
พนักงานสํวน
ต าบลและ
พนักงานจ๎าง 

จ านวน 40 
คน 

1 1 1 1 ปีละ 1 
ครั้ง 

บุคลากรมีความรู๎
ความเข๎าใจใน
หลักธรรมทาง
ศาสนา 

โครงการสํงเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปูองกันการทุจริต 

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ดี 

เพื่อสร๎าง
จิตส านึกและ
ตระหนักในการ
ประพฤติการ
ปฏิบัติหน๎าท่ี 

จ านวน 40 
คน 

1 1 1 1 ปีละ 1 
ครั้ง 

บุคลากรเกิด
จิตส านึกในการ
ตํอต๎านการทุจริต 

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
แกํผู๎บริหารท๎องถิ่น 
สมาชิกสภาท๎องถิ่น 
พนักงานสํวนต าบล
และพนักงานจ๎าง 

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ดี 

เพื่อให๎ความรู๎
ความเข๎าใจแกํ
พนักงานสํวน
ต าบล พนักงาน
จ๎างเกี่ยวกับการ
ปูองกัน
ผลประโยชน์ทับ
ซ๎อน 

จ านวน 20 
คน 

1 1 1 1 ปีละ 1 
ครั้ง 

บุคลากรเกิด
จิตส านึกในการ
ตํอต๎านการทุจริต 

โครงการให๎ความรู๎
เรื่องผลประโยชน์
ทับซ๎อนให๎กับ
พนักงานสํวนต าบล
และพนักงานจ๎าง
ขององค์การบริหาร
สํวนต าบล 

ส านักปลัด อบต. 



 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดัผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

95 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ดี 

เด็กและเยาวชน
ต าบลบ๎านแพน 

เพื่อเป็นการ
สร๎างจิตส านึก
ด๎านจริยธรรม
และคุณธรรม
ให๎แกํเด็กและ
เยาวชน 

9 9 9 9 จ านวน 
9 
หมูํบ๎าน 

เด็กและเยาวชนมี
จิตส านึกท่ีจะยึดมั่น
ในการท าความดี 

โครงการประกวดค า
ขวัญตํอต๎านการ
ทุจริต 

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ดี 

เด็กและเยาวชน
ต าบลบ๎านแพน 

เพื่อสํงเสริม
และปลูกฝังให๎
เด็กและ
เยาวชนเป็น
คนดีมี
คุณธรรม 
จริยธรรม มี
ความซื่อสัตย์ 
สุจริต 

9 9 9 9 จ านวน 
9 
หมูํบ๎าน 

เพื่อสํงเสริมและ
ปลูกฝังให๎เด็กและ
เยาวชนเป็นคนดีมี
คุณธรรม จริยธรรม 
มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต 

โครงการสร๎าง
ภูมิคุ๎มกันทางสังคม
ให๎เด็กและเยาวชน
ต าบลบ๎านแพน (โต
ไปไมํโกง) 

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ดี 

ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจ 
สถานศึกษา 
ประชาชนใน
ต าบลบ๎านแพน 

เพื่อสร๎างแกน
น า เครือขําย
ให๎ความรู๎และ
เกิดจิตส านึก 
ความรํวมมือ
ในการปูองกัน
การทุจริต 

9 9 9 9 จ านวน 
9 
หมูํบ๎าน 

มีแกนน า เครือขําย
ในการรักษา
ผลประโยชน์ของ
ท๎องถิ่น 

โครงการมาตรการ
การสํงเสริมและ
พัฒนาเครือขํายด๎าน
การปูองกันการ
ทุจริต 

ส านักปลัด อบต. 

 



 

 
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

96 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ดี 

ประชาชน
ต าบลบ๎าน
แพน 

เพื่อให๎
ประชาชนมี
สํวนรํวมใน
การปูองกัน
การทุจริต 

9 9 9 9 จ านวน 9 
หมูํบ๎าน 

สามารถน าเรื่องที่
ได๎รับการร๎องเรียน
ไปด าเนินการ
ปรับปรุงแก๎ไข 

โครงการติดปูาย
ประชาสัมพันธ์ 
กรณีพบการ
ทุจริต 

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ดี 

ประชาชน
ต าบลบ๎าน
แพน 

เพื่อสนับสนุน
ให๎ประชาชน
รํวมเฝูาระวัง
การคอรัปชั่น
ของ อปท. 

9 9 9 9 จ านวน 9 
หมูํบ๎าน 

อปท.มีตัวแทนใน
การเฝูาระวังการ
คอรัปช่ัน 

โครงการ
มาตรการเฝูา
ระวังการ
คอรัปช่ันโดย
ภาคประชาชน 

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ดี 

สมาชิกสภา 
อบต.บ๎านแพน 

เพื่อสํงเสริมให๎
สภา อบต.มี
บทบาทในการ
ปฏิบัติงาน
และมีสํวนรํวม
ในการท างาน 

18 18 18 18 18 คน การพัฒนา อบต .
เป็นไปอยํางตํอเนื่อง
สนองควาต๎องการ
ของประชาชน 

โครงการการมี
สํวนรํวมในการ
ปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภา
องค์การบริหาร
สํวนต าบลบ๎าน
แพน 

ส านักปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ดี 

คณะกรรมการ
ตรวจงานจ๎าง 

เพื่อให๎ผู๎ปฏิบัติ
เป็นกรรมการ
ตรวจการจ๎าง
ท าหน๎าที่อยําง
ถูกต๎อง 

9 9 9 9 จ านวน 9 
หมูํบ๎าน 

คณะกรรมการตรวจ
งานจ๎างท าหน๎าที่
ตรวจงานจ๎างได๎
อยํางถูกต๎ องตาม
ระเบียบ 

โครงการอบรม
กรรมการตรวจ
การจ๎าง 

กองคลัง อบต. 



 

 
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

97 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา
อยูํ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ดี 

เจ๎าหน๎าท่ี อบต. เพื่อสํงเสริมให๎ 
อบต.มีความ
โปรํงใสในการ
ท างาน 

30 30 30 30 30 คน เจ๎าหน๎าท่ีได๎
ทราบถึงการ
เข๎าถึงข๎อมูล
ขําวสารตาม 
พรบ.ข๎อมูล
ขําวสารของ
ราชการ พ.ศ.
2540 

โครงการอบรม
ให๎ความรู๎ตาม 
พรบ . ข๎อมูล
ขําวสารของ
ราชการ พ .ศ .
2540 

ส านักปลัด อบต. 

              

              

              

 
 
 
 



 

 

 

 

ส่วนที่  4 
การน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีไปสูํการปฏิบัติ 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐาน 

บริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

กองชําง อบต.บ๎านแพน 
อบจ. 

จังหวัด 
เศรษฐกิจ การเกษตร กองชําง อบต.บ๎านแพน 

อบจ. 
จังหวัด 

บริหารทั่วไป รักษาความสงบ
เรียบร๎อยภายใน 

กองชําง อบต.บ๎านแพน 
 

เศรษฐกิจ แผนงาน  
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองชําง อบต.บ๎านแพน 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎าน
การสํงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

บริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสร๎าง
ความเข๎มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักปลัด อบต.บ๎านแพน 
อบจ. 

 
บริการชุมชน
และสังคม 

แผนงาน
การศึกษา 

ส านักปลัด อบต.บ๎านแพน 
อบจ. 

บริการชุมชน
และสังคม 

แผนงาน
สาธารณสุข 

ส านักปลัด อบต.บ๎านแพน 
จังหวัด 

บริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

ส านักปลัด 
หมูํบ๎าน 

อบต.บ๎านแพน 
 

การด าเนินงาน แผนงานงบ
กลาง 

ส านักปลัด อบต.บ๎านแพน 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎าน
การจัดระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร๎อย 

บริหารทั่วไป แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักปลัด อบต.บ๎านแพน 
จังหวัด 
โรงเรียน 

ผู๎น า 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎าน
การวางแผน การสํงเสริมการ
ลงทุน  พาณิชยกรรมและ
การทํองเที่ยว 

บริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสร๎าง
ความเข๎มแข็ง 

ส านักปลัด อบต.บ๎านแพน 
ส านักงาน

เกษตรอ าเภอ
เสนา 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎าน
การบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

เศรษฐกิจ แผนงาน
การเกษตร 

ส านักปลัด อบต.บ๎านแพน 
 

บริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

กองชําง อบต.บ๎านแพน 
อบจ. 

จังหวัด 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

สํงเสริมคุณธรรมด๎าน
ศิลปวัฒนธรรม  จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น 

บริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ส านักปลัด อบต.บ๎านแพน 
 

บริหารทั่วไป แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ส านักปลัด อบต.บ๎านแพน 
 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎าน
การสํงเสริมการทํองเที่ยว 

บริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ส านักปลัด อบต.บ๎านแพน 
 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงตามทาง
เศรษฐกิจพอเพียงไปสูํความ
ยั่งยืน 

เศรษฐกิจ แผนงาน
การเกษตร 

ส านักปลัด อบต.บ๎านแพน 
ส านักงาน

เกษตรอ าเภอ
เสนา 

บริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสร๎าง
ความเข๎มแข็ง 

ส านักปลัด อบต.บ๎านแพน 
ส านักงาน

เกษตรอ าเภอ
เสนา 
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9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี 

บริหารทั่วไป แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองชําง 

อบต.บ๎านแพน 
จังหวัด 

บริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสร๎าง
ความเข๎มแข็ง 

ส านักปลัด อบต.บ๎านแพน 
 

รวม 9 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 11 แผนงาน 3 ส านัก/กอง  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

2. บัญชีโครงการพัฒนา  
      

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) 

(ทบทวนฉบับท่ี 1) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ (2) พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
กลยุทธ์ที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกทุกภาคส่วนในการป้องกันแก้ไขปัญหาสังคม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 

งบประมาณและที่มา 
 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

                                    105 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.         
 1.1 บริเวณทางเข๎าศาลา SML 

หมูํที่ 1 ต าบลบ๎านแพน 
เพื่อให๎ประชาชนต าบล
บ๎านแพนมีถนนใช๎ใน
การคมนาคมอยําง
สะดวก 

กว๎าง 3 เมตร ยาว 74 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร๎อมไหลํทางกว๎างข๎างละ 
0-0.25 เมตร ไหลํทางยาว
ข๎างละ 6 เมตร 

122,900 - - - จ านวน 1 
เส๎น 

ประชาชน หมูํที่ 1 ต.
บ๎านแพน  ได๎รับ
ผลประโยชน์ในการ
สัญจร เข๎าไปท า
กิจกรรม 

อบต. 
(กองชําง) 

1.2 บริเวณหลังบ๎านคุณส าอางค์  
สดคมข า  หมูํที่  2  ต าบลบ๎าน
แพน 

เพื่อให๎ประชาชนต าบล
บ๎านแพนมีถนนใช๎ใน
การคมนาคมอยําง
สะดวก 

กว๎าง 2.50 เมตร ยาว 11 
เมตร 

17,000 - - - จ านวน 1 
เส๎น 

ประชาชนจ านวน  5  
ครัวเรือน  ได๎รับ
ผลประโยชน์ในการ
สัญจร 

อบต. 
(กองชําง) 

 
 

แบบ ผ.01 
 



 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 

งบประมาณและที่มา 
 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ 
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2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 1.3 หมูํที่ 2–9 ต าบลบ๎านแพน 
จากหน๎าบ๎านคุณชนาพรรณ  คูํโค 
ถึงหน๎าบ๎านคุณอ านวย สุภวิรีย์ 

เพื่อให๎ประชาชนต าบล
บ๎านแพนมีถนนใช๎ใน
การคมนาคมอยําง
สะดวก 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 4,300 
เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ี
ไมํน๎อยกวํา 17,200 ตาราง
เมตร  

- 9,460,000 - - จ านวน  
1 เส๎น 

ประชาชนจ านวน  800  
ครัวเรือนและต าบล
ใกล๎เคียงได๎รับ
ผลประโยชน์ในการ
สัญจร 

อบจ.  
(กองชําง) 

1.4 บริเวณหมูํบ๎านวิรัตน์ หมูํที่  
2 ต าบลบ๎านแพน 

เพื่อให๎ประชาชนต าบล
บ๎านแพนมีถนนใช๎ใน
การค มนาคมอยําง
สะดวก 

ชํวงที่ 1 กว๎าง  8  เมตร  
ยาว 182  เมตร  หนา  
0.15 เมตร ลงลูกรังพื้น
หนา 0.30 เมตร 
ชํวงที่ 2  กว๎าง 8 เมตร 
ยาว 256 เมตร หนา 
0.15 เมตร   พร๎อมเสริม
บํอพักตามจ านวนเดิม
และลงลูกรังรองพื้นหนา 
0.30 เมตร 
ชํวงที่ 3  กว๎าง 6 เมตร 
ยาว 147 เมตร หนา 
0.15  เมตร   ลงลูกรัง
รองพื้นหนา 0.30 เมตร  

2,571,000 - - - จ านวน 1 
เส๎น 

ประชาชนจ านวน  15 
ครัวเรือน  ได๎รับ
ผลประโยชน์ในการ
สัญจร 

อบจ.  
(กองชําง) 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 

งบประมาณและที่มา 
 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ 
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2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 1.5 ทางเข๎าบ๎านคุณประเสริฐ   
กิจพิพัฒน์  หมูํที่  3 ต าบลบ๎าน
แพน 

เพื่อให๎ประชาชนต าบล
บ๎านแพนมีถนนใช๎ในการ
คมนาคมอยํางสะดวก 

กว๎าง  3  เมตร  ยาว  32  เมตร  
หนา  0.15  เมตร   

53,000 - - - จ านวน 1 
เสน๎ 

ประชาชนจ านวน  5  
ครัวเรือน ได๎รับ
ผลประโยชน์ในการ
สัญจร 

อบต. 
(กองชําง) 

1.6 บริเวณทางเข๎าบ๎าน  คุณเอ็ง  
กิจพล  หมูํที่ 3 ต าบลบ๎านแพน 

เพื่อให๎ประชาชนต าบล
บ๎านแพนมีถนนใช๎ใน
การคมนาคมอยําง
สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว๎าง 4 
เมตร ยาว 8 เมตร หนา 
0.15 เมตร  

- 19,600 - - จ านวน 1 
เส๎น 

ประชาชนจ านวน  10  
ครัวเรือน  ได๎รับ
ผลประโยชน์ในการ
สัญจร 

อบต. 
(กองชําง) 

1.7 หมูํที่ 3 ต าบลบ๎านแพน เพื่อให๎ประชาชนต าบล
บ๎านแพนมีถนนใช๎ใน
การคมนาคมอยําง
สะดวก 

กว๎าง 3.50 เมตร ยาว 790 
เมตร หนา 0.15 เมตร  

1,553,000 - - - จ านวน  
1 เส๎น 

ประชาชนจ านวน  25  
ครัวเรือน  ได๎รับ
ผลประโยชน์ในการสัญจร 

อบจ. 
(กองชําง) 

1.8 บริเวณทางเข๎าบ๎านนาย
สมโภชน์ อาสา หมูํที่ 3 ต าบล
บ๎านแพน 

เพื่อให๎ประชาชนต าบล
บ๎านแพนมีถนนใช๎ใน
การคมนาคมอยําง
สะดวก 

กว๎าง 3.50 เมตร ยาว 105 
เมตร หนา 0.15 เมตร  

250,000 - - - จ านวน  
1 เส๎น 

ประชาชนจ า นวน  25  
ครัวเรือน  ได๎รับ
ผลประโยชน์ในการสัญจร 

อบต. 
(กองชําง) 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย งบประมาณและที่มา 
 
 

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดวําจะ หนํวยงานท่ี



 

 

 

 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) ได๎รับ รับผิดชอบ 
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 1.9 บริเวณลอดใต๎สะพาน หมูํที่ 
4 ต าบลบ๎านแพน 

เพื่อให๎นักเรียน ร .ร.วัด
โพธิ์ใช๎ในการเดินทางไป 
ร .ร .และเดินทางกลับ
บ๎านอยํางสะดวก และ
ปลอดภัย 

กว๎าง 3.50 เมตร ยาว 12 
เมตร หนา 0.15  เมตร   

23,000 - - - จ านวน  
1 เส๎น 

นักเรียนเดินทางไป ร.ร.
และเดินทางกลับบ๎าน
อยํางสะดวก และ
ปลอดภัย 

อบต. 
(กองชําง) 

1.10 หมูํที่ 5 ต าบลบ๎านแพน เพื่อให๎ประชาชนต าบล
บ๎านแพนมีถนนใช๎ใน
การคมนาคมอยําง
สะดวก 

กว๎าง 5 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 เมตร  

540,000 - - - จ านวน  
1 เส๎น 

ประชาชนจ านวน  25  
ครัวเรือน  ได๎รับ
ผลประโยชน์ในการสัญจร 

อบต. 
(กองชําง) 

1.11 บริเวณจากแยกหมูํที่ 5 
บริเวณหลังร๎านคุณศิริพร แจ๎งวัน
ไปถึงเขตหมูํที่ 6 ต าบลบ๎านแพน 

เพื่อให๎ประชาชนต าบล
บ๎านแพนมีถนนใช๎ใน
การคมนาคมอยําง
สะดวก 

กว๎าง 3 เมตร ยาว 400 
เมตร หนา 0.15 เมตร  

- 633,000 - - จ านวน  
1 เส๎น 

ประชาชนจ านวน  25  
ครัวเรือน  ได๎รับ
ผลประโยชน์ในการสัญจร 

อบต. 
(กองชําง) 

1.12 บริเวณปากทางเข๎าบ๎าน
คุณประเสริฐ  ทรงสุภาพ หมูํที่ 
5 ต าบลบ๎านแพน 

เพื่อให๎ประชาชนต าบล
บ๎านแพนมีถนนใช๎ใน
การคมนาคมอยําง
สะดวก 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 116 
เมตร หนา 0.15 เมตร  

250,000 - - - จ านวน  
1 เส๎น 

ประชาชนจ านวน  15  
ครัวเรือน  ได๎รับ
ผลประโยชน์ในการสัญจร 

อบต. 
(กองชําง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 

งบประมาณและที่มา 
 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ 
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2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 1.13 หมูํที่ 6 ต าบลบ๎านแพน เพื่อให๎ประชาชนต าบล
บ๎านแพนมีถนนใช๎ใน
การคมนาคมอยําง
สะดวก 

กว๎าง 3 เมตร ยาว 290 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

519,000 - - - จ านวน 1 
เส๎น 

ประชาชนจ านวน  15 
ครัวเรือน  ได๎รับ
ผลประโยชน์ในการ
สัญจร 

อบต. 
(กองชําง) 

1.14 บริเวณซุ๎มทางเข๎าวัดยวด
ถึงสามแยกบ๎านคุณอุไร  โตสม 
หมูํที่ 7 ต าบลบ๎านแพน 

เพื่อให๎ประชาชนต าบล
บ๎านแพนมีถนนใช๎ใน
การคมนาคมอยําง
สะดวก 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 300  เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

600,000 - - - จ านวน  
1 เส๎น 

ประชาชนจ านวน  25  
ครัวเรือน  ได๎รับ
ผลประโยชน์ในการสัญจร 

อบต. 
(กองชําง) 

1.15 ตั้งแตํหน๎า โรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพ ต าบลบ๎านแพน  
เชื่อมวัดโบสถ์ วัดยวด หมูํที่ 7 
ต าบลบ๎านแพน 

เพื่อให๎ประชาชนต าบล
บ๎านแพนมีถนนใช๎ใน
การคมนาคมอยําง
สะดวก 

กว๎าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

- 348,000 - - จ านวน  
1 เส๎น 

ประชาชนจ านวน  25  
ครัวเรือน  ได๎รับ
ผลประโยชน์ในการสัญจร 

อบต. 
(กองชําง) 

1.16 บริเวณข๎างบ๎านคุณจัด  
พึ่งภักดิ์  หมูํที่ 8 ต าบลบ๎าน
แพน 

เพื่อให๎ประชาชนต าบล
บ๎านแพนมีถนนใช๎ใน
การคมนาคมอยําง
สะดวก 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร 
หนา  0.15  เมตร  พร๎อมลง
ลูกรังไหลํทางตามสภาพ 

- - - 400,000 จ านวน 1 
เส๎น 

ประชาชนจ านวน  15 
ครัวเรือน  ได๎รับ
ผลประโยชน์ในการ
สัญจร 

อบต. 
(กองชําง) 

1.17 บริเวณบ๎านคุณยุภาศรี  
สุภวิรีย์ ถึงบ๎านคุณวิรัตน์   กิจ
ตน หมูํที่ 9 ต าบลบ๎านแพน 

เพื่อให๎ประชาชน
สามารถสัญจรผํานไปมา
อยํางสะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว๎าง 3 เมตร 
ยาว 470 เมตร หนา 0.15 เมตร  

758,600 - - - จ านวน 
1 เส๎น 

ประชาชนในหมูํบ๎าน
ได๎ผลประโยชน์ในการ
สัญจรผํานไปมาอยําง
สะดวก 

อบต. 
(กองชําง) 
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ตัวช้ีวัด 
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ผลลัพธ์ที่คาดวําจะ
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รับผิดชอบ 
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2 โครงการเสริมขยายถนนดินพร้อมก่อสร้างถนน 
คสล. 

        

2.1 บริเวณบ๎านนางผอบ   
พบสระใหญํ หมูํที่ 3 ต าบล
บ๎านแพน 

เพื่อให๎ประชาชน
สามารถสัญจรอยําง
สะดวก 

กว๎าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร 
สูง 1 เมตร พร๎อมลงหินคลุก 
0.15 เมตร 

210,000 - - - จ านวน  
1 เส๎น 

ประชาชนจ านวน  5 
ครัวเรือน  ได๎รับผล 
ประโยชน์ในการสญัจร 

อบต. 
(กองชําง) 

2.2 หมูํที่ 4 บริเวณหน๎าบ๎าน
คุณอ านวย  อาษา สุดถนน
สายใน ถึงสามแยกบ๎าน     
คุณวราภรณ์  สนธิเณร 

เพื่อให๎ประชาชนต าบล
บ๎านแพนมีถนนใช๎ใน
การคมนาคมอยําง
สะดวก 

ชํวงที่ 1 ผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร 
ยาว 134 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ลงลูกรังรองพื้นหนา 0.30 เมตร  
ชํวงที่ 2 ผิวจราจรกว๎าง 3.50 
เมตร ยาว 385 เมตร หนา 0.15 
เมตร ลงลูกรังรองพื้นหนา 0.30 
เมตร ซอยปูน จ านวน 7 แหํง 
ซอยลูกรังจ านวน 6 แหํง 
รายละเอียดตามแบบแปลน 

1,472,000 - - - จ านวน  
1 เส๎น 

ประชาชนจ านวน 50 
ครัวเรือน ได๎รับ
ผลประโยชน์ในการสัญจร 

อบต. 
(กองชําง) 

 2.3 บริเวณจากหลังปูอม
ต ารวจถึงบ๎านคุณอัมพร  
อรรถาคณะ  หมูํที่ 8 ต าบล
บ๎านแพน 

เพื่อให๎ประชาชนต าบล
บ๎านแพนมีถนนใช๎ใน
การคมนาคมอยําง
สะดวก 

ฐานกว๎าง  5  เมตร  ผิวจราจร  3  
เมตร  สูง  0.70  เมตร    ยาว  
100  เมตร  ลูกรังรองพื้น 0.15 
เมตร พร๎อมอัดทับแนํนด๎วย
เครื่องจกัรและกํอสร๎างถนน คส
ล.กว๎าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- 200,000 - - จ านวน  
1 เส๎น 

ประชาชนจ านวน  15 
ครัวเรือน  ได๎รับ
ผลประโยชน์ในการ
สัญจร 

อบต. 
(กองชําง) 
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3 โครงการถมดินทางเข้าออกพร้อมลงลูกรัง         

 3.1 บริเวณที่สาธารณะประโยชน์  
หมูํที่ 1 – 2 ต าบลบ๎านแพน 

เพื่อให๎ประชาชนต าบล
บ๎านแพนมีถนนใช๎ใน
การคมนาคมอยําง
สะดวก 

กว๎าง 6 เมตร  ยาว 100  
เมตร  พร๎อมลงลูกรังหนา 
0.15  เมตร 

- 200,000 - - จ านวน  
1 เส๎น 

ประชาชนจ านวน  300 
ครัวเรือน  ได๎รับ
ประโยชน์ในการสัญจร 

อบต. 
(กองชําง) 

 3.2 บริเวณหมูํบ๎านคุณมรรค หมูํ
ที่ 2 ต าบลบ๎านแพน (คสล.) 

เพื่อให๎ประชาชนต าบล
บ๎านแพนมีถนนใช๎ใน
การคมนาคมอยําง
สะดวก 

กว๎าง 14  เมตร ยาว 12  
เมตร  หนา 0.15 เมตร 

- - - 48,000 จ านวน  
1 เส๎น 

ประชาชนจ านวน  
ได๎รับ ผลประโยชน์ใน
การ เข๎า – ออกอยําง
สะดวก 

อบต. 
(กองชําง) 

 3.3 บริเวณบ๎านคุณธนโชติ สุกา
วิน หมูํที่ 2 ต าบลบ๎านแพน 

เพื่อให๎ประชาชนต าบล
บ๎านแพนมีถนนใช๎ใน
การคมนาคมอยําง
สะดวก 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 4  เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

8,500 - - - จ านวน  
1 เส๎น 

ประชาชนจ านวน  
ได๎รับ ผลประโยชน์ใน
การ เข๎า – ออกอยําง
สะดวก 

อบต. 
(กองชําง) 
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4. โครงการถมดินลานอเนกประสงค์           

 4.1 บริเวณพื้นท่ี  หมูํที่  2  
ต าบลบ๎านแพน (โครงการตํอเนื่อง) 

เพื่อให๎ประชาชนมีลาน
ใช๎ในงานกิจกรรมด๎าน
ตําง ๆ 

ถมดินขนาดกว๎าง 19 เมตร 
ยาว 30 เมตร สูง 4 เมตร 
พร๎อมวางทํอ จ านวนดินถม 
2,280 ลบ.ม. 

300,000 - - - จ านวน  
1 แหํง 

ประชาชน  จ านวน  
150  ครัวเรือน  ได๎รับ
ผลประโยชน์ในการใช๎
ลานอเนกประสงค์ใน
การด าเนินกิจกรรม
ด๎านตําง ๆ 

อบต. 
(กองชําง) 

 4.2 บริเวณหลังบ๎าน       คุณ
เสมอ  มงคลแสง หมูํที่ 5 ต าบล
บ๎านแพน 

เพื่อให๎ประชาชนมีลาน
ใช๎ในด๎านกีฬาและงาน
กิจกรรมด๎านตําง ๆ 

ถมดินขนาดกว๎าง 20 
เมตร ยาว 30 เมตร สูง 2 
เมตรพร๎อมลงลูกรังรองพื้น 
0.10 เมตร และเกลี่ยแตํง 

- 250,000 - - จ านวน  
1 แหํง 

ประชาชนได๎รับ
ผลประโยชน์ในการใช๎
ลานอเนกประสงค์ใน
การเลํนกีฬาและด าเนิน
กิจกรรมด๎านตาํง ๆ 

อบต. 
(กองชําง) 

 4 .3  บริเวณพื้นท่ี  หมูํที่  7  
ต าบลบ๎านแพน 

เพื่อให๎ประชาชนมีลาน
ใช๎ในงานกิจกรรมด๎าน
ตําง ๆ 

ถมดินขนาดกว๎าง 15 
เมตร ยาว 25 เมตร 
จ านวนดินถม 1 , 293   
ลบ.ม. พร๎อมลงลูกรังรอง
พื้น 0.10 เมตร และเกลี่ย
แตํง 

- 276,000 -  จ านวน  
1 แหํง 

ประชาชน  150  ครัว 
เรือนได๎รับ
ผลประโยชน์ในการใช๎
ลานอเนก ประสงค์ใน
การด าเนินกิจกรรม
ด๎านตําง ๆ 

อบต. 
(กองชําง) 
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5. โครงการซํอมแซมเสริม ถนน 
คสล . บริเวณเส๎นผํานหน๎าบ๎าน
คุณสมสุข  ทรัพย์คุ๎ม    หมูํที่ 1 
ต าบลบ๎านแพน 

เพื่อให๎ประชาชน
สามารถสัญจรผํานไปมา
อยํางสะดวก 

กว๎าง 3.50 เมตร ยาว 
204 เมตร เมตร หนา 
0.15 เมตร ลงลูกรังรอง
พื้นกว๎าง 4 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.20 – 0.30 เมตร 
พร๎อมลูกรัง ไหลํทางลงหิน
คลุกกว๎างข๎างละ 0.25 
เมตร หรือตามสภาพพื้นที่  

636,000 - - - จ านวน 
1 เส๎น 

ประชาชนในหมูํบ๎าน
ได๎ผลประโยชน์ในการ
สัญจรผํานไปมาอยําง
สะดวก 

อบต. 
(กองชําง) 

6. โครงการกํอสร๎างสะพาน คสล . 
บริเวณหมูํที่ 2 ต าบลบ๎านแพน 
(ข๎ามแมํน้ าน๎อย) 

เพื่อให๎ประชาชนต าบล
บ๎านแพนและใกล๎เคียง
สามารถสัญจรไปมา
อยํางสะดวกและ
สามารถลดระยะเวลา
การเดินทางได๎มาก 

เชื่อมตํอต าบลบ๎านแพน
และต าบลสามกอ 

- 20,000,000 - - จ านวน 1 
แหํง 

ประชาชนต าบลบ๎าน
แพนและใกล๎เคียงได๎
ใช๎ประโยชน์ 

จังหวัด 
(กองชําง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 

งบประมาณและที่มา 
 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

114 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการเสริมขยายถนนดินพร้อมลงหินคลุก         
 7.1 บริเวณหน๎าบ๎าน      คุณ

ดาวเรือง  อินทร์สม หมูํที่ 1 
ต าบลบ๎านแพน 

เพื่อให๎ประชาชน
สามารถสัญจรอยําง
สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว๎าง 2 
เมตร ยาว 273 เมตร สูง
เฉลี่ย 1 เมตร พร๎องลง
หินคลุกหนา 0.10 เมตร 
พร๎อมปรับเกลี่ยแตํงตาม
สภาพพื้นที่ 

- 313,000 - - จ านวน 1 
แหํง 

ประชาชน ได๎
ประโยชน์จากการ
สัญจร 

อบต. 
(กองชําง) 

7.2 บริเวณถนนทางเข๎าชํวงทาง
ขาดถึงโรงเลื่อย หมูํที่ 1 ต าบล
บ๎านแพน 

เพื่อให๎ประชาชน
สามารถสัญจรอยําง
สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว๎าง 4 
เมตร ยาว 80 เมตร สูง
เฉลี่ย 1.50 เมตร พร๎อง
ลงหินคลุกหนา 0.10 
เมตร พร๎อมปรับเกลี่ย
แตํงตามสภาพพื้นที่ 

200,000 - - - จ านวน 1 
แหํง 

ปร ะชาชน ได๎
ประโยชน์จากการ
สัญจร 

อบต. 
(กองชําง) 

7.3 บริเวณจากหน๎าบ๎านคุณมณี
อุษาสุวรรณเก ถึง บริเวณสาม
แยกไปวิหาร หมูํที่  3  ต าบล
บ๎านแพน 

เพื่อประชาชนสามารถ
ใช๎ถนนสัญจรเข๎า- ออก
ในการท ากิจกรรมในวัด
ได๎สะดวกในชํวงน้ าทํวม 

ฐานลํางกว๎าง 10 เมตร 
หรือตามสภาพพื้นที่ ผิว
จราจรกว๎าง 5  เมตร  ยาว 
93  เมตร สูงโดยเฉลี่ย 1   
เมตร  พร๎อมลงหินคลุก 
หนา 0.15 เมตร  พร๎อมท า
การบดทับแนํนด๎วย
เครื่องจักรกลล๎อเหล็ก 

- 279,000 - - จ านวน  
1 เส๎น 

ประชาชนสามารถใช๎
ถนนสัญจรเข๎า-ออกได๎
สะดวกในชํวงน้ าทํวม 

อบต. 
(กองชําง) 
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 7.4 บริเวณทางเข๎าบ๎านคุณยุพา 
เพียรเจริญทรัพย์ หมูํที่ 3  ต าบล
บ๎านแพน 

เพื่อให๎ประชาชน
สามารถสัญจรอยําง
สะดวก 

กว๎าง 3 เมตร ยาว 46 เมตร 
สูง 0.40 เมตร พร๎อมลงหิน
คลุก 

- - 44,700 - จ านวน  
1 เส๎น 

ประชาชนหมูํที่  3  
ต าบลบ๎านแพนและ
ผู๎รับบริการจาก อบต .
ได๎รับความสะดวกใน
การสัญจร 

อบต. 
(กองชําง) 

7.5 จากบริเวณทางเข๎าบ๎านคุณเปลื้อง  
ปลื้มสุขถึงโรงสีข๎าว หมูํที่ 5 ต าบล
บ๎านแพน 

เพื่อให๎น้ าท่ีทํวมขังจาก
น้ าฝนและน้ าทํวม
สามารถระบายไหลลง
แหลํงน้ าธรรมชาติได๎ 

ถมดินกว๎าง 4 –  5 เมตร
ยาว 130 เมตร สูง 3 
เมตร ลงหินคลุกหนา 
0.15 เมตร พร๎อมวางทํอ
ระบายน้ า  คสล. ขนาด Ø1 
เมตร จ านวน 120 ทํอน
และบํอพักน้ า  จ านวน 12  
บํอ 

- 817,000 - - จ านวน 
1 แหํง 

ไมํมีน้ า ทํวมขัง
กํอให๎เกิดน้ าเนําเสีย 

อบต. 
(กองชําง) 

7.6 จากข๎างบ๎านคุณปัญญา 
กิจสมุทร์ หมูํที่ 5 ถึงริมแมํน้ า
น๎อย ต าบลบ๎านแพน 

เพื่อให๎ประชาชน
สามารถสัญจรไปมา
อยํางสะดวก 

กว๎าง 5 เมตร ยาว 80 
เมตร สูง 1 เมตร พร๎อม
ลงหินคลุกหนา 0.15 
เมตร พร๎อมฝังทํอ
ระบายน้ าและบํอพักน้ า 

- - - 250,000 จ านวน 1 
เส๎น 

ประชาชนหมูํที่  5  
ต าบลบ๎านแพนและ
เกษตรกร ได๎
ประโยชน์จากการ
คมนาคมสะดวก 

อบต. 
(กองชําง) 
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 7.7 บริเวณหน๎าบ๎านคุณจ าเป็น  
ฤทธิวงษ์  ถึงคุณสมบูรณ์  มงคล
เจริญ หมูํที่ 5 ต าบลบ๎านแพน 

เพื่อให๎ประชาชน
สามารถสัญจรไปมา
อยํางสะดวกในชํวงน้ า
ทํวม 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 100 
เมตร สูง 1 เมตร ลูกรัง
รองพื้น 0.15 เมตร 

- 500,000 - - จ านวน  
1 เส๎น 

ประชาชนจ านวน 15 
หลัง ได๎ประโยชน์จาก
การคมนาคมสะดวก 

อบต. 
(กองชําง) 

 7.8 บริเวณจากข๎างสวนนายโสภณ  
สุภายุทธ  ถึง ทางเข๎าบ๎านนายจ าเป็น  
ฤทธิวงศ์  หมูํที่ 5 (โครงการตํอเนื่อง) 

เพื่อให๎ประชาชนหมูํที่  5  
ต าบลบ๎านแพนและ
ผู๎รับบริการจาก อบต.สามารถ
สัญจรไปมาอยํางสะดวก
ในชํวงน้ าทํวม 

กว๎าง 7 เมตร ยาว 80 เมตร 
สูง 1.50 เมตร  ลงหินคลุก
รองพื้น 0.15 เมตร  พร๎อม
ฝังทํอระบายน้ า คสล . 
ขนาด Ø1 เมตร จ านวน 80 
ทํอนและบํอพักน้ า 

350,000 - - - จ านวน  
1 เส๎น 

ประชาชนหมูํที่  5  
ต าบลบ๎านแพนและ
ผู๎รับบริการจาก อบต .
ได๎รับความสะด วกใน
การสัญจร 

อบต. 
(กองชําง) 

7.9 บริเวณจากอบต. (โรงไม๎เกํา) 
เข๎าซอยบ๎านคุณบุญเสริม บุตร
แก๎ว หมูํที่ 5 ต าบลบ๎านแพน 

เพื่อให๎ประชาชนหมูํที่  5  
ต าบลบ๎านแพนและ
ผู๎รับบริการจาก อบต.สามารถ
สัญจรไปมาอยํางสะดวก
ในชํวงน้ าทํวม 

กว๎าง 3 เมตร ยาว 106 
เมตร สูง 1.50 เมตร  ฐาน
ลํางกว๎างโดยเฉลี่ย 6 เมตร 
ลงหินคลุกหนา 0.10 เมตร 

- - 277,000 - จ านวน  
1 เส๎น 

ประชาชนหมูํที่  5  
ต าบลบ๎านแพนและ
ผู๎รับบริการจาก อบต .
ได๎รับความสะดวกใน
การสัญจร 

อบต. 
(กองชําง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 

งบประมาณและที่มา 
 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

117 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 7.10 บริเวณ ตํอเนื่องโครงการ
บ๎านคุณเช่ือม  สุภารส หมูํที่ 5 
ต าบลบ๎านแพน 

เพื่อให๎ประชาชน
สามารถสัญจรไปมา
อยํางสะดวกในชํวงน้ า
ทํวม 

ฐานลํางกว๎าง  7.20 เมตร 
ฐานบนกว๎าง 4 เมตร ยาว 
47 เมตร  สูง 1.60 เมตร 
พร๎อมหินคลุกหนา 0.10 
เมตร 

132,000 - - - จ านวน  
1 เส๎น 

ประชาชนจ านวน 15 
หลัง ได๎ประโยชน์จาก
การคมนาคมสะดวก 

อบต. 
(กองชําง) 

 7.11 บริเวณทางเข๎าบ๎านคุณสมบัติ  
ทรัพย์จรูญ  หมูํที่ 5 ต าบลบ๎าน
แพน 

เพื่อให๎ประชาชนหมูํที่  5  
สามารถสัญจรไปมาอยําง
สะดวกในชํวงน้ าทํวม 

กว๎าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร 
สูงเฉลี่ย 0 – 1.50 เมตร 
พร๎อมหินคลุกหนา 0.10 
เมตร 

59,000 - - - จ านวน  
1 เส๎น 

ประชาชนจ านวน 5 
หลัง ได๎ประโยชน์จาก
การคมนาคมสะดวก 

อบต. 
(กองชําง) 

7.12 บริเวณทางเข๎าบ๎านคุณเสมอ  
มงคลแสง  หมูํ ที่ 5 ต าบลบ๎าน
แพน 

เพื่อให๎ประชาชนหมูํที่  5  
สามารถสัญจรไปมาอยําง
สะดวกในชํวงน้ าทํวม 

กว๎าง 3 เมตร ยาว 57 เมตร 
สูงเฉลี่ย 0 – 1.10 เมตร 
พร๎อมหินคลุกหนา 0.10 
เมตร 

81,000 - - - จ านวน  
1 เส๎น 

ประชาชนจ านวน 5 
หลัง ได๎ประโยชน์จาก
การคมนาคมสะดวก 

อบต. 
(กองชําง) 

 7.13 บริเวณบ๎านคุณพิ กุลสุภา
ยุทธ ถึงบ๎านคุณอุบล  ฤทธิชาติ  
หมูํที่ 7  ต าบลบ๎านแพน 
 

เพื่อให๎ประชาชน
สามารถสัญจรไปมา
อยํางสะดวก 

ฐานลํางกว๎าง 4  เมตร   หรือตาม
สภาพพื้นที่  ผิวจราจร กว๎าง 3  
เมตร  ยาว  103  เมตร  สูงโดย
เฉลี่ย  1  เมตร  พร๎อมอัดทับ
แนํนด๎วยเครื่องจักรและวางทํอ
ระบายน้ า คสล. Ø 0.60 เมตร 
จ านวน 47 ทํอน และบํอพัก 
จ านวน  4  บํอ 

- - - 168,000 จ านวน 1 
เส๎น 

ประชาชนจ านวน 15 
หลัง ได๎ประโยชน์จาก
การคมนาคมสะดวก 

อบต. 
(กองชําง) 
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 7.14 บริเวณบ๎านคุณอุบล  ฤทธิ
ชาติถึงบ๎านคุณ สุนันท์ ประสิทธ์ิ
เจริญจิต  หมูํที่ 7  ต าบลบ๎าน
แพน 
 

เพื่อให๎ประชาชน
สามารถสัญจรไปมา
อยํางสะดวก 

ฐานกว๎าง 4  เมตร   ผิวจราจร  3  
เมตร  ยาว  119  เมตร  สูง  1  
เมตร  พร๎อมอัดทับแนํนด๎วย
เครื่องจักรและวางทํอระบายน้ า 
คสล. Ø 0.60 เมตร จ านวน 47 
ทํอน และบํอพัก จ านวน  4 บํอ 

- - - 199,000 จ านวน 1 
เส๎น 

ประชาชนจ านวน 15 
หลัง ได๎ประโยชน์จาก
การคมนาคมสะดวก 

อบต. 
(กองชําง) 

8. โครงการกํอสร๎างลานอเนกประสงค์           
8.1 บริเวณวัดโคกเสือ หมูํที่ 3 
ต าบลบ๎านแพน (คสล.) 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
ประกอบกิจกรรมอยําง
สะดวก 

กว๎าง 21 เมตร ยาว 35 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ด าเนินการไมํ
น๎อยกวํา 735 ตร.ม 

- 307,000 - - จ านวน 1 
แหํง 

ประชาชนจ านวน 70 
หลัง ได๎ประโยชน์จาก
การคมนาคมสะดวก 

อบต. 
(กองชําง) 

8 .2 บริเวณวัดยวด หมูํที่ 7 
ต าบลบ๎านแพน (คสล.) 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
ประกอบกิจกรรมอยําง
สะดวก 

กว๎าง  20  เมตร ยาว   
60  เมตร  หนา 0.15 
เมตร 

- 600,000 - - จ านวน 1 
แหํง 

ประชาชนจ านวน 70 
หลัง ได๎ประโยชน์
จากการคมนาคม
สะดวก 

อบต. 
(กองชําง) 
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9. โครงการก่อสร้างเสริมถนน คสล.         

 9.1 บริเวณหมูํบ๎านคุณมรรค หมูํ
ที่ 2 ต าบลบ๎านแพน 

เพื่อให๎ประชาชน
สามารถสัญจรไปมา
อยํางสะดวก 

กว๎าง  2  เมตร ยาว   41  
เมตร  หนา 0.15 เมตร  
พร๎อมไหลํทางตามสภาพ 

45,000 - - - จ านวน 1 
เส๎น 

ประชาชนจ านวน 15 
หลัง ได๎ประโยชน์
จากการคมนาคม
สะดวก 

อบต. 
(กองชําง) 

9.2 บริเวณทางเข๎าบ๎านนาง
ณัฐนันท์ สุภานิฐ  หมูํที่ 6 ต าบล
บ๎านแพน 

เพื่อให๎ประชาชน
สามารถสัญจรไปมา
อยํางสะดวก 

กว๎าง  3.50  เมตร ยาว   
50   เมตร  หนา 0.15 
เมตร  พร๎อมไหลํทางตาม
สภาพ 

- 90,000 - - จ านวน 1 
เส๎น 

ประชาชนจ านวน 15 
หลัง ได๎ประโยชน์
จากการคมนาคม
สะดวก 

อบต. 
(กองชําง) 

9.3 บริเวณทางเข๎าบ๎านคุณรัตนา  
ขาวส าลี  ถึงบ๎านคุณเช่ือม  ธะนีบุญ  
หมูํที่ 5 ต าบลบ๎านแพน 

เพื่อให๎ประชาชนหมูํที่  5  
สามารถสัญจรไปมาอยําง
สะดวกในชํวงน้ าทํวม 

กว๎าง 3 เมตร ยาว   50  
เมตร  หนา 0.15 เมตร  
พร๎อมไหลํทางตามสภาพ 

101,000 - - - จ านวน  
1 เส๎น 

ประชาชนจ านวน 5 
หลัง ได๎ประโยชน์จาก
การคมนาคมสะดวก 

อบต. 
(กองชําง) 

9 . 4  บริเวณปากทางถนน
ชลประทานถึงบ๎านคุณพิกุล 
สุภายุทธ 

เพื่อให๎ประชาชน
สามารถสัญจรไปมา
อยํางสะดวก 

กว๎าง 3 เมตร ยาว   83  
เมตร  หนา 0.15 เมตร  
พร๎อมไหลํทางตามสภาพ 

- 144,000 - - จ านวน 1 
เส๎น 

ประชาชนจ านวน 20
หลัง ได๎ประโยชน์
จากการคมน าคม
สะดวก 

อบต. 
(กองชําง) 

9.5 บริเวณจากบ๎านคุณสวิก  
กิจตนถึงบ๎านคุณแฉล๎ม  ฟอง
เพ็ชร์ หมูํที่ 8 ต าบลบ๎านแพน 

เพื่อให๎ประชาชนต าบล
บ๎านแพนมีถนนใช๎ใน
การคมนาคมอยําง
สะดวก 

กว๎าง 3 เมตร ยาว 185 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร๎อมไหลํทางตามสภาพ 

273,000 - - - จ านวน 1 
เส๎น 

ประชาชนจ านวน  15 
ครัวเรือน  ได๎รับ
ผลประโยชน์ในการ
สัญจร 

อบต. 
(กองชําง) 
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10 โครงการถมดิ นหลังศาลา
อเนกประสงค์ SML หมูํที่ 1 
ต าบลบ๎านแพน 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
ประกอบกิจกรรม
อยํางสะดวก 

กว๎าง 8.50 เมตร ยาว 19 
เมตร สูงเฉลี่ย 3.60 – 5 
เมตร พร๎อมลงหินคลุก 

- 175,000 - - จ านวน 1 
แหํง 

ประชาชนได๎ใช๎ท า
กิจกรรมตําง ๆ  อยําง
สะดวก 

อบต. 
(กองชําง) 

11. โครงการปรับป รุง อาคาร
อเนกประสงค์  หมูํที่ 2  ต าบล
บ๎านแพน 

เพื่อปรับปรุงอาคารให๎
สามารถใช๎งานได๎อยําง
สะดวก 

ยกระดับพื้นสูง 1 เมตร
พร๎อมปูกระเบ้ืองและ
ติดต้ังประตูเหล็กม๎วน
เคลือบสีระบบมือดึง 
จ านวน 6 ชุด และทาสี
อาคาร 

- 200,000 - - จ านวน 6 
ชุด 

ประชาชนหมูํที่ 2 มี
สถานท่ีในการเก็ บ
สิ่งของเครื่องใช๎อยําง
สะดวก 

อบต. 
(กองชําง) 

12. โครงการกํอสร๎างหลังคาลาน
สุขภาพ ข๎างศาลา SML หมูํที่ 4 
ต าบลบ๎านแพน 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
ประกอบกิจกรรม
อยํางสะดวก 

กํอสร๎างหลังคาลานสุขภาพ 250,000 - - - จ านวน 1 
แหํง 

ประชาชนได๎ใช๎
พักผํอน ท ากิจกรรม
ตําง ๆ 

อบต. 
(กองชําง) 

13. โครงการปรับปรุงศาลา SML 
หมูํที่ 7 ต าบลบ๎านแพน 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
ประกอบกิจกรรม
อยํางสะดวก 

ขนาดกว๎า 9 เมตร ยาว 6 
เมตร พร๎อมปูกระเบื้อง กว๎าง 
9 เมตร ยาว 6 เมตร 

50,900 - - - จ านวน  
1 แหํง 

ประชาชนในพื้นท่ี มี
ท่ีจัดท ากิจกรรมตําง 
ๆ 

อบต. 
(กองชําง) 

14. โครงการกํอสร๎างศาลาริมแมํน้ าน๎อย  
หมูํที่  8  ต าบลบ๎านแพน 

เพื่อให๎ประชาชนมีสถานท่ี
พักผํอนหยํอนใจ 

กว๎าง  2.20  เมตร  ยาว  2.85  
เมตร  จ านวน  1  หลัง 

- - - 200,000 จ านวน 1 
แหํง 

ประชาชนได๎มีสถานท่ี
พักผํอน 

อบต. 
(กองชําง) 
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15. โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์
บริเวณอาคารที่ท าการใหมํ  
ต าบลบ๎านแพน 

เพื่อเพ่ิมความปลอดภัย
แกํทรัพย์สิน  ความ
สวยงามและเ ป็นท่ีพึง
ทางใจของประชาชนใน
ต าบล 

1.ปรับปรุงบริเวณรอบ
อาคารให๎สวยงามและ
ติดต้ังผ๎ามํานและ
เหล็กดัด 

- - 271,600 - จ านวน  
4 กิจกรรม 

ทรัพย์สินของ อบต .
ได๎รับความปลอดภัย  
สวยงามและเป็นท่ีพึง
ทางใจของประชาชน
ในต าบล 

อบต. 
(กองชําง) 

  2. ติดต้ังรั้วสแตนเลส  
ศาลพระภูมิ 

- - - 30,000   

   3 . กํอสร๎างรั้วรอบ
บริเวณท่ีท าการ อบต .
หลังใหมํ 

- - - 400,000    

   4 .กํอสร๎างพระพรหม 
กว๎าง 4 ม. ยาว 5 ม. สูง 
0.50 ม. 

- - - 230,000    

16. โครงการติดตั้งลูกกรง สแตน
เลสพร๎อมประตู  (บริเวณถัง
ประปาหมูํบ๎าน )  หมูํที่  8  
ต าบลบ๎านแพน 

เพื่อปูอง กันมิให๎
บุคคลภายนอกท่ีมิใชํ
คณะกรรมการประปา
ขึ้นไปบนถังประปา 

กว๎าง 5.50 เมตร ยาว 
11.10 เมตร สูง 2 เมตร 
พร๎อมประตูเข๎าออก 1 
แหํง 

90,000 - - - จ านวน 1 
แหํง 

ระบบประปาได๎รับการ
ปูองกันให๎อยูํในสภาพ
ที่ดีไมํมีบุคคลภายนอก
เข๎า 

อบต. 
(กองชําง) 

 17. โครงการปรับปรุงภาย ในและ
ภายนอกสถานท่ีท างาน อบต.บ๎าน
แพน 

เพื่อให๎สถานท่ีราชการดูดี 
มีมาตรฐาน สวยงาม 

ปรับปรุงสถานท่ีราชการให๎
สวยงาม  สะอาด  และดูดี  
จ านวน  1  แหํง 

- - - 500,000 จ านวน  
1 แหํง 

สถานท่ีราชการได๎รับ
การปรับปรุงมีมาตรฐาน 
สวยงาม 

อบต. 
(กองชําง) 
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18. โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์  บริเวณข๎าง อบต. 

เพื่อให๎ประชาชนท่ีมาใช๎
บริการได๎รับความพึงพอใจ 

ปรั บปรุงอาคารให๎มี
สภาพที่ดีและสํวยงาม 

- -  100,000 จ านวน 1 
ครั้ง 

ประชาชนท่ีมาใช๎บริการ
มีความพึงพอใจ 

อบต. 
(กองชําง) 

19. โครงการซํอมแซมถนนลาดยาง 
(คันกั้นน้ าถนนชลประทาน )  
ตั้งแตํเขตพื้นที่หมูํที่  3  ถึง
สะพานข๎ามแมํน้ าน๎อย  หมูํที่  9  
ต าบลบ๎านแพน 

เพื่อให๎ประช าชนได๎รับ
ความสะดวกในการสัญจร
และสามารถสัญจรได๎
ตามปกติ 

กว๎าง  6  เมตร  ยาว  
4,000  เมตร (ไมํรวม
ไหลํทาง) 

- - 10,000,000 - จ านวน  
1 เส๎น 

ประชาชนจากต าบล
น้ าเต๎า อ าเภอบางบาล
,หมํูที่ 1 ต าบลบ๎าน
แพน อ าเภอเสนา และ
อ าเภอข๎างเคียง 

จังหวัด 
 

20. โครงการกํอสร๎างหลังคาลาน
สุขภาพ ข๎างศาลา SML หมูํที่ 8 
ต าบลบ๎านแพน 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
ประกอบกิจกรรมอยําง
สะดวก 

กว๎าง 8 เมตร ยาว 
9.50 เมตร 

84,300 - - - จ านวน 1 
แหํง 

ประชาชนได๎ใช๎พักผํอน 
ท ากิจกรรมตําง ๆ 

อบต. 
(กองชําง) 

 21. โครงการกํอสร๎าง โครงหลังคา
อเนกประสงค์ บริเวณข๎างที่ท าการ 
อบต. 

เพื่อให๎ประชาชนท่ีมา
ติดตํอได๎รับความสะดวก 

ขนาดพื้นท่ี กว๎าง  27  
เมตร  ยาว 34  เมตร  
สูง  8  เมตร   

- - - 3,000,000 จ านวน  
1 แหํง 

ประชาชนท่ีมาใช๎
บริการประทับใจ
สถานที่ 

อบจ. 
 (กองชําง) 

22. โครงการบ ารุงรักษาหรือซํอมแซมที่ดิน
และสิ่งกํอสร๎าง 

เพื่อบ ารุงรักษาห รือ
ซํอมแซมที่ดินและ
สิ่งกํอสร๎างที่อยูํในความ
รับผิดชอบของ อบต. 

บ ารุงรักษา หรือ
ซํอมแซมที่ดินและ
สิ่งกํอสร๎างที่อยูํในความ
รับผิดชอบของ อบต. 

500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน  
ปีละ  

4 ครั้ง 

ทรัพย์สินของ อบต .มี
สภาพท่ีดีและสามารถ
ใช๎การได๎ดีเป็นปกติ 

อบต. 
(กองชําง) 

 23. โครงการปรับปรุงศาลา SML หมูํที่ 
1-6, 8, 9 ต าบลบ๎านแพน 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
ประกอบกิจกรรมอยําง
สะดวก 

ปรับปรุงซํอมแซมศาลา 
SML 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน  
ปีละ 

3 แหํง 

ประชาชนในพื้นท่ี มีท่ี
จัดท ากิจกรรมตําง ๆ 

อบต. 
(กองชําง) 
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 24. โครงการซํอมแซมศาลา
พักร๎อน ต าบลบ๎านแพน 

เพื่อให๎ศาลาอยูํในสภาพท่ีดีอยูํ
ตลอดเวลา 

ซํอมแซมศาลาพักรอ๎นริม
ทาง  หมูํที่ 1 – 9 ต าบล
บ๎านแพน จ านวน 3 แหํง 

60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวน  
ปีละ 

2 แหํง 

ประชาชนมีศาลาพัก
ร๎อนใช๎ในการรอรถ
และหลบแดดหลบฝน 

อบต. 
(กองชําง) 

25. โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมเสียงตามสาย 

เพื่อให๎ได๎ยินเสียง
ประชาสัมพันธ์ขําวสาร ได๎
อยํางชัดเจน 

ซํอมแซมเสียงตามสาย หมูํ
ที่ 1-9 ต าบลบ๎านแพน 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน  
ปีละ 
4 ครั้ง 

ประชาชนในต าบล
บ๎านแพน ได๎รับ
ขําวสารครบถ๎วน
ชัดเจน 

อบต. 
(ส านัก
ปลัด) 

26. โครงการซํอมแซม
ประปาหมูํบ๎าน 

เพื่อให๎ประชาชนในต าบล
บ๎านแพนมีน้ าเพื่อใช๎ในการ
อุปโภค  บริโภคสะดว ก  
สบายและถูกสุขลักษณะ 

ประปาหมูํบ๎านในต าบล
บ๎านแพน 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน  
9 หมูํบ๎าน 

ประชาชนในต าบลมี
น้ าเพื่อใช๎ในการ
อุปโภค  บริโภค
สะดวก  สบายและถูก
สุขลักษณะ 

อบต. 
(กองชําง) 

27. โครงการขยายเขตทํอ
เมนต์ประปา   

เพื่อให๎ประชาชนหมูํท่ี 1-9   
ต . บ๎ านแพน  ท่ี ระบบ
น้ าประปายังไมํถึงมีระบบ
น้ าประปาที่สะอาดและท่ัวถึง 

หมูํที่  1-9  ต าบลบ๎านแพน 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน  
9 หมูํบ๎าน 

ประชาชนทุกหลังคา
เรือน มีได๎ใช๎ประโยชน์
จากน้ าประปาที่
สะอาดบริสุทธ์ิ 

อบต. 
(กองชําง) 

28. โครงการวางระบบทํอ
เมนต์ประปาใหมํ 

เพื่อให๎ประชาชนในต าบล
บ๎านแพนมีน้ าเพื่อใช๎ในการ
อุปโภค  บริโภคสะดวก  
สบายและถูกสุขลักษณะ 

หมูํที่  1-9  ต าบลบ๎านแพน 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน  
9 หมูํบ๎าน 

ประชาชนในต าบล
บ๎านแพนมีน้ าเพื่อใช๎
ในการอุปโภค  บริโภค
สะดวก  สบายและถูก
สุขลักษณะ 

อบต. 
(กองชําง) 
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29. โครงการจัดท าระบบสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อพัฒนา
ชนบท 

เพื่อให๎ประชาชนมีระบบ
สูบน้ าประปาพลังงาน
แสงอาทิตย์  และเพื่อ
ชํวยประหยัดพลังงาน
ไฟฟูาและเพื่อชํวยลด
โลกร๎อน 

หมูํที่  3  ต าบลบ๎านแพน - 400,000 - - จ านวน  
1 หมูํบ๎าน 

ชํวยประหยัดพลังงาน
ไฟฟูาและชํวยลดโลก
ร๎อน 

อบต. 
(กองชําง) 

 
30. 

โครงการกํอสร๎างถังประปา
หมูํบ๎าน 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าประปาท่ีสะอาดและ
ทั่วถึง 

จ านวน  1  ถัง  -   - - 2,400,000   จ านวน  
1 ถัง 

ประชาชนต าบลบ๎าน
แพน  มีน้ าประปาที่
สะอาดและใช๎ได๎ทั่วทุก
ครัวเรือน  

จังหวัด 
 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าประปาท่ีสะอาดและ
ทั่วถึง 

หมูํที่ 9 ต าบลบ๎านแพน -   - 450,000   - จ านวน  
1 ถัง 

ประชาชนหมูํที่ 9 ต าบล
บ๎านแพน  มีน้ าประปา
ที่สะอาดและใช๎ได๎ทั่ว
ทุกครัวเรือน  

อบต. 
(กองชําง) 

31. โครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะพร๎อมติดตั้งกิ่งโคมไฟ 

เพื่อให๎มีไฟฟูาสวําง
ทั่วถึงกันท้ังต าบล 

หมูํที่  1 – 9  ต าบลบ๎าน
แพน 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน  
9 หมูํบ๎าน 

ประชาชนต าบลบ๎าน
แพนมีไฟฟูาทั่วถึง  
ปลอดภัยและบรรเทา
จากภัยอันตรายตําง ๆ 

อบต. 
(กองชําง) 
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32. ติดตั้ง  ซํอมแซมไฟฟูาสาธารณะ เพื่อให๎มีไฟฟูาสวําง
ทั่วถึงกันท้ังต าบล 

หมูํที่  1 – 9  ต าบลบ๎าน
แพน 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน  
9 หมูํบ๎าน 

ประชาชนต าบลบ๎าน
แพนมีไฟฟูาทั่วถึง  
ปลอดภัยและบรรเทา
จากภัยอันตรายตําง ๆ 

อบต. 
(กองชําง) 

33. จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนสํง 

เพื่อให๎การซํอมไฟฟูา
สาธารณะสะดวกขึ้น 

รถกระเช๎าไฟฟูาซํอมไฟฟูา 
ชนิด 6 ล๎อ จ านวน 1 คัน 

2,500,000 - - - จ านวน 1 
คัน 

ประชาชนต าบลบ๎าน
แพนมีไฟฟูาทั่วถึง  
ปลอดภัยและบรรเทา
จากภัยอันตรายตําง ๆ 

จังหวัด 
 

34. ขยายเขตระบบจ าหนํายไฟฟูา เพื่อให๎ประช าชนใน
ต าบลบ๎านแพนมีไฟฟูา
ใช๎ครบทุกหลังคาเรือน 

หมูํที่  1 -  9 ต าบลบ๎าน
แพน 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 9 
หมูํบ๎าน 

ประชาชนในต าบล
บ๎านแพนมีไฟฟูาใช๎
ครบทุกหลังคาเรือน 

อบต. 
(กองชําง) 

35. โครงการเปลี่ยนแปลงไฟฟูา
สาธารณะ ติดตั้งแผงโซลําเซลล์  

เพื่อประหยัดพลั งงาน
ไฟฟูา 

ติดตั้งเสาไฟฟูาสาธารณะ 
หมูํที่ 4 ต าบลบ๎านแพน 

500,000 - - - จ านวน  
1 แหํง 

เพื่อประหยัดพลังงาน
ไฟฟูา 

อบต. 
(กองชําง) 

36. โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ 
ติดตั้งแผงโซลําเซลล์ 

เพื่อประหยัดพลังงาน
ไฟฟูา 

กลุํมเกษตรท านา หมูํที่ 2 
ต.บ๎านแพน 

- 500,000 - - จ านวน  
1 แหํง 

เพื่อประหยัดพลังงาน
ไฟฟูา 

อบต. 
(กองชําง) 
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(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

37. โครงการปรับปรุง ซํอมแซม ฝา
ทํอระบาย บริเวณหมูํบ๎านวิรัตน์ 
หมูํที่ 2 ต าบลบ๎านแพน 

เพื่อชํวยเหลือบรรเทา
ความเดือดร๎อนแกํ
ประชาชน 

วางฝาทํอ คสล .บํอพักทํอ
น้ าในหมูํบ๎านวิรัตน์ 
จ านวน 20 ฝา 

10,200 - - - จ านวน  
20 ฝา 

ประชาชนไมํได๎รับ
อันตรายจากการเดิน
ตกทํอระบายน้ า 

อบต. 
(กองชําง) 

38. โครงการกํ อสร๎างเขื่อนปูองกัน
ดินทลายบริเวณบ๎านคุณสอาด 
ล๎วนศิลป์ ถึงบ๎านคุณสมคิด ศรี
วิชัย หมูํที่ 3ต าบลบ๎านแพน 

เพื่อปูองกันดินริมฝั่ง
พังทลาย 

ยาว 221 เมตร พร๎อมลง
ดิน 

- 2,400,000  - จ านวน  
1 แหํง 

ดินริมฝั่งไมํพังทลาย 
ปูองกันความเสียหาย
ของบ๎านเรือน 

จังหวัด  
 

39. โครง การวางทํอระบายน้ า 
บริเวณกํอสร๎างถนนใหมํ หมูํที่ 4 
ต าบลบ๎านแพน 

เพื่อให๎สามารถระบาย
น้ าไมํให๎ทํวมขังในชํวง
ฝนตก น้ าทํวม 

6 ทํอ ขนาด Ø 1 เมตร 
จ านวน 6 ทํอ  
 

- - - 13,900 จ านวน  
6 ทํอ 

พื้นที่ไมํมีน้ าทํวมขั ง 
และสามารถระบายน้ า
ได๎ดี 

อบต. 
(กองชําง) 

40. โครงการท าเขื่ อนปูองกันดิน
ทลาย บริเวณหน๎าบ๎านคุณ
ประไพ  ปลื้มสุข ถึงถนนสาย
เอเชีย หมูํที่ 5 ต าบลบ๎านแพน 

เพื่อให๎สามารถระบาย
น้ าได๎ดีในชํวงฝนตก 
น้ าทํวม เพื่อปูองกันดิน
ทลายจากการเซาะ
ของน้ า 

ยาว 660 เมตร สูง 4.45 
เมตร 

- 2,800,000 - - จ านวน  
1 แหํง 

ปูองกันการเซาะของ
น้ า ดินพังทล าย เพื่อ
การสัญจรไปมาได๎
สะดวก 

จังหวัด 
  

41. โครงการกํอสร๎างเขื่อนปูองกัน
ดินทลาย บริเวณด๎านข๎าง และ
ด๎านหลังของ อบต. หมูํที่ 5 
 
 
 

เพื่อปูองกันดินทลาย
จากการเซาะของน้ า 

ยาว 104 เมตร สูง 4.45 
เมตร 

540,000 - - - จ านวน  
1 แหํง 

ปูองกันการเซาะของ
น้ า ดินพังทลาย  

อบต. 
(กองชําง) 
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42. โครงการวางทํอระบายน้ า  คสล.
จากปากทางเข๎าบ๎าน นายสุพจน์  
กิจเชิดชู  หมูํที่  6  ต าบลบ๎าน
แพน ถึงแมํน้ าน๎อย 

เพื่อก าจัดน้ าเสียจาก น้ า
ทํวม 

วางทํอระบายน้ า  คสล . 
ขนาด ø 0 . 8 0 เมตร 
จ านวน 60 ทํอน พร๎อมลง
เข็มเทรีน 

100,000 - - - จ านวน  
1 แหํง 

พื้นที่ไมํมีน้ าทํวมขัง
และสามรถระบายน้ า
ได๎ดี 

อบต. 
(กองชําง) 

43. โครงการวางทํอระบายน้ าและ
ถมดิน  บริเวณข๎างบ๎านคุณสม
จิตร  สายส าเภา หมูํที่  6  
ต าบลบ๎านแพน 

เพื่อให๎ประชาชน
สามารถสัญจรอยําง
สะดวกในชํวงน้ าทํวม 

ยาว 20 เมตร สูงเฉลี่ย 
1.30 เมตร ลงลูกรังรอง
พื้นหนา 0.15 เมตร พร๎อม
วางทํอระบายน้ า ขนาด ø 
0.60 เมตร จ านวน 20 
ทํอน 

46,000 - - - จ านวน  
20 ทํอน 

ประชาชน จ านวน 15 
หลัง ได๎ประโยชน์จาก
การคมนาคมสะดวก 

อบต. 
(กองชําง) 

44. โครงการวางทํอระบายน้ า 
บริเวณหน๎าบ๎านคุณจ าลอง  ถึง
แมํน้ าน๎อย หมูํที่ 7  ต าบลบ๎าน
แพน 

เพื่อให๎สามารถระบาย
น้ าไมํให๎ทํวมขังในชํวง
ฝนตก น้ าทํวม 

ยาว 277 เมตร พร๎อมเทรีน
วางเข็มตอกเข็ม พร๎อมติดตั้ง
บํอพกั 

- 2,100,000 - - จ านวน  
1 แหํง 

พื้นที่ไมํมีน้ าทํวมขั ง 
และสามารถระบายน้ า
ได๎ดี 

อบจ. 
(กองชําง) 

45. โครงการซํอมแซมถนนบริเวณ
จากหนองใหญํไปถึงถนนวัดโรง
นา 

เพื่อให๎ประชาชน
สามารถสัญจรอยําง
สะดวก 

กว๎าง 2 เมตร  ยาว 500 
เมตร หนา 0.10 เมตร 

- - 47,000 - จ านวน  
1 เส๎น 

ประชาชนจ านวน 15 
หลัง ได๎ประโยชน์จาก
การคมนาคมสะดวก 

อบต. 
(กองชําง) 
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46. โครงการ กํอสร๎ างเขื่อน พร๎อม
ประตูปิด- เปิด บริเวณวัดยวด  
หมูํที่ 7 ต าบลบ๎านแพน 

เพื่อให๎สามารถระบาย
น้ าไมํให๎ทํวมขังในชํวง
ฝนตก น้ าทํวม 

กํอสร๎างเขื่อน ประตูปิด-
เปิด วัดยวด หมูํที่ 7 
ต าบลบ๎านแพน 
 

1,000,000  -  จ านวน  
1 แหํง 

พื้นที่ไมํมีน้ าทํวมขั ง 
ระบายน้ าได๎ดี 

จังหวัด 
 

47. โครงการกํอสร๎างปากทางเข๎า-
ออก คสล .บริเวณหน๎าบ๎านคุณ
สมเจตน์  หมูํที่ 7 ต าบลบ๎าน
แพน 

เพื่อให๎ประชาชน
สามารถสัญจรอยําง
สะดวก 

ปากทางกว๎าง 11 เมตร ยาว 
19 เมตร หนา 0.15 เมตร 

- - - 56,000 จ านวน  
1 แหํง 

ประชาชนจ านวน 5 
หลัง ได๎ประโยชน์จาก
การคมนาคมสะดวก 

อบต. 
(กองชําง) 

48. โครงการกํอสร๎างก าแพง  คสล .
หลังโรงเรียน วัดโบสถ์ (วงศ์
พานิช) 

เพื่อให๎ประชาชน
สามารถสัญจรอยําง
สะดวกในชํวงน้ าทํวม 

ยาว 67 เมตร สูง 1.70 
เมตร หนา 0.10 เมตร 

- - 82,000 - จ านวน  
1 แหํง 

ชํวงหน๎าน้ าสามารถ
กั้นน้ าไมํให๎เข๎ามาทํวม
พื้นที่โรงเรียนวัดโบสถ์ 
(วงศ์พานิช) 

อบต. 
(กองชําง) 

49. โครงการกํอสร๎างก าแพงกั้นดิน
หน๎าวัดโบสถ์ (ลําง) 

เพื่อให๎ประชาชน
สามารถสัญจรอยําง
สะดวกในชํวงน้ าทํวม 

จ านวน  1  แหํง 2,000,000 - - - จ านวน  
1 แหํง 

ชํวงหน๎าน้ าสามารถ
กั้นน้ าไมํให๎เข๎ามาทํวม
พื้นที่วัดโบสถ์ (ลําง) 

จังหวัด 
  

50. โครงการขุดรํองน้ าสาธารณะ เพื่อให๎สามารถระบาย
น้ าไมํให๎ทํวมขังในชํวงน้ า
ทํวม 

พื้นที่สาธารณะหมูํที่  7  
จ านวน  1  แหํง 

- 50,000 - - จ านวน  
1 แหํง 

พื้นที่ไมํมีน้ าทํวมขั ง 
และสามารถระบายน้ า
ได๎ดี 

อบต. 
(กองชําง) 
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51. โครงการขุดรํองน้ าสาธารณะ สามารถใช๎เป็นแหลํง
กักเก็บน้ าในชํวง
หน๎าแล๎งใช๎ใน
การเกษตรได๎และ
สามารถใช๎เป็นบํอพัก
น้ าในชํวงหน๎าน้ ามาก
ได๎ 

รํองน้ าสาธารณะ  จ านวน  
5  แหํง 

- - - 100,000 จ านวน  
5 แหํง 

พื้นที่ไมํมีน้ าทํวมขั ง 
และสามารถระบายน้ า
ได๎ดี 

อบต. 
(กองชําง) 

52. โครงการถมดินพร๎อมลงหินคลุก
ข๎างโรงน้ าแข็งถึงถนนสายใน หมูํ
ที่ 9 ต าบลบ๎านแพน 

เพื่อให๎ประชาชน
สาม ารถสัญจรอยําง
สะดวก 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 25 เมตร 
ลงดินหนา  0.30 เมตร ลง
หินคลุกหนา 0.10 เมตร 

16,000 - - - จ านวน  
1 เส๎น 

ประชาชนจ านวน 15 
หลัง ได๎ประโยชน์จาก
การคมนาคมสะดวก 

อบต. 
(กองชําง) 
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1. ขุดลอกล ารางสาธารณะ  จาก
หมูํที่ 1 ถึง  หมูํที่  5  ต าบลบ๎าน
แพน (ตั้งแตํสี่แยกเชิงสะพานถึง         
คลองกะวัง) 

เพื่อชํวยเหลือเก ษตรกร  
กรณีที่อาจได๎รับความ
เสียหายจากน้ าทํวม       
พื้นที่ท านา 

กว๎าง  2  เมตร  ยาว  2,000  
เมตร  ลึก  1    เมตร 

- - - 100,000 จ านวน 1 
เส๎น 

เกษตรกร  จ านวน  
50  ครัวเรือน  ได๎
ผลประโยชน์ในการ
วางทํอสํงน้ าและอําง
รับน้ า 

อบต. 
(กองชําง) 

2. โครงการขุดลอกคลองทองอยูํ  
หมูํที่ 1  ต าบลบ๎านแพน 
 

เพื่อให๎เกษตรกรต าบล
บ๎านแพน  ได๎มีน้ าใช๎
อยํางสะดวก 

ปริมาณเดิม ปากคลองกว๎าง
โดยประมาณ 17 เมตร ลึก
ประมาณ 2.10 เมตร ยาว 
1,000เมตร  
ขุดลอกใหม ํปากคลองกว๎าง
ประมาณ 17 เมตร ลึก 4 
เมตร ยาว 1,000 เมตร 

- 606,000 - - จ านวน  
1 แหํง 

ประชาชนจ านวน   50 
ครัวเรือนได๎
ผลประโยชน์ในการใช๎
น้ า 

อบต. 
(กองชําง) 

3. โครงการขุดลอกล าราง  (บํอหลา
ชลประทาน )  บริเวณจากเชิง
สะพาน  หมูํที่ 1  ถึงคลองทองอยูํ  
ต าบลบ๎านแพน 

เพื่อให๎เกษตรกรต าบล
บ๎านแพน  ได๎มีน้ าใช๎
อยํางสะดวก 

ปริมาณเดิม ขนาดปาก
คลองกว๎างเฉลี่ย 12 เมตร 
ท๎องคลองเฉลี่ย 4 เมตร สูง 
3.50 เมตร ยาว 1 ,400 
เมตร ขุดลึกจากเดิมอีก 1 
เมตร เป็นจ านวนดินขุด
ลอก 6,190ลบม. 
 

155,000 - - - จ านวน 1 
แหํง 

ประชาชนจ านวน  50 
ครัวเรือนได๎
ผลประโยชน์ในการใช๎
น้ า 

อบต. 
(กองชําง) 
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4. โครงการกํอสร๎างประตูปิด-เปิด 
บริเวณทางลงบ๎านคุณทองสุข  
กิจปลื้ม หมูํที่  1 ต าบลบ๎าน
แพน 

เพื่อให๎เกษตรกรต าบล
บ๎านแพน  ได๎มีน้ าใช๎
อยํางสะดวก 

วางทํอ ข นาด 1.20 x 1 
เมตร จ านวน 13 ทํอน
พร๎อมกดเข็มเทรีนยาว 13 
เมตร 

500,000 - - - จ านวน  
1 แหํง 

ประชาชนจ านวน  50 
ครัวเรือนได๎
ผลประโยชน์ในการใช๎
น้ า 

อบต. 
(กองชําง) 

5. โครงการกํอสร๎างเขื่อน คสล .ตั้ง
เครื่องสูบน้ า บริเวณคลองยาย
เต็ม  หมูํท่ี  1 ต าบลบ๎านแพน 

เพื่อให๎เกษต รกรต าบล
บ๎านแพน  ได๎มีน้ าใช๎
อยํางสะดวก 

กว๎าง 6 เมตร ยาว 7.50 
เมตร สูง 3 . 80 เมตร 
พร๎อมวางทํอขนาด 1.20 x 
1.20 x 1 เมตร จ านวน 4 
ทํอน 

- 251,000 - - จ านวน  
1 แหํง 

ประชาชนจ านวน  50 
ครัวเรือนได๎
ผลประโยชน์ในการใช๎
น้ า 

อบต. 
(กองชําง) 

6. โครงการขุดลอกคลองสํงน้ า
เลียบถนนคันก้ันน้ า ชํวงหมูํที่ 1 
– 2 ต าบลบ๎านแพน 

เพื่อให๎เกษตรกรต าบล
บ๎านแพน  ได๎มีน้ าใช๎
อยํางสะดวก 

ปริมาณเดิม ขนาดปาก
คลองกว๎างเฉลี่ย 12 เมตร 
ท๎องคลองเฉลี่ย 4 เมตร 
สูง 3.50 เมตร ยาว 1,400 
เมตร ขุดลึกจากเดิมอีก 1 
เมตร เป็นจ านวนดินขุด
ลอก 6,190 ลบ.ม. 

- - - 155,000 จ านวน  
1 เส๎น 

ประชาชนจ านวน  50 
ครัวเรือนได๎
ผลประโยชน์ในการใช๎
น้ า 

อบต. 
(กองชําง) 

7. โครงการวางทํอระบายน้ าพร๎อม
อํางเก็บน้ า บริเวณริมแมํน้ าน๎อย
ข๎างประปา หมูํท่ี 5 ต าบลบ๎าน
แพน 

เพื่อให๎เกษตรกรต าบล
บ๎านแพน  ได๎มีน้ าใช๎
อยํางสะดวก 

กว๎าง  5  เมตร ยาว 150 เมตร  
พร๎อมวํางทํอระบายน้ า คสล. 
Ø 1.00 เมตร จ านวน 130 
ทํอน และบํอพัก จ านวน20  
บํอ  

- - - 700,000 จ านวน 
130 ทํอน 

เกษตรกร จ านวน  50 
ครัวเรือนได๎ผลประโยชน์
ในการใช๎น้ า 

อบต. 
(กองชําง) 
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8. โครงการลอก รํองน้ าการเกษตร 
หมูํที่ 1-5 ต าบลบ๎านแพน 

เพื่อให๎ลํองน้ าไมํตื้นเขิน
สามารถระบายน้ าได๎ดี 

กว๎าง 2.50 เมตร ยาว 
1,800 เมตร ลึก 1 เมตร 

- - 100,000 - จ านวน 1
เส๎น 

ลํองน้ าสามารถระบาย
น้ าได๎อยํางรวดเร็ว
เพียงพอตํอเกษตรกร 

อบต. 
(กองชําง) 

9. โครงการลอก รํองน้ าการเกษตร 
หมูํที่ 6-9 ต าบลบ๎านแพน 

เพื่อให๎ลํองน้ าไมํตื้นเขิน
สามารถระบายน้ าได๎ดี 

กว๎าง 2.50 เมตร ยาว 
2,800 เมตร ลึก 1 เมตร 

- - 170,000 - จ านวน 1 
เส๎น 

ลํองน้ าสามารถระบาย
น้ าได๎อยํางรวดเร็ว
เพียงพอตํอเกษตรกร 

อบต. 
(กองชําง) 

10. โครงการกํอสร๎างราง ระบาย 
คสล . บริเวณหน๎าบ๎านคุณถวิล  
ฉายวิชา หมูํที่ 1 ต าบลบ๎านแพน 

เพื่อชํวยเหลือบรรเทา
ความเดือดร๎อน 

กว๎าง 0.80 เมตร ยาว 91 
เมตร สูง 0.70 เมตร 

89,200 - - - จ านวน  
1 เส๎น 

ทํอระบายน้ าส ามารถ
ระบายน้ าได๎อยําง
รวดเร็ว 

อบต.  
(กองชําง) 

11. โครงการวางทํอระบายน้ า คส
ล.บริเวณคุณแฉํง สุขปลื้ม หมูํที่ 
1 ต าบลบ๎านแพน 

เพื่อชํวยเหลือบรรเทา
ความเดือดร๎อน 

วางทํอ  Ø 0.40 เมตร
จ านวน 53 ทํอน บํอพัก
ทํอ 40 จ านวน 5 บํอ 
ขนาดบํอพัก 
80 x80x86x10 
เซนติเมตร รายละเอีย ด
ตามแบบ 
 

51,400 - - - จ านวน 
1 แหํง 

ทํอระบายน้ าสามารถ
ระบายน้ าได๎อยําง
รวดเร็ว 

อบต.  
(กองชําง) 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 

งบประมาณและที่มา 
 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

133 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12. โครงการขุดลอกคลองยายเต็ม  
หมูํที่  1  ต าบลบ๎านแพน 

เพื่อให๎เกษตรกร
ต าบลบ๎านแพน  ได๎
มีน้ าใช๎อยํางสะดวก 

ชํวงที่ 1 ขุดปากคลองคลองกว๎าง
ประมาณ 5 เมตร ท๎องคลอง
กว๎าง 3 เมตร ลึก 4 เมตร 
ระยะทางยาว 71 เมตร จ านวน
ดินขุดไมํต่ ากวํา 266.25 ลบ.ม 
ชํวงที่ 2  ขุดปากคลองกว๎าง 8 
เมตร ท๎องคลองกว๎าง 6 เมตร ลึก
ประมาณ 2.20 เมตร ระยะทาง
ยาว 401 เมตร จ านวนดินขุดไมํ
ต่ ากวํา 2,566.40 ลบ.ม พร๎อม
วางทํอเหลี่ยม คสล.ขนาด 1.20 x 
1.20 x 1.00 เมตร จ านวน 2 จุด 
ๆ ละ 12  ทํอน 

317,600 - - - จ านวน  
1 แหํง 

เกษตรกร จ านวน  50 
ครัวเรือนได๎ผลประโยชน์
ในการใช๎น้ า 

อบต.  
(กองชําง) 

13. โครงการขุดลอกรํองน้ าพร๎อม
วางทํอระบายน้ า บริเวณหลัง
หมูํบ๎านวิรัตน์ หมูํที่ 2 ต าบล
บ๎านแพน 

เพื่อให๎เกษตรกร
ต าบลบ๎านแพน ได๎มี
น้ าใช๎อยํางสะดวก 

วางทํอ  Ø 0.60 เมตรจ านวน 
126 ทํอน  ยาว 140 เมตร บํอ
พัก Ø 0.60 เมตรจ านวน 14 บํอ 
 

200,000 - - - จ านวน 
1 แหํง 

เกษตรกร ในต าบล
บ๎านแพนได๎รับ
ผลประโยชน์ในการใช๎
น้ า 
 
 
 
 

อบต.  
(กองชําง) 
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14. โครงการวางทํอระบาย คสล .ให๎
ชาวนา บริเวณ หมูํที่ 2 ต าบล
บ๎านแพน 

เพื่อให๎เกษตรกรต าบล
บ๎านแพน ได๎มีน้ าใช๎
อยํางสะดวก 

วางทํอ  Ø 1 เมตร จ านวน 
4 จุด รายละเอียดตามแบบ 

96,400 - - - จ านวน 
1 

โครงการ 

เกษตรกร ในต าบล
ได๎รับผลประโยชน์ใน
การใช๎น้ า 

อบต.  
(กองชําง) 

15. โครงการกํอสร๎างสะพาน คสล .
ข๎ามคลองชลประทาน (บริเวณ
หน๎าบ๎าน 4 หลัง) หมูํที่ 4 ต าบล
บ๎านแพน 

เพื่อให๎เกษตรกรได๎ใช๎
สะพาน คสล . ในการ
สัญจรในด๎านการเกษตร 

กว๎าง 6 เมตร  ยาว 14 
เมตร  สูง  1.50  เมตร 

- - - 950,000 จ านวน 1 
แหํง 

เกษตรกร  จ านวน  
50 ครัว เรือนได๎
ผลประโยชน์ในการ
ใช๎สะพานใน
การเกษตร 

อบจ. 
(กองชําง) 

16. โครงการวางทํอระบายน้ าบริเวณ
คลองชลประทานตรงข๎ามปั้ม
น้ ามัน  หมูํที่  5 ต าบลบ๎านแพน 

เพื่อให๎เกษตรกรได๎ใช๎
ถนนในการสัญจรในด๎าน
การเกษตร 

ชํวงที่ 1 ฐานลํางกว๎าง 6 
เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ 
ผิวจราจรกว๎าง 5 เมตร หรือ
ตามสภาพพื้นที่ ยาว 10 
เมตร สูงโดยเฉลี่ย 1 เมตร 
ชํวงที่ 2 ฐานลํางกว๎าง 10 
เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ 
ผิวจราจรกว๎าง 5 เมตร หรือ
ตามสภาพพื้นที่ ยาว 35 
เมตร สูงโดยเฉลี่ย 1 เมตร 
พร๎อมวางทํอระบายน้ า 
คสล. Ø 0.60  เมตร  จ านวน 37 
ทํอน   งานดิน หินคลุกบดทับ
แนํนด๎วยเครื่องจักรล๎อเหล็ก 

- 170,000 - - จ านวน 1 
แหํง 

เกษตรกร  จ านวน  
50 ครัวเรือนได๎
ผลประโยชน์ในการใช๎
ถนนในการเกษตร 

อบต.  
(กองชําง) 
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17. โครงการขุดลอกคลองเหนือ (ล า
รางสาธารณะ ) หมูํที่ 6 ต าบล
บ๎านแพน 

เพื่อให๎เกษตรกรต าบล
บ๎านแพน ได๎มีน้ าใช๎
อยํางสะดวก 

กว๎าง 2 เมตร ท๎องราง 1 เมตร 
ลึก 1.50 เมตร  ระยะ  ทางยาว 
69 เมตร พร๎อมวางทํอ คสล .  Ø 
0.60 เมตร จ านวน 9 ทํอน 

- - - 16,500 จ านวน 
1 

โครงการ 

เกษตรกร ในต าบล
บ๎านแพนได๎รับ
ผลประโยชน์ในการใช๎
น้ า 

อบต.  
(กองชําง) 

16. โครงการขุดบํอน้ าสาธารณะ 
คือ หนองอีขม ,หนองตาแจ๎ง , 
หนองยายเพ็ง ,หนองตามด ,      
หนองตาขาว 

เพื่อชํวยเหลือบรรเทา
ความเดือดร๎อนแกํ
เกษตรกร 

ขุดบํอน้ าสาธารณะ จ านวน 5 แหํง - - - 634,400 จ านวน  
5 แหํง 

เกษตรกร จ านวน 50 
ครัวเรือนได๎ผลประโยชน์
ในการใช๎น้ า 

อบต.  
(กองชําง) 

17. โครงการลอก ทํอสูบน้ า บริเวณ
เส๎นหน๎าบ๎านคุณจ าลอง หมูํที่ 9  

เพื่อให๎ ทํอ น้ าไมํ ตัน
สามารถระบายน้ าได๎ดี 

ลอกทํอสูบน้ า ไมํให๎ตัน   หมูํที่ 9 - - 10,000 - จ านวน 1 
เส๎น 

ทํอสูบ น้ าสามารถ
ระบายน้ าได๎อยําง
รวดเร็วเพียงพอตํอ
เกษตรกร 

อบต.  
(กองชําง) 

18. โครงการขุดลอกบํอยืม หมูํที่ 9 
ต าบลบ๎านแพน 

เพื่อให๎บํอยืมไมํตื้นเขิน
สามารถระบายน้ าได๎ดี 

กว๎าง 3 เมตร ยาว 1,500 เมตร 
ลึก 2 เมตร 

- 90,000 - - จ านวน 1 
เส๎น 

บํอยืมสามารถระบาย
น้ าได๎อยํางรวดเร็ว
เพียงพอตํอเกษตรกร 

อบต.  
(กองชําง) 

19. จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อชํวยเหลือบรรเทา
ความเดือดร๎อนแกํ
เกษตรกร 

เครื่องสูบน้ าพร๎อมทํอสูบน้ า
สแตนเลส ขนาด 12 นิ้ว  ยาว 
10 เมตร ส าหรับหมูํที่ 1, 5, 6 

- - - 500,000 จ านวน 4 
ทํอ 

เกษตรกรได๎ รับการ
ชํวยเหลือด๎านน้ า 

อบต.  
(กองชําง) 

20. โครงการกํอสร๎างโรงเก็บเครื่อง
สูบน้ า 

เพื่อใช๎เป็นสถานท่ีเก็บ
เครื่องสูบน้ า 

โรงเก็บเครื่องสูบน้ า จ านวน  1  
แหํง 

- - 1,000,000 - จ านวน 1 
แหํง 

เครื่องสูบน้ ามี
สถานที่เก็บอยําง
ปลอดภัย 

จังหวัด 
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1. โครงการจัดท าสัญญาณไฟ
กระพริบ 

เพื่อเตือนให๎ประชาชน
รู๎จักระวัง 

ตามจุด แยกตําง ๆในเขต
พื้นที่ อบต. 

- - 100,000 - จ านวน   
4 จุด 

ประชาชนรู๎จักระวัง
และไมํเกิดอุบัติเหตุ
ขึ้น 

อบต. 
(กองชําง) 

2. โครงการจัดท าแนวก้ันเพื่อ
ปูองกันภัยทางรถยนต์ 

เพื่อปูองกันและผํอนการ
เกิดอุบัติเหตุจากหนักให๎
เป็นเบา 

ตามโค๎งและจุดเสี่ยง
อันตรายที่เกิดขึ้นบํอย ๆ 

- - - 100,000 จ านวน  
4 จุด 

การเสียหายของ
ทรัพย์สินลดน๎อยลง 

อบต. 
(กองชําง) 

3. โครงการจัดท าลูกระนาด ตีเส๎น , 
เส๎นตาราง และขยายไหลํทาง 
ส าหรับรถจักรยาน 

เพื่อปูองกันอันตรายจาก
อุบัติเหตุ 

ตามจุดแยกตําง ๆ และจุด
เสี่ยงในเขตพื้นท่ี อบต. 

- - - 50,000 จ านวน  
5 จุด 

ประชาชนรู๎จักระวัง 
และไมํเกิดอุบัติเหตุขึ้น 

อบต. 
(กองชําง) 

4. โครงการจัดท าสัญญาณไฟ
จราจร บริเวณสี่แยกปูอมวัด
โบสถ์ (ลําง) 

เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุ 
การจราจรสะดวก และ
เป็นการเตือนสติให๎แกํ
ผู๎ใช๎ยานยนต์ 

บริเวณจุดแยก จุดเสี่ยง
ตําง ๆ 

- - 50,000 - จ านวน 
1 จุด 

ลดปัญหาการจราจร อบต. 
(กองชําง) 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
1.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 

งบประมาณและที่มา 
 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวํา
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หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

                                                                      
1 37 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการจัดท าผังเมืองรวม เพื่อท าให๎ต าบลบ๎านแพน
มีความสวยงาม 
เจริญเติบโตอยํางมี
ระเบียบแบบแผนและถูก
สุขลักษณะ 

สนับสนุนงบประมาณแกํ
เทศบาลเมืองเสนาในการ
จัดท าผังเมืองรวม 

60,000 60,000 60,000 60,000 มีกฎกระทรวงผัง
เมืองรวมบังคับ
ใช๎อยํางตํอเนื่อง 

ต าบลบ๎านแพนมี
ความสวยงาม 
เจริญเติบโตอยําง
มีระเบียบแบบ
แผนและถูก
สุขลักษณะ 

อบต. 
(กองชําง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ (2) พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
กลยุทธ์ที่ (3) เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกทุกภาคสว่นในการป้องกันแก้ไขปัญหาสังคม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 

งบประมาณและที่มา 
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2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการสํงเสริมกลุํมอาชีพ
ต าบลบ๎านแพน 

เพื่อสํงเสริมให๎ต าบล
บ๎านแพนมีกลุํม OTOP 
และอุตสาหกรรม
ครัวเรือน 

กลุํมอาชีพต าบลบ๎านแพน
และประชาชนท่ีสนใจใน
ต าบลบ๎านแพน 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน  
5 กลุํม 

ต าบลบ๎านแพนมกีลุํม 
OTOP  ในการ
สํงเสริมสินค๎าและ
อุตสาหกรรม
ครัวเรือน 

อบต. 
 (ส านักปลัด) 

2. โครงการไมํเลือกงานไมํยากจน เพื่อสํงเสริมชํวยเหลือให๎
ผู๎วํางงานท่ีสนใจใน
อาชีพ ได๎รับการ
ฝึกอบรมในอาชีพตําง ๆ  

ผู๎วํางงานต าบลบ๎านแพน 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน  
30 คน 

ผู๎วําง งานต าบลบ๎าน
แพนได๎รับการฝึก
อาชีพและสามารถ
เพิ่มรายได๎ให๎กับ
ครัวเรือนได๎ 

อบต. 
 (ส านักปลัด) 

3. โครงการสํงเสริมกลุํมพัฒนาสตรี
ต าบลบ๎านแพน 

เพื่อสํงเสริมให๎กลุํม
พัฒนาสตรีต าบลบ๎าน
แพนมีความเข๎มแข็ง 

กลุํมพัฒนาสตรีต าบลบ๎าน
แพน 

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน  
1 กลุมํ 

ต าบลบ๎านแพนมีกลุํม 
พัฒนาสตรีที่เข๎มแข็ง 

อบต. 
 (ส านักปลัด) 

4. โครงการปรับปรุงศูนย์เรียนรู๎
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  

เพื่อให๎ประชาชนมี
รายได๎เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนต าบลบ๎านแพน 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน  
9หมูํบ๎าน 

ประชาชนในพื้นท่ีมี
รายได๎เพิ่มมากขึ้น 

อบต. 
 (ส านักปลัด) 
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2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5. โครงการศูนย์ซํอมสร๎างเรือ เพื่อให๎ประชาชนมีอาชีพ
และสามารถซํอมเรือเอง
ได๎หรือน าเรือมาซํอมได๎ 
ในราคาที่ถูก 

ฝึกอบรมการซํอมเรือให๎แกํ
ประชาชนและให๎ประชาชนท่ี
มีเรือ ท่ีช ารุดได๎ซํอมแซมได ๎

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน  
1 ครั้ง 

ต าบลบ๎านแพนมี
เรือที่สามารถใช๎ได๎
เป็นปกต ิ

อบต. 
 (ส านักปลัด) 

6. โครงการศูนย์สังคมแห ลํงเรียนรู๎
ตลอดชีวิต  

เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชน
ต าบลบ๎านแพนมีการ
เรียนรู๎ในการใช๎
ชีวิตประจ าวัน 

จัดอบรมให๎ความรู๎แกํ
ประชาชนท้ังในศูนย์และ
ภายนอกศูนย ์

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน  
1 ครั้ง 

ประชาชนมีความรู๎ใน
การใช๎ชีวิตประจ าวัน 

อบต. 
 (ส านักปลัด) 

7. โครงการ สร๎างบ๎านผู๎ยากไร๎หรือ
ปรับปรุงซํอมแซมบ๎านผู๎ยากไร๎ 

เพื่อให๎ผู๎ยากไร๎มีบ๎าน  ท่ี
อยูํอาศัยถูกสุขลักษณะ 

สร๎างบ๎านผู๎ยากไร๎หรือ
ปรับปรุงซํอมแซมบ๎านให๎แกํ
ผู๎ยากไร๎  

300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน  
3 หลัง 

ผู๎ยากไร๎มีบ๎านท่ีอยูํ
อาศัยท่ีถูก
สุขลักษณะ 

อบต. 
 (ส านักปลัด) 

8. โครงการรวมใจหํวงใย
ผู๎ด๎อยโอกาส 

เพื่อสร๎างขวัญก าลังใจ
ให๎แกํผู๎ด๎อยโอกาส 

ผู๎ด๎อยโอกาสในเขตต าบล
บ๎านแพน 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน  
10 ราย 

ผู๎ด๎อยโอกาสได๎รับ
การดูแลและมีขวัญ
ก าลังใจที่ดี 

อบต. 
 (ส านักปลัด) 

9. โครงการชํวยเหลือผู๎ยากไร๎ เพื่อให๎ผู๎ยากไร๎ได๎รับการ
ดูแลและมีความเป็นอยูํ
ที่ดีขึ้น 

ผู๎ยากไร๎ในเขตต าบลบ๎าน
แพน 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน  
10 ราย 

ผู๎ยากไร๎ได๎รับการ
ดูแลและมีความ
เป็นอยูํท่ีดีขึ้น 

อบต. 
 (ส านักปลัด) 
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2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10. โครงการเฝูาระวังลดอุบัติภัยชํวง
เทศกาล 

เพื่อเป็นขวัญและ
ก าลังใจแกํ ผู๎ปฏิบัติงาน
ในชํวงเทศกาล 

จัดเลี้ยงอาหารและน้ าดื่ม
ส าหรับผู๎ปฏิบัติงานและ
ประชาชนท่ีสัญจรไปมาที่
แวะมาพักชํวงเทศกาล 

10,000 10,000 10,000 10,000 ปีละ 2 ครั้ง ประชาชนท่ีสัญจรไป 
– มาได๎รับการดูแล
และบริการในการ
เดินทางอยําง
ปลอดภัย 

 อบต. 
 (ส านักปลัด) 

11. จัดซื้อค รุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง /
รถยนต์บรรทุกน้ าแบบ
เอนกประสงค์ 

เพื่อเป็นการเตรียมการ
ปูองกันการเกิดอัคคีภัย
ในต าบล 

รถยนต์บรรทุกน้ า แบบฉีด
ล๎างถนน ชนิด 6 ล๎อขนาด
บรรจุไมํน๎อยกวํา 3,000 
ลิตร มีขนาดไมํน๎อยกวํา 
130 แรงม๎า น้ าหนักรถรวม
น้ าหนักบรรทุกไมํน๎อยกวํา 
6.5 ตัน จ านวน 1 คัน 

- - 2,500,000 - จ านวน  
1 คัน 

สามารถปูองกัน
อัคคีภัยได๎ในเบื้องต๎น 

อบจ. 
(กองชําง) 

12. โครงการปูองกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติด ด๎วยพลัง
แผํนดินท๎องถิ่น ท๎องที่สามัคคี 

เพื่อเป็นแกนน า
รับผิดชอบในการ
ด าเนินการปูองกันและ
แก๎ไขปัญหายาเสพติด 

สนับสนุนงบประมาณ แกํ
ศูนย์ป ฏิบัติการตํอสู๎เพื่อ
เอาชนะยาเสพติดอ าเภอ
เสนา 

40,000 40,000 40,000 40,000 ปีละ 1 ครั้ง มีศักยภาพในการ
บริหารจัดการ
ปัญหายาเสพติด
อยํางมีประสิทธิภาพ 

 อบต. 
 (ส านักปลัด) 

13. โครงการบ าบัดรักษา  ผู๎ติดยา
เสพติด 

เพื่อบ าบัดรักษาผู๎ติดยา
เสพติด 

ผู๎ติดยาเสพติดและ
กลุํมเปู าหมายที่อยูํในพ้ืนท่ี
ต าบลบ๎านแพน 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน  
30 ราย 

ผู๎ติดยาเสพติดได๎รับ
การบ าบัด ดูแลรักษา
ให๎หายขาดจากการ
ติดยาเสพติด 

 อบต. 
 (ส านักปลัด) 
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14. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด         
14.1 โครงการจัดสํงนักกีฬาเข๎า
รํวมการแขํงขันกีฬา  

เพื่อให๎เยาวชนและประชาชน
ที่สนใจด๎านกีฬาฟุตบอลได๎มี
โอกาสแสดงออกและหํางไกล
ยาเสพติด 

จัดสํงนักกีฬาของ อบต .บ๎าน
แพนเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬา 

15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวน  
30 คน 

เยาวชนและประชาชน
ได๎เลํนกีฬาที่ชอบและ
หํางไกลยาเสพติด 

 อบต. 
 (ส านักปลัด) 

14 .2  โครงการสํงเสริมกีฬา
ชุมชนระดับอ าเภอ 

เพื่อให๎เยาวชนและประชาชน
ที่สนใจด๎านกีฬาฟุตบอลได๎มี
โอกาสแสดงออกและหํางไกล
ยาเสพติด 

สนับสนุนงบประมาณ อปท .ที่
เป็นเจ๎าภาพ 

25,000 25,000 25,000 25,000 ปีละ 1 ครั้ง เยาวชนและประชาชน
ได๎เลํนกีฬาที่ชอบและ
หํางไกลยาเสพติด 

 อบต. 
 (ส านักปลัด) 

14.3 โครงการแขํงขันกีฬา ต๎าน
ภัยยาเสพติดต าบลบ๎านแพน 

เพื่อสร๎างความสมานสามั คคี
ระหวํางผู๎บริหาร ,สมาชิกสภา ,
ผู๎น าชุมชนและเจ๎าหน๎าท่ี 

จัดการแขํงขันกีฬาระหวําง
ผู๎บริหาร ,สมาชิกสภา ,ผู๎น า
ชุมชนและเจ๎าหน๎าท่ี 

40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวน  
1 ครั้ง 

ผู๎บริหาร ,สมาชิกสภา ,
ผู๎น าชุมชนและ
เจ๎าหน๎าท่ีมีความ
สมานสามัคคี 

 อบต. 
 (ส านักปลัด) 

15. โค รงการเสริมสร๎างความ
เข๎มแข็งของกลไกปูองกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา 

เพื่ออบรมให๎เด็กนักเรียนได๎รู๎
ถึงพิษภัยของยาเสพติด 

เด็กนักเรียน ร .ร.วัดโพธิ์ (แจํม
วิทยาคาร ) และ ร .ร.วัดโบสถ์ 
(วงศ์พานิช)  

15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวน  
2 โรงเรียน 

เด็กนักเรียนได๎รู๎ถึงพิษ
ภัยของยา 
เสพติด 

 อบต. 
ร.ร.วัดโพธิ์ 

และ 
 รร.วัดโบสถ์ 
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16. โครงการ  “ การศึกษาเพื่อ
ตํอต๎านการใช๎ยาเสพติดในเด็ก
นักเรียน” 

เพื่อปลุกจิตส านึกของเด็ก
นักเรียนให๎เข๎าใจและ
ตระหนักถึงพิษภัยของยา
เสพติด 

นักเรียนช้ัน ป.5 - 6       รร.วัด
โพธิ์ (แจํมวิทยาคาร ) และ รร.
วัดโบสถ ์        (วงศ์พานิช) 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน  
2 โรงเรียน 

นักเรียนได๎เข๎ าใจและ
ตระหนักถึงพิษภัยของยา
เสพติด 

 อบต. 
 (ส านักปลัด) 

ร.ร.วัดโพธิ ์และ 
 รร.วัดโบสถ ์

17. โครงการเฝูาระวังและปูองกัน
การแพรํระบาดของยาเสพติด 

เพื่อให๎เยาวชนและประชาชน
หํางไกลยาเสพติด 

จัดแกนน าเฝูาระวังการค๎ายา
เสพติด รณรงค์การรู๎ถึงภัยยา
เสพติด 

- - - 50,000 จ านวน  
1 ครั้ง 

ประชาชนในต าบล
ปลอดภัยจากยาเสพติด 

อบต. 
(ส านักปลัด) 

 
18. โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล  

หมูํที่ 8 ต าบลบ๎านแพน 
เพื่อให๎มีสนามกีฬาท่ีดีมี
มาตรฐาน 

ลงทรายหยาบขนาดพื้นที่ กว๎าง 
50 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 
0.10 เมตร และติดตั้งไฟ
สปอตไลท์ จ านวน 16 ดวง 
150 วัตต ์

309,500 - - - จ านวน  
1 ครั้ง 

สนามกีฬาได๎รับการ
ปรับปรุงให๎ดีมี
มาตรฐาน 

อบต. 
(กองชําง) 

19. โครงการกํอสร๎างสนามกีฬาฟุต
ซอลยาง หมูํที่ 8 ต าบลบ๎านแพน 

เพื่อให๎มีสนามกีฬาท่ีดีมี
มาตรฐาน 

สนามกีฬาฟุตซอลยางท่ีมี
มาตรฐาน 

300,000 - - - จ านวน  
1 แหํง 

เยาวชนและ ประชาชน
ในต าบล มีสนาม ฟุตซอ
ลยางออกก าลังกาย 

อบจ. 
(กองชําง) 

20. โครงการกํอสร๎างสนามกีฬาฟุต
ซอลยาง  

เพื่อให๎ เยาวชนและประชาชน
ได๎ออกก าลังกาย 

สนามกีฬาฟุตซอลยางท่ีมี
มาตรฐาน  ในพื้นที่ต าบลบ๎าน
แพน 

3,500,000 - - - จ านวน  
1 แหํง 

เยาวชนและ ประชาชน
ในต าบลมีสนามฟุตซอ
ลยางออกก าลังกาย 

จังหวัด 

21. โครงการกํอสร๎างลาน
อเนกประสงค์ 

เพื่อให๎เยาวชนและ
ประชาชนได๎ออกก าลังกาย
และจัดกิจกรรมด๎านตําง ๆ 

ลานอเนกประสงค์ ขนาดกว๎าง 
116 เมตร ยาว 168 เมตร 

920,000 - - - จ านวน  
1 แหํง 

เยาวชนและ ประชาชน
ได๎ออกก าลังกาย 

จังหวัด 
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1. โครงการสํงเสริมงบ ประมาณด๎านการศึกษาแกํนักเรียน        
 1.1 โครงการเกษตรอินทรีย์ เพื่อให๎นักเรียนได๎รับการ

เรียนรู๎การผลิตปุ๋ย
ชีวภาพ 

สนับสนุนงบประมาณแกํ
โรงเรียนวัดโพธิ์ (แจํมวิทยา
คาร) 

- - - 30,000 จ านวน  
1 แหํง 

นักเรียนได๎รับความรู๎
ด๎านการผลิตปุ๋ย
ชีวภาพ 

อบต. 
 (ส านักปลัด) 

1.2 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์
สํงเสริมการเรียนเด็กกํอน
ประถมวัย 

เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์
สงํเสริมการเรียนส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
วัดโพธิ ์(แจํมวิทยาคาร) และ
โรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์
พานิช) 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน  
1 ศูนย์ 

เด็กกํอนวัยเรียนได๎รับ
การพัฒนาให๎มีความรู๎
มากขึ้นจากสื่อการ
เรียนการสอน 

อบต. 
 (ส านักปลัด) 

1.3 โครงการกํอสร๎าง ลาน คสล. 
อเนกประสงค์ข๎างห๎องสมุด
โรงเรียนวัดโพธิ์ 

เพื่อให๎นักเรียนมีลานใน
การจัดกิจกรรมด๎านตําง 
ๆ 

สนับสนุนงบประมาณแกํ
โรงเรียนวัดโพธิ์ (แจํมวิทยา
คาร) 

- - 500,000 - จ านวน  
1 แหํง 

ประชาชนทุกคน ได๎
ประโยชน์จากการท า
กิจกรรมเพราะมีลาน
อเนกประสงค์ที่ดี 

อบจ. 
(กองชําง) 

1.4 โครงการปรับปรุงอาคาร 
อเนกประสงค์ 

เพื่อให๎นักเรียนมีอาคาร
ในการจัดกิจกรรมด๎าน
ตําง ๆอยํางสะดวก 

สนับสนุนงบประมาณแกํ
โรงเรียนวัดโพธิ์ (แจํมวิทยา
คาร) 

- - - 500,000 จ านวน  
1 แหํง 

นักเรียนมีอาคารใน
การจัดกิจกรรมด๎าน
ตําง ๆอยํางสะดวก 

อบจ. 
(กองชําง) 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 

งบประมาณและที่มา 
 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

144 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 1.5 โครงการปรับปรุง ตํอเติม
อาคาร ศูนย์ เด็กเล็ก โรงเรียนวัด
โพธิ์ (แจมํวิทยาคาร) 

เพื่อให๎เด็กเล็กมีอาคาร
ในการจัดกิจกรรมด๎าน
ตําง ๆอยํางสะดวก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน
วัดโพธิ์ (แจํมวิทยาคาร) 

- - 383,000 - จ านวน 
1 ศูนย์ 

เด็กเล็กมีอาคารในการ
จัดกิจกรรมด๎านตําง ๆ
อยํางสะดวก 

อบต 
(กองชําง) 

1.6 โครงการทัศนศึกษา เพื่อให๎เด็กได๎รับ
ประสบการณ์โดยตรง
จากการไปทัศนศึกษา
นอกสถานท่ี 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.วัด
โพธิ์ (แจํมวิทยาคาร ) และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.วัด
โบสถ์ (วงศ์พานิช) 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน 
2 ศูนย์ 

เด็กได๎รับ
ประสบการณ์โดยตรง
จากการไปทัศนศึกษา
นอกสถานท่ี 

 อบต. 
 (ส านักปลัด) 

1 .7 โครงการสอนพิเศษให๎
นักเรียน 

เพื่อให๎นักเรียนได๎มี
ความรู๎เพิ่มขึ้นและ
สามารถลดคําใช๎จําย
ให๎แกํผู๎ปกครองได๎ 

นักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ 
(แจํมวิทยาคาร)และนักเรียน
โรงเรียนวัดโบสถ์(วงศ์พานิช) 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน  
2 โรงเรียน 

นักเรียนได๎มีความรู๎
เพิ่ มขึ้นและสามารถ
ลดคําใช๎จํายให๎แกํ
ผู๎ปกครองได๎ 

 อบต. 
 (ส านักปลัด) 

1.8 โครงการเสริมสร๎างทักษะ
การด ารงชีวิต 

ปลูกผักปลอดสารพิษ 
และมีความรู๎
ความสามารถน าไป
ประกอบอาชีพ  

สนับสนุนงบประมาณแกํ
นักเรียนโรงเรียนวัดโบสถ์ 
(วงศ์พานิช) 

- - - 20,000 จ านวน 
1 แหํง 

เด็กนักเรีย นมี ความรู๎
ความสามารถด๎านการ
ปลูกผัก เพิ่มรายได๎ 

อบต. 
(ส านักปลัด) 

1.9 โครงการปลูกผักไฮโดรโปร
นิกส์ปลอดสารพิษ 

ปลูกผักปลอดสารพิษ 
และมีความรู๎
ความสามารถน าไป
ประกอบอาชีพ  

สนับสนุนงบประมาณแกํ
นักเรียนโรงเรียนวัดโบสถ์ 
(วงศ์พานิช) 

20,000 - - - จ านวน 
1 แหํง 

เด็กนักเ รียนมี ความรู๎
ความสามารถด๎านการ
ปลูกผัก เพิ่มรายได๎ 

อบต. 
(ส านักปลัด) 
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2. โครงการสํงเสริมทุนการศึกษา เพื่อเป็นทุนการศึกษา
ของบุคลากรของ
องค์การบริหารสํวน
ต าบลบ๎านแพนในระดับ
ปริญญาตรีและระดับ
ปริญญาโท 

เจ๎าหน๎าท่ี อบต . ,ผู๎บริหาร
และสมาชิกสภา อบต. 

300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน   
2 ราย 

เจ๎าหน๎าที่ อบต . ,
ผู๎บริหารและสมาชิก
สภา อบต. ได๎รับการ
พัฒนาและเพิ่มความรู๎
ให๎มากขึ้น 

 อบต 
 (ส านักปลัด) 

3. จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสอน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ร.ร.วัด
โพธิ์ (แจํมวิทยาคาร ),ร.ร.วัด
โบสถ์ (วงศ์พานิช) 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน  
2 ศูนย์ 

เด็กนักเรียนได๎รับ
ความรู๎ค วามเข๎าใจ
มากขึ้น 

 อบต 
 (ส านักปลัด) 
ศพด.วัดโพธิ์ 

ฯและ 
ศพด.วัดโบสถ์ฯ 

4. จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ๎านงานครัว เพื่อให๎เด็กเล็กมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร .ร.วัด
โพธิ์ (แจํมวิทยาคาร ),ร.ร.วัด
โบสถ์ (วงศ์พานิช) 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน  
2 ศูนย์ 

เด็กเล็กมีคุณภาพที่ด ี อบต 
 (ส านักปลัด) 
ศพด.วัดโพธิ์ 

ฯและ 
ศพด.วัดโบสถ์ฯ 

5. กํอสร๎างศูนย์เด็กเล็กของ อบต. เพื่อให๎มีสถานที่ในการ
ดูแลเด็กเล็กอยํางเป็น
ระเบียบ 

ศูนย์เด็กเล็ก วัดโพธิ์ (แจํม
วิทยาคาร) และศูนย์เด็กเล็ก
วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) 

1,700,000 - - - จ านวน  
2 แหํง 

มีสถานท่ีเลี้ยงเด็ก
อยํางเป็นระเบียบ 

จังหวัด 
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6. จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่เพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างาน 

ศูนย์เด็กเล็ก วัดโพธิ์ (แจํม
วิทยาคาร) และศูนย์เด็กเล็ก
วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน  
2 ศูนย์ 

เด็กได๎รับความ
สะดวกสบายและ
ผู๎ดูแลเด็กมีที่เก็บ
เอกสารสามารถ
ค๎นหางําย 

 อบต. 
 (ส านักปลัด) 
ศพด.วัดโพธิ์ 

ฯและ 
ศพด.วัดโบสถ์ฯ 

7. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การท างาน 

ศูนย์เด็กเล็ก วัดโพธิ์ (แจํม
วิทยาคาร) และศูนย์เด็กเล็ก
วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน  
2 ศูนย์ 

ผู๎ดูแลเด็กสามารถ
พิมพ์เอกสารการ
วางแผนการศึกษาได๎
อยํางรวดเร็ว 

 อบต. 
 (ส านักปลัด) 
ศพด.วัดโพธิ์ 

ฯและ 
ศพด.วัดโบสถ์ฯ 

8. โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล เพื่อให๎ลดปริมาณขยะ
และสํงเสริมความรู๎ให๎
คัดแยกขยะได๎ถูกต๎อง 

ลดปัญหาสิ่งแวดล๎อมท าให๎
สภาพแวดล๎อมในโรงเรียนดี
ขึ้น 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน  
2 ศูนย์ 

โรงเรียนสะอาดรํมรื่น 
มีจิตส า นึกในการ
รักษาธรรมชาติ 

 อบต. 
 (ส านักปลัด) 
ศพด.วัดโพธิ์ 

ฯและ 
ศพด.วัดโบสถ์ฯ 

9. โครงการอบรมทัศนศึกษา
เสริมสร๎างการเรียนรู๎ของ
เยาวชนต าบลบ๎านแพน 

เพื่อให๎เด็กได๎รับ
ประสบการณ์โดยตรง
จากการไปทัศนศึกษา
นอกสถานที่ 

เยาวชนในต าบลบ๎านแพน 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน  
50 คน 

เด็กได๎รับ
ประสบการณ์โดยตรง
จากการไปทัศนศึกษา
นอกสถานท่ี 

 อบต. 
 (ส านักปลัด) 
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10. โครงการจัดซื้อถังดับเพลิง เพื่อปูองกันการเกิดเหตุ
เพลิงไหม๎ ให๎เด็กได๎รับ
ได๎รับความปลอดภัย 

จัดซื้อถังดับเพลิงชนิดเคมี
แห๎ง (ถังดับเพลิงแดง ) 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ร .ร .วัดโพธิ์ (แจํมวิทยา
คาร ) และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ร .ร .วัดโบสถ์ (วงศ์
พานิช) 

2,700 2,700 2,700 2,700 จ านวน  
2 ถัง 

เด็กเล็กปลอดภัย
จากการเกิดเหตุ
เพลิงไหม๎ 

 อบต. 
 (ส านักปลัด) 

11. โครงการบ ารุงรักษาหรือ
ซํอมแซมครุภัณฑ์ทรัพย์สินของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อบ ารุงรักษาซํอมแซม
ครุภัณฑ์ซึ่งเป็นทรัพย์สิน
ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ครุภัณฑ์ทรัพย์สินของ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

10,000 10,000 10,000 10,000 ซํอมแซม
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ซึ่งเป็น
ทรัพย์สินของ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  ได๎รับ
การบ ารุงรักษา
ซํอมแซมให๎อยูํในสภาพ
ที่ดีและใช๎งานได๎
ตามปกติ 

 อบต. 
 (ส านักปลัด) 

12. โครงการกํอสร๎างสนามเปตอง
โรงเรียนวัดโพธิ์ (แจํมวิทยาคาร) 

เพื่อให๎ ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

ปรับสนามและลงหินคลุก - - - 100,000 จ านวน  
1 

โครงการ 

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

 อบต. 
 (กองชําง) 
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13. โครงการทัศนศึกษาเพื่อ 
เสริมสร๎างพัฒนาการให๎แกํ 
เด็กเล็ก 

เพื่อสํงเสริมพัฒนาการ
ทางด๎าน 
สติปัญญา อารมณ์และ
สังคมแก ํ
เด็กเล็ก 

จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอก
สถานท่ีส าหรับ 
เด็กเล็ก  
 

1,000 1,000 1,000 1,000 ปีการ 
ศึกษาละ 1 

ครั้ง 

เด็กเล็กมีพัฒนาการ
ทางด๎านสติปัญญา
อารมณ์ทางสังคมดีตาม
วัย 

ศพด.วัดโพธิ์ ฯ
และ 

ศพด.วัดโบสถ์ฯ 

14. โครงการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ เด็กเล็กได๎พัฒนาทักษะ
การใช๎ภาษาอังกฤษโดยใช๎
เพลงเป็นสื่อ 

เด็กเกิดความสนุกสนานเป็น
การใช๎เพลงเป็นสื่อ 

1,000 1,000 1,000 1,000 จ านวน  
2 ศนูย์ 

เด็กเล็กได๎เรียนรู๎จาก
ประสบการณ์ตรง มีความ
สนใจในการร๎องเพลง 

ศพด.วัดโพธิ์ ฯ
และ 

ศพด.วัดโบสถ์ฯ 
15. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาเด็กเล็กท้ังด๎าน

รํางกาย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญาตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

เด็กเล็กได๎รับการพัฒนา
ทางด๎านรํางการ สติปัญญา 
อารมณ์ และสังคม มีสมาธิ
ปัญญาตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1,000 1,000 1,000 1,000 จ านวน  
2 ศูนย์ 

เด็กเล็กได๎เรียนรู๎จาก
ประสบการณ์ตรง มีรําง
การ สติปัญญา อารมณ์
และสังคม มี สมาธิท่ีดี 

ศพด.วัดโพธิ์ ฯ
และ 

ศพด.วัดโบสถ์ฯ 

16. โครงการออกก าลังกายใสํใจ
สุขภาพ 

เพื่อสํงเสริมสุขภาพและ
สุขภาพจิตให๎กับเด็กเล็ก
และบุคลากรในโรงเรียนมี
ความแข็งแรงสมบูรณ์ 

เด็กเล็กและบุคลากรภายใน
โรงเรียนมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่แข็งแรงสมบูรณ์ 

1,000 1,000 1,000 1,000 จ านวน  
2 ศูนย์ 

เด็กเล็กและบุคลากร
ภายในโรงเรียนได๎มีสํวน
รํวมในการออกก าลังกาย 

ศพด.วัดโพธิ์ ฯ
และ 

ศพด.วัดโบสถ์ฯ 
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17. โครงการเลํานิทานสร๎าง
จินตนาการ 

เพื่อสํงเสริมพัฒนาการ
ทางด๎าน อารมณ์และ
สังคมให๎แกํเด็กเล็ก 

จัดซื้อหนังสือ/สื่อในการเลํา
นิทานส าหรับเด็กเล็กให๎
หลากหลาย/สํงเสริมให๎
ผู๎ปกครองยืม หนังสือนิทาน
ไปใช๎เลําให๎เด็กฟังที่บ๎าน 

1,000 1,000 1,000 1,000 จ านวน  
2 ศูนย์ 

เด็กเล็กมีพัฒนาการ
ทางด๎านอารมณ์และ
สังคมที่ดีตามวัย 

ศพด.วัดโพธิ์ ฯ
และ 

ศพด.วัดโบสถ์ฯ 

18. โครงการสํงเสริมหนูน๎อยฟันดี เพื่อสํงเสริมให๎เด็กเล็กมี
สุขภาพในชํวงปากท่ีดี
แก๎ปัญหาฟันผุ 

จัดกิจกรรมตรวจสุขภาวะใน
ชํองปาก/อบรมให๎ความรู๎แกํ
ผู๎ปกครองในการดูแลสุข
ภาวะชํองปากของเด็ก 

1,000 1,000 1,000 1,000 จ านวน  
2 ศูนย์ 

เด็กเล็กมีสุขภาพภาวะใน
ชํองปากดีขึ้น/ลดปัญหา
ฟันผุในเด็กเล็ก /
ผู๎ปกครองทราบวิธีการ
ดูแลสุขภาวะในชํองปาก
เด็กท่ีถูกวิธี 

ศพด.วัดโพธิ์ ฯ
และ 

ศพด.วัดโบสถ์ฯ 

19. โครงการสร๎างเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

เพื่อเสริมสร๎างคุณธรรม 
จริยธรรม 
ให๎แกํเด็กเล็ก 

จัดกิจกรรมสวดมนต์ทุกวัน
ศุกร์ โดยนิมนต ์
พระมาเป็นวิทยากร 

1,000 1,000 1,000 1,000 จ านวน  
2 ศูนย์ 

เด็กเล็กมี คุณธรรม 
จริยธรรม รู๎จัก  การ
ปฏิบัติตนใน การฟัง
ธรรม ไหว๎พระ และ  
สวดมนต์ 

ศพด.วัดโพธิ์ ฯ
และ 

ศพด.วัดโบสถ์ฯ 
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20. โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระนางเจ๎า
พระบรมราชินีนาถ 12 
สิงหาคม 

เพื่อสํงเสริมให๎เด็กเล็กรู๎ถึง
พระคุณของแมํ และ มี
ความจงรักภักดีตํอ 
สถาบัน  
พระมหากษัตริย์ 

จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
และกิจกรรมวันแมํให๎แกํเด็ก
เล็ก 

1,000 1,000 1,000 1,000 จ านวน  
2 ศูนย์ 

เด็กเล็กรู๎ถึงพระคุณ
ของแมํและ
แสดงออกถึงความ
กตัญญูรวมทั้ง
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี 

ศพด.วัดโพธิ์ ฯ
และ 

ศพด.วัดโบสถ์ฯ 

21. โครงการอนุรักษ์สืบสานขนม
ไทย “ลูกชุบ,บัวลอยไขํหวาน,
ขนมครก” 

เพื่อสํงเสริมให๎เด็กเล็กได๎
เรียนรู๎และสืบทอดภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น โยการให๎
ผู๎สูงอายุท่ีมีภูมิปัญญาด๎าน
ตํางๆ มาเป็นผู๎ถํายทอดให๎
เด็ก 

เด็กเล็กได๎เรียนรู๎และสืบ
ทอดภูมิปัญญาท๎องถิ่นใน
ด๎านขนมพื้นบ๎าน 

1,000 1,000 1,000 1,000 จ านวน  
2 ศูนย์ 

เด็กเล็กมีความ
สนใจเรียนรู๎
เนื่องจากมีความ
แปลกใหมํได๎ลงมือ
ท า 

ศพด.วัดโพธิ์ ฯ
และ 

ศพด.วัดโบสถ์ฯ 

22. โครงการพัฒนามาตรฐานการ
ด าเนินงานสูํระบบประกัน
คุณภาพภายใน  

สํงเสริมให๎มีระบบประกัน
คุณภาพภายใน 

มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในมีประสิทธิภาพ 

1,000 1,000 1,000 1,000 จ านวน  
2 ศูนย์ 

มีการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในอยํางมีประ 
สิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ศพด.วัดโพธิ์ ฯ
และ 

ศพด.วัดโบสถ์ฯ 
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23. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให๎มีคุณธรรม จริยธรรม 

เพื่อเสริมสร๎างคุณธรรม
จริยธรรมแกํข๎าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

จัดสํงบุคลากรทางการศึกษา
เข๎ารับการอบรม/ฝึกอบรมที่
หนํวยงานตําง ๆ จัดขึ้นตาม
ความเหมาะสม 

1,000 1,000 1,000 1,000 จ านวน  
2 ศูนย์ 

บุคลากรทางการ
ศึกษาประพฤติตน
อยูํบนพื้นฐาน
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

ศพด.วัดโพธิ์ ฯ
และ 

ศพด.วัดโบสถ์ฯ 

24. โครงการห๎องเรียนสดใส 
 

เพื่อสร๎างบรรยากาศของ
ห๎องเรียนให๎สดใส 
เหมาะแกํการเรียนรู๎ของ
เด็ก 

ห๎องเรียนทุกห๎องมีการ
ตกแตํงให๎สวยงามและสดใส
มากขึ้น 

1,000 1,000 1,000 1,000 จ านวน  
2 ศูนย์ 

ควรมีการตกแตํงและ
ปรับปรุง 
บรรยากาศใน 
ห๎องเรียนให๎สดใส
อยูํเสมอ 

ศพด.วัดโพธิ์ ฯ
และ 

ศพด.วัดโบสถ์ฯ 

25. โครงการพัฒนาปรับปรุง
สภาพแวดล๎อมและบรรยากาศ
ห๎องเรียน 

เพื่อสร๎างบรรยากาศของ
ภูมิทัศน์และห๎องเรียนให๎
สดใสเหมาะ สมแกํการ
เรียนรู๎ของเด็ก 

มีการตกแตํงให๎มีภูมิทัศน์
สวยงามและสดใสมากขึ้น 

1,000 1,000 1,000 1,000 จ านวน  
2 ศูนย์ 

มีการปรับปรุง
บรรยากาศ ภูมิทัศน์
และห๎องเรียนให๎สดใส
อยูํเสมอ 

ศพด.วัดโพธิ์ ฯ
และ 

ศพด.วัดโบสถ์ฯ 
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26. โครงการเยี่ยมบ๎านเด็กเล็ก เพื่อสร๎างความ 
สัมพันธ์อันดี ความ 
รํวมมือ และการ
แลกเปลี่ยนข๎อมูล ในการ
ดูแลและสํงเสริม
พัฒนาการ ให๎แกเํด็กเล็ก 
ระหวํางคร/ูผู๎ดูแล เด็ก กับ
ผู๎ปกครอง 

จัดกิจกรรมออกเยี่ยม บ๎าน
เด็กเล็กทุกคน  

1,000 1,000 1,000 1,000 ปีการศึกษา
ละ ๑ ครั้ง 

ผู๎ปกครองและ  ศูนย์
พัฒนาเด็ก เล็กมีความ 
สัมพันธ์ที่ดี  รวมทั้ง
การดูแล แก๎ไขปัญหา 
และสํงเสริม  
พัฒนาการให๎แกํ  เด็ก
แตํละคน มี  
ประสิทธิภาพ มากขึ้น 

ศพด.วัดโพธิ์ ฯ
และ 

ศพด.วัดโบสถ์ฯ 

27. โครงการจัดชุดการแสดงของ  
เด็กเล็กเข๎ารํวมแสดงในกิจกรรม  
ของชุมชน 

เพื่อสํงเสริมความรํวมมือ
ระหวําง  ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก กับชุมชน  รวมทั้ง
เพื่อให๎เด็กเล็กได๎ฝึกทักษะ  
และความกล๎าในการ
แสดงออก 

จัดชุดการแสดงของ เด็กเล็ก
เข๎ารํวมแสดง  ในกิจกรรม
ของชุมชน  ตามความ
เหมาะสม 

1,000 1,000 1,000 1,000 จ านวน  
2 ศูนย์ 

เกิดความ รํวมมือและ 
ความสัมพันธ์ อันดี
ระหวําง ศูนย์พัฒนา
เด็ก เล็ก กับชุมชน 
มากขึ้น 

ศพด.วัดโพธิ์ ฯ
และ 

ศพด.วัดโบสถ์ฯ 
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(บาท) 
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28. โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน 

เพื่อจ๎างเหมาประกอบ
อาหารกลางวันส าหรับเด็ก
กํอนวั ยเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดโพธิ์ 
(แจํมวิทยาคาร ),วัดโบสถ์ 
(วงศ์พานิช) 

250,000 250,000 250,000 250,000 จ านวน  
245 วัน 

เด็กกํอนวัยเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได๎รับอาหารกลางวัน
ทั่วทุกคน 

 อบต. 
 (ส านักปลัด) 

29. โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน 

เพื่อจ๎างเหมาประกอบ
อาหารกลางวันส าหรับเด็ก
นักเรียน 

สนับสนุนงบประมาณแกํ 
ร.ร.วัดโพธิ์ (แจํมวิทยาคาร ),
ร.ร.วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) 

850,000 850,000 850,000 850,000 จ านวน  
200 วัน 

เด็ก นัก เรียนได๎รับ
อาหารกลางวันท่ัวทุก
คน 

 อบต. 
 (ส านักปลัด) 

30. โครงการอาหารเสริม (นม) เพื่อสํงเสริมให๎เด็กเล็ก
ได๎รับอาหารเสริม (นม)ที่มี
ประโยชน์ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดโพธิ์ 
(แจํมวิทยาคาร ),วัดโบสถ์ 
(วงศ์พานิช )และร.ร.วัดโพธิ์ 
(แจํมวิทยาคาร),ร.ร.วัดโบสถ์ 
(วงศ์พานิช) 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 
260 วัน 

เด็ก นัก เรียนได๎รับ
อาหาร เสริม (นม )ทุก
คน 

 อบต. 
 (ส านักปลัด) 
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2564 
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1. จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา เพื่อให๎ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

จัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย
กลางแจ๎ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน  
9 หมูํบ๎าน 

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

 อบต. 
 (ส านักปลัด) 

2. โครงการปูองกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ๎า 

เพื่อควบคุม จ านวน และ
ปูองกันโรค พิษสุนัขบ๎า
และแมวบ๎า 

จัดซื้อฉีดวัคซีนปูองกันพิษ
สุนัขบ๎า  ,แมวบ๎า ,ฉีดยา
คุมก าเนิด ,ท าหมันแกํสุนัข
และแมวในพ้ืนท่ีต าบลบ๎าน
แพน 

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน  
9 หมูํบ๎าน 

สุนัขและแมวในต าบล
บ๎านแพนได๎รับการ
ควบคุมดูแล 

 อบต. 
 (ส านักปลัด) 

3. โครงการควบคุมและปูองกันโรค
ระบาดตําง ๆ 

เพื่อควบคุมและปูองกัน
โรคระบาดตําง  ๆ

, จัดใสํทรายอะเบทใน
ภาชนะ ,ฉีดวัคซีนปูองกัน
ไข๎หวัดใหญํและไข๎หวัดสาย
พันธ์ใหมํ และพํนหมอกควัน
ในเขตพื้นท่ี 

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน  
9 หมูํบ๎าน 

อัตราผู๎ปุวยโรค
ไข๎เลือดออกจะลดลง
เหลือไมํเกิน  2  คน/ปี 

 อบต. 
 (ส านักปลัด) 

4. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ
ภาคประชาชนต าบลบ๎านแพน 

เพื่อพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานและ
การรํวมแก๎ไขปัญหาของ
ชุมชนรํวมกัน 

สนับสนุนงบประมาณแกํ 
อาสาสมัครสาธารณสุข หมูํ
ที่ 1 -9 ต าบลบ๎านแพน 

75,000 75,000 75,000 75,000 จ านวน  
9 หมูํบ๎าน 

อสม.ได๎รับความรู๎และ
พัฒนาศักยภาพด๎าน
สาธารณสุขและการ
แก๎ไขปัญหาของชุมชน 

 อบต. 
 (ส านักปลัด) 
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5. โครงการเคลือบฟลูออ ไรด์วานิช
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อปูองกันฟันผุในเด็ก
และให๎ผู๎ปกครอง
ตระหนักถึงการ
ปูองกันและดูแลปัญหา
ทางทันตสุขภาพ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  
2  ศูนย์ 

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน  
2 ศูนย์ 

เด็กได๎รับการดูแลให๎มี
สุขภาพฟันท่ีดี 

 อบต. 
 (ส านักปลัด) 

6. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สนาม
เด็กเลํนสํงเสริมสุขภาพเด็ก 

จัดซื้ออุปกรณ์สนามเด็ก
เลํนเพื่อสํงเสริมสุขภาพ
เด็กและนันทนาการ 

โรงเรียนในเขตความ
รับผิดชอบของ อบต. 

- - 80,000 - จ านวน 2 
โรงเรียน 

เด็กนักเรียนได๎รับ
ความสนุกสนานจาก
เครื่องเลํนและมี
สุขภาพแข็งแรง 

 อบต. 
(ส านักปลัด) 

7. 
 

จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ๎านงานครัว ประชาชนในต าบลบ๎าน
แพนมีน้ าเพื่อใช๎ในการ
บริโภคที่สะอาด  

จัดซื้อตู๎หยอดเหรียญน้ าดื่ม   - - - 100,000 จ านวน  
1 ตู๎ 

ประชาชนในต าบล
บ๎านแพนมีน้ าเพื่อใช๎
ในการ บริโภคสะอาด
ถูกสุขลักษณะ   

 อบต. 
 (ส านักปลัด) 

เพื่อให๎ประชาชนต าบล
บ๎านแพนมีน้ าดื่มที่
สะอาดถูก 
สุขอนามัย 

จัดซื้อเครื่องกรองน้ า   - - 100,000 100,000 จ านวน  
2 เครื่อง 

ประชาชนจ านวน  
500  ครัวเรือน  ได๎มี
น้ าดื่มที่สะอาดถูก
สุขอนามัย 

อบต. 
(สํวนโยธา) 
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8. โครงการหมูํบ๎านคนดี เพื่ออบรมให๎ความรู๎แกํ
เยาวชนในต าบลเป็นคน
ด ี

เยาวชน ประชาชนในต าบล
บ๎านแพน 

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน  
9 หมูํบ๎าน 

เยาวชนมีจิ ตส านึกใน
การเป็นคนดีมากขึ้น 

อบต. 
 (ส านัก
ปลัด) 

9. โครงการสายใยรักแหํงครอบครัว เพื่อให๎มารดาและทารก
ได๎รับการดูแลและการ
ตรวจเยี่ยมหลังคลอด 

มารดาหลังคลอดในต าบล
บ๎านแพนและผู๎สูงอายุท่ี
ชํวยเหลือตนเองไมํได๎  
จ านวน  50  คน  

40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวน  
9 หมูํบ๎าน 

มารดาและทารกได๎รับ
การดูแลและการตรวจ
เยี่ยมหลังคลอด 

 อบต. 
 (ส านักปลัด) 

10. โครงการสํงเสริมสุขภาพผู๎สูงอาย ุ
ต าบลบ๎านแพน 

เพื่อสํงเสริมสุขภาพ
ผู๎สูงอายุและได๎รํวม
กิจกรรมนันทนาการ
นอกสถานท่ีรํวมกับ
เยาวชน 

ผู๎สูงอายุต าบลบ๎านแพน 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน  
เดือนละ

ครั้ง 

ผู๎สูงอายุต าบลบ๎าน
แพนได๎รับการดูแล
ให๎มีสุขภาพที่ดีและมี
สุขภาพจิตที่ดี 

 อบต. 
(ส านักปลัด) 

11. จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนสํง 
 

เพื่อให๎ประชาชนต าบล
บ๎านแพนมี รถพยาบาล
รับสํงคนเจ็บสํง
โรงพยาบาล 

จัดซื้อ รถพยาบาล   จ านวน  
1 คัน 

- - - 950,000 จ านวน  
1 คัน 

เพื่อได๎น าสํง
โรงพยาบาลได๎ทันที 

จังหวัด 
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1. โครงการชํวยเหลือผู๎ประสบสา
ธารณภัยและผู๎ด๎อยโอกาสใน
สังคม 

เพื่อชํวยเหลือเป็นทุน
อาหารกลางวันแกํเด็ก
นักเรียนยากจนและ
ชํวยเหลือผู๎ประสบภัย
ตําง ๆ 

อุดหนุนให๎แกํส านักงานกิ่ง
กาชาดอ าเภอเสนา 

10,000 10,000 10,000 10,000 สนับสนุน
งบประ 
มาณ ปี
ละคร้ัง 

ท าให๎ผู๎ด๎อย โอกาส
ด าเนินวิถีชีวิต
รํวมกับประชาชน
ทั่วไปอยํางเสมอภาค 

 อบต. 
 (ส านักปลัด) 

2. โครงการชํวยเหลือชุมชนผู๎ได๎รับ
ผลกระทบจากลิง 

เพื่อ ชํวยเหลือชุมชนผู๎
ได๎รับผลกระทบจากลิง 

ประชาชนท่ีบ๎านเรือน
เสียหายจากการกระท าของ
ลิง 

30,000 30,000 30,000 30,000 ปีละ 1 
ครั้ง 

ประชาชนไ ด๎รับการ
ชํวยเหลือบรรเทา
ความเดือดร๎อนใน
เบื้องต๎น 

 อบต. 
 (ส านักปลัด) 

3. โครงการกํอสร๎างที่อยูํของลิง เพื่อให๎ลิงมีที่อยูํเป็น
ลักษณะ 

ลิงมีที่อยูํ ไมํไปสร๎างความ
เดือดร๎อนให๎ประชาชน
ชุมชน 

- - 80,000 - จ านวน 
1 แหํง 

ประชาชนได๎รับการ
ชํวยเหลือบรรเทา
ความเดือดร๎อนจา ก
ลิง 

 อบต. 
 (ส านักปลัด) 

4. โครงการปรับปรุงศูนย์เรียนรู๎
ชุมชน /ห๎องสมุดชุมชนต าบล
บ๎านแพน 

เพื่อปรับปรุงศูนย์การ
เรียนรู๎ให๎สวยงามขึ้น 

อุดหนุนศูนย์เรียนรู๎ชุมชน  
ต าบลบ๎านแพน 

- - - 70,000 
 

จ านวน  
1 ศูนย์ 

ประชาชนทุกคนได๎มี
ความรู๎ในชุมชนที่ดี 

 อบต. 
 (ส านักปลัด) 

5. โครงการท าปูายบอกบ๎านเลขที่ 
และช่ือหัวหน๎าครัวเรือน 

เพื่อจัดระเบียบความ
เรียบร๎อยของครัวเรือน
ในหมูํบ๎าน หมูํที่ 4 

ประชาชนหมูํที่ 4 ต าบล
บ๎านแพน  จ านวน 40 
ครัวเรือน 

- 20,000 - - จ านวน 
1 แหํง 

จัดระเบียบความ
เรียบร๎อยของ
ครัวเรือน 

หมูํบ๎าน
ด าเนินการเอง 

 



 

 

 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 

งบประมาณและที่มา 
 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ 
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2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6. โครงการจัดตั้งร๎านค๎าชุมชน เพื่อให๎ชุมชนได๎มีสินค๎า
ราคาเป็นธรรม 

ประชาชนหมูํที่ 4 จ าน วน 
40 ครัวเรือน 

- - 25,000 - จ านวน 
1 แหํง 

ประชาชนในชุมชน 
มีสินค๎าราคา
ประหยัด 

หมูํบ๎าน
ด าเนินการเอง 

7. โครงการจ๎างนักเรียน /นักศึกษา
เข๎าท างานชํวงปิดภาคเรียน 

เพื่อให๎นักเรียน /
นักศึกษาได๎รับทักษะ
ความรู๎และ
ประสบการณ์การ
ท างานตลอดจนมี
รายได๎ชํวงปิดภาค
เรียน 

เด็กนั กเรียนเข๎าท างานชํวง
ปิดภาคเรียน  จ านวน  2  
คน 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ปีละ 2 
ครั้ง 

นักเรียน /นักศึกษา
จะได๎รับทักษะความ
รูและประสบการณ์
การท างานตลอดจน
มีรายได๎ชํวงปิดภาค
เรียน 

 อบต 
 (ส านักปลัด) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
2.5  แผนงานงบกลาง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 

งบประมาณและที่มา 
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2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการสนับสนุนการสร๎าง
หลักประกันรายได๎แกํผู๎สูงอาย ุ

เพื่อสนับสนุนแกํ
ผู๎สูงอาย ุ

ผู๎สูงอายุต าบลบ๎านแพน 4,300,000 4,300,000 4,300,000 4,300,000 จ านวน 
510  
ราย 

ผู๎สูงอายุต าบลบ๎าน
แพนมีหลักประกัน
รายได๎ 

อบต. 
(ส านักปลัด) 

2. โครงการสนับสนุนสวัสดิการทาง
สังคมให๎แกํผู๎พิการและทุพพล
ภาพ 

เพื่อสนับสนุนให๎แกํผู๎
พิการและทุพพลภาพ 

ผู๎พิการต าบลบ๎านแพน 740,000 740,000 740,000 740,000 จ านวน 
77 ราย 

ผู๎พิการต าบลบ๎าน
แพนได๎รับ สวัสดิการ
ทางสังคม 

อบต. 
(ส านักปลัด) 

3. โครงการสนับสนุนการจํายเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู๎ปุวยเอดส์ 

เพื่อชํวยเหลือคําใช๎จําย
เบื้องต๎น 

ผู๎ปุวยเอดส์ต าบลบ๎านแพน 6,000 6,000 6,000 6,000 จ านวน 1 
ราย 

ผู๎ปุวยเอดส์ได๎รับการ
ดู แลชํวยเหลือใน
เบื้องต๎น 

 อบต. 
 (ส านักปลัด) 

4. โครงการสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับ
ท๎องถิ่น 

เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชน
ในต าบลมีสุขภาพท่ี
แข็งแรง 

สบทบเงินให๎แกํ กองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับ
ท๎องถิ่นต าบลบ๎านแพน 

65,000 65,000 65,000 65,000 ปีละ 1 
ครั้ง 

ประชาชนต าบลบ๎าน
แพนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

 อบต. 
 (ส านักปลัด) 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่ 
กลยุทธ์ที่ 3  เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

3.1  แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 

งบประมาณและที่มา 
 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

160 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการเสริมสร๎างความรู๎
เกี่ยวกับประชาธิ ปไตยแกํเด็ก
นักเรียน 

เพื่อเสริมสร๎างความรู๎ความ
เข๎าใจเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยแกํเด็ก
นักเรียน 

เด็กนักเรียน ร .ร .วัดโพธิ์ 
(แจํมวิทยาคาร) และ ร.ร.วัด
โบสถ์ (วงศ์พานิช) 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน  
2 โรงเรียน 

เด็กนักเรียนมีความรู๎
ความเข๎าใจเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยมากขึ้น 

ร.ร.วัดโพธิ ์และ 
 รร.วัดโบสถ ์

 อบต. 

2. โครงการเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติหน๎าท่ีอาสาสมัครศูนย์
รักษาความปลอดภัยต าบลบ๎าน
แพน 

เพื่อให๎เกิดประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติหน๎าที่ของ
กลุํมอาสาสมัครสาย
ตรวจชุมชนต าบลบ๎าน
แพน 

จัดเวรออกตรวจพ้ืนท่ีต าบล
บ๎านแพนคืนละ  3  คน เพื่อ
เฝูาระวังเรื่องยาเสพติด 

100,000 100,000 100,000 100,000 ปีละ 1 
ครั้ง 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยจากอันตราย
ด๎านตําง ๆ  เนื่องจาก
ไมํผู๎เสพยาเสพติดใน
ต าบล 

 อบต. 
 (ส านักปลัด) 

3. จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ เพื่อปูองกันขโมยและ
โจรภัยในทรัพย์สินของ 
อบต.และประชาชน 

จัดซื้อกล๎องวงจรปิด - - - 1,000,000 จ านวน 5 
แหํง 

เพื่อความปลอดภัยใน
ทรัพย์สินของ อบต .
และประชาชนต าบล
บ๎านแพน 

จังหวัด 
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2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
แกํอาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือน (อป
พร.) 

สมาชิก อปพร .หมูํที่ 1 - 9 
ต าบลบ๎านแพน 

33,000 33,000 33,000 33,000 จ านวน  
9 หมูํบ๎าน 

สมาชิ ก  อปพร . มี
ความรู๎มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 อบต. 
 (ส านักปลัด) 

5. โครงจัดกิจกรรมสร๎างความ
สมานฉันท์ 

อบรมให๎ความรู๎ความ
สามัคคีในชุมชน 

ประชาชนในต าบลเกิดความ
สามัคคี 

5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวน  
9 หมูํบ๎าน 

ประชาชนในต าบล
เกิดความสามัคคี
ปรองดอง 

อบต.       
(ส านักปลัด) 
ผญ.,ผู๎น า
ชุมชน 

6. โครงการซักซ๎อมแผนปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

เพื่อซักซ๎อมแผน
เตรียมการปูองกันการ
เกิดสาธารณภัย 

ซักซ๎อมแผนเตรียมความ
พร๎อมในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน 
ปีละ 
1 ครั้ง 

ประชาชนต าบลบ๎าน
แพนปลอดภัย 

อบต. 
(ส านักปลัด) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์ที่ (3)  ยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการของชุมชนและสถานประกอบการให้ได้มาตรฐานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชกรรม 
    4.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 

งบประมาณและที่มา 
 
 

ตัวช้ีวัด 
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ผลลัพธ์ที่คาดวําจะ
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2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการเลี้ยงไกํพื้นเมืองเพื่อ
เสริมรายได๎ 

เพื่อให๎ประชาชนมีแหลํง
อาหารที่มีคุณภาพ 

ฝึกอบรมให๎ความรู๎เกษตรกร
ที่เลี้ยงไกํ 

14,000 14,000 14,000 14,000 จ านวน  
9 หมูํบ๎าน 

ประชาชนมีรายได๎
เพิ่มขึ้น  

ส านักงาน
เกตร อ าเภอ
เสนา, อบต. 

2. โครงการเลี้ยงเป็ดไขํ เพื่อฝึก อบรมให๎
ประชาชนมีอาชีพเสริม 

เกษตรกรต าบลบ๎านแพน 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน  
9 หมูํบ๎าน 

ประชาชนมีรายได๎
เพิ่มขึ้น 

ส านักงาน
เกตร อ าเภอ
เสนา, อบต. 

3. โครงการเลี้ยงไกํไขํ เพื่อให๎ประชาชนใน
ชุมชนได๎บริโภคไขํท่ีมี
คุณภาพ 

เกษตรกรต าบลบ๎านแพน 250,000 250,000 250,000 250,000 จ านวน  
9 หมูํบ๎าน 

ประชาชนมีรายได๎
เพิ่มขึ้น 

ส านักงานเกตร 
อ าเภอเสนา, 

อบต. 
4. จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เพื่อให๎ประชาชนมี

เครื่องมือในการ
ประกอบอาชีพ 

จัดซื้อเครื่องอบแห๎ง
ผักตบชวา 

35,000 35,000 35,000 35,000 จ านวน  
9 หมูํบ๎าน 

ประชาชนมีรายได๎
เพิ่มขึน้ 

อบต. 
 (ส านักปลัด) 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวและการบริการ สู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ (3)  ส่งเสริมการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียวที่มีศักยภาพด้านการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   5.1  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 

งบประมาณและที่มา 
 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ 
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2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการปลูกปุาภูมิรักษ์พร๎ อม
พัฒนาพ้ืนท่ี  หมูํที่  4  ต าบล
บ๎านแพน 

เพื่อพัฒนาปุาภูมิรักษ์  
หมูํที่  4  ให๎เป็นท่ีอยูํ
อาศัยของลิง 

ถมดินพื้นที่ปุาภูมิรักษ์พร๎อม
ปลูกต๎นไม๎  ประมาณ  1  ไรํ 

20,000 20,000 20,000 20,000 ปีละ 1 
ครั้ง 

ปุาภูมิรักษ์ได๎รับการ
พัฒนาเพื่อเป็นที่อยูํ
อาศัยของลิง 

 อบต. 
 (ส านักปลัด) 

2. โครงการท๎องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์
รักษ์พ้ืนท่ีสีเขียว 

เพื่อให๎เกิดสภาพภูมิ
ทัศน์ที่รํมรื่นรํวมงานใน
ชุมชน 

ปลูกต๎นไม๎บริเวณข๎างถนน
คันคลองชลประทานและ
ถนนท่ัวไป  

35,000 35,000 35,000 35,000 ปีละ 1 
ครั้ง 

ต าบลมีการปลูก
ต๎นไม๎เพื่อความรํมรื่น
สวยงาม  จ านวน  9  
หมูํ 

 อบต. 
 (ส านักปลัด) 

3. โครงการเรารักษ์แมํน้ าน๎อย และ
พัฒนาริมฝั่งแมํน้ าน๎อย 

เพื่อให๎พื้นที่ต าบลบ๎าน
แพนได๎มีทัศนียภาพท่ี
สวยงาม  สะอาด 

จัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกฝัง
จิตส านึกประชาชน  เยาวชน
และเด็กให๎รู๎จักรักษาแมํน้ าน๎อย 

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน  
1  โครงการ 

พื้นที่ต าบลบ๎านแพน  หมูํ
ที่  1 – 9  มีทัศนียภาพท่ี
สวยงาม  สะอาด 

 อบต. 
 (ส านักปลัด) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

       5.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 

งบประมาณและที่มา 
 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
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2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. คําก าจัดขยะมูลฝอย เพื่อให๎พื้นที่ต าบลบ๎าน
แพนได๎มีทัศนียภาพท่ี
สวยงาม  สะอาด 

พื้นที่ต าบลบ๎านแพน  หมูํที่  1 – 
9 

200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน  
9 หมูํบ๎าน 

พื้นที่ต าบลบ๎านแพน  
หมูํที่  1 – 9 มีทัศนีย  
ภาพที่สวยงาม  
สะอาด 

 อบต. 
 (กองชําง) 

2. โครงการจัดซื้อถังขยะ เพื่อให๎ชุมชนมีถังขยะ
เพียงพอในการรองรับ
ขยะ 

พื้นที่ในเขตความรับผิดชอบของ 
อบต. 

- - 100,000 - จ านวน  
1 ครั้ง 

พื้นที่ในเขตความ
รับผิดชอบของ อบต .มี
ความสวยงามและ
ปราศจากขยะ 

 อบต. 
 (ส านักปลัด) 

3. โครงการจัดท ากรงกั้นถังขยะ เพื่อไมํให๎ถังขยะล๎มหก
เลอะเทอะ 

พื้นที่ในต าบลบ๎านแพน - - - 20,000 จ านวน 
9 
หมูํบ๎าน 

เพื่อให๎พื้นที่ในต าบล
บ๎านแพนสะอาด 

อบต. 
(ส านักปลัด) 

4. โครงการจ๎างเหมา คนขับรถขยะ 
และคนงานท่ัวไป 

เพื่อด าเนินการเก็บขยะ
ในพื้นที่ 

จ๎างเหมา คนขับรถ ขยะและ
คนงานท่ัวไป  จ านวน  3  คน 

340,000 340,000 340,000 340,000 จ านวน  
3 คน 

พื้นที่ในเขตความ
รับผิดชอบของ อบต .มี
ความสวยงามและ
ปราศจากขยะ 

 อบต. 
 (กองชําง) 

5 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานยนต์  เพื่อด าเนินการเก็บขยะ
ในพื้นที่ 

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 
ตัน 6 ล๎อ ปริมาตรกร ะบอก
สูบไมํต่ ากวํา 6,000 ซีซี แบบ
เปิดข๎างเทท๎าย 

2,119,000 - - - จ านวน  
1 คัน 

พื้นที่ในเขตความ
รับผิดชอบของ อบต .มี
ความสวยงามและ
ปราศจากขยะ 

จังหวัด 



 

 

 

 

     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 

งบประมาณและที่มา 
 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6. โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ
ครัวเรือน 

เพื่อให๎ลดปริมาณขยะ 
และสํงเสริมความรู๎ให๎
คัดแยกขยะได๎ถูกต๎อง 

ลดปัญหาสิ่งแวดล๎อม  ขยะ
ลดน๎อยลง 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน 
ปีละ 6 
ครั้ง 

ลดปัญหาขยะใน
ครัวเรือน ลดปัญหา
สิ่งแวดล๎อม  

อบต. 
(ส านักปลัด) 
(กองคลัง) 
(กองชําง) 

7. โครงการก าจัดผักตบชวา เพื่อลดปริมาณ
ผักตบชวา 

ลดปัญหาผักตบชวาในแมํน้ า
ล าคลอง  บํอ หนองน้ า 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน 
ปีละ 6 
ครั้ง 

ลดปัญหา ผักตบชวา
ล๎นแมํน้ า คลอง บํอ 
หนองน้ า 

อบต. 
(ส านกัปลัด) 
(กองชําง) 

      165              
    

8. โครงการจัดตั้งธนาคารขยะเพื่อ
ลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 

เพื่อลดปริมาณการเกิด
ขยะมูลฝอยและเพิ่ม
รายได๎ให๎แกํประชาชน 

หมูํที่ 1 – 9 ต าบลบ๎านแพน 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน 
9 
หมูํบ๎าน 

เพื่อให๎พื้นที่ในต าบล
บ๎านแพนสะอาด 

อบต. 
(ส านักปลัด) 
(กองคลัง) 
(กองชําง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวและการบริการ สู่มาตรฐานสากล  
กลยุทธ์ที่ (1)  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวด้านประวัติศาสตร์ งานประเพณี และการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการท่องเท่ียว 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    6.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 

งบประมาณและที่มา 
 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

166 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการประเพณีรดน้ าด าหัว
ผู๎สูงอายุ  เนื่องในวันสงกรานต์ 

เพื่อสํงเสริมประเพณีไทย ผู๎สูงอายุและประชาชน  
จ านวน  500  คน 

80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวน 
500 คน 

ผู๎สูงอายุและ
ประชาชนเข๎ารํวม
กิจกรรมได๎แสดง  
ความ เคารพตํอ
ผู๎สูงอาย ุ

 อบต. 
 (ส านัก
ปลัด) 

2. โครงการวันเด็กแหํงชาติ เพื่อให๎เด็กได๎รับการสํงเสริมใน
กิจกรรมสันทนาการตําง ๆ 

จัดกิจกรรมวันเด็กประจ าปี  
จ านวน  1  โครงการ 

70,000 70,000 70,000 70,000 ปีละ  
1 ครั้ง 

เด็กได๎รํวมกิจกรรม
สันทนาการตําง ๆ 

 อบต. 
 (ส านักปลัด) 

ศพด.วัดโพธิ์ ฯ
และ 

ศพด.วัดโบสถ์
ฯ 

3. โครงการจัดกิจกรรมทางศาสนา เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณี 

จัดกิจกรรมแหํเทียน
เข๎าพรรษา เวียนเทียนในวัน
ส าคัญทางศาสนา 

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน  
1 กิจกรรม 

ประชาชนและ
เยาวชนต าบลบ๎าน
แพนได๎รํวมสืบสาน
ประเพณีดั้งเดิม 

 อบต. 
 (ส านักปลัด) 

4. โครงการท าบุญประจ าปีวันขึ้นปี
ใหม ํ

เพื่อให๎ประชาชนได๎รํวมกัน
ท าบุญตักบาตรในวันปีใหมํ
และเพื่อความเป็นศิริมงคล 

ประชาชนต าบลบ๎านแพน 
จ านวน 1 ครั้ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 ปีละ  
1 ครั้ง 

ประชาชนต าบลบ๎าน
แพนได๎รํวมกัน
ท าบุญตักบาตร 

 อบต. 
 (ส านักปลัด) 

 



 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 

งบประมาณและที่มา 
 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

                     

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5. โครงการจัดงานยอยศยิ่งฟูา
อยุธยามรดกโลก 

เพื่อสืบสานอนุ รักษ์
วัฒนธรรมและมรดก
ของจังหวัดไว๎ 

สนับสนุนงบประมาณให๎แกํ
ส านักงานจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

20,000 20,000 20,000 20,000 ปีละ  
1 ครั้ง 

จังหวัดได๎สืบสาน
วัฒนธรรมและมรดก
ไว๎ให๎คนรุํนหลัง
ทราบ 

 อบต. 
 (ส านักปลัด) 

 
 
6.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 

งบประมาณและที่มา 
 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

167 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. รับรองพิธีการในงานรัฐพิธี เพื่อด าเนินการในงาน
ตําง ๆ  ซึ่งเป็นวันส าคัญ
ตําง ๆ  

วันปิยมหาราช ,วันเฉลิม
พระชนมพรรษา ฯลฯ 

150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน  
3 กิจกรรม 

ประชาชนต าบลบ๎าน
แพนได๎รํวมแสดง
ความจงรักภักดี 

 อบต. 
 (ส านัก
ปลัด) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวและการบริการ สู่มาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา (3)  ส่งเสริมการพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวที่มีศักยภาพด้านการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์   
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว 
     7.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 

งบประมาณและที่มา 
 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

168 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการสํงเสริมและอนุรักษ์ลิง
คูํปุาภูมิรักษ์ 

เพื่อให๎ลิงสามารถ
ด ารงชีวิตอยูํได๎ 

การพัฒนาเป็นแหลํง
ทํองเที่ยว 

12,000 12,000 12,000 12,000 จ านวน  
30 ตัว 

ลิงสามารถด ารงชีวิต
อยูํได๎ 

 อบต. 
 (ส านักปลัด) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา (2)  ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย 
8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
8.1  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 

งบประมาณและที่มา 
 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

169 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการอนุรักษ์พัฒนาดินและ
สิ่งแวดล๎อม 

เพื่อปูองกันการชะล๎าง
พังทลายของดินและ
อนุรักษ์ความชํุมชื้นไว๎ใน
ดิน 

ปลูกต๎นไม๎ ,ปลูกหญ๎าแฝก
และสลายฟางข๎าว 

40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวน  
9 หมูํบ๎าน 

พื้นดินมีความชํุมชื้น
และดินไมํพังทลาย 

อบต., 
ส านักงาน
เกษตร 

อ าเภอเสนา  
2. จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อให๎กลุํมเกษตรกรได๎

มีเครื่องสีข๎าวใช๎สีข๎าวที่
ปลูกได๎เองและใช๎กินใน
ครัวเรือน 

อุดหนุนแกํกลุํมเกษตรกร
ต าบลบ๎านแพน เพื่อ จัดซื้อ
เครื่องสีข๎าว  

- - - 300,000 จ านวน  
1 เครื่อง 

กลุํมเกษตรกรมี
เครื่องสีข๎าวไว๎ใช๎กิน
ในครัวเรือน 

อบต. 
 (ส านักปลัด) 

 

3. โครงการสํงเสริมการท าปุ๋ย
ชีวภาพ 

เพื่อสํงเสริมให๎เกษตรกร
ใช๎ปุ๋ยชีวภาพในการปลูก 

อุดหนุนแกํกลุํมเกษตรกร
ต าบลบ๎านแพน 

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน  
9 หมูํบ๎าน 

เกษตรกรสามารถ
ผลิตปุ๋ยชีวภาพใช๎เอง
ในครัวเรือนได๎ 

อบต., 
ส านักงาน
เกษตร 

อ าเภอเสนา  
4. โครงการจัดท ารั้วกินได๎ (พืชสวน

ครัว )  / สํงเสริมการปลูกผัก
ปลอดภัยจากสารพิษ 

เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชน
รู๎จักการปลูกพืชผัก
ปลอดสารพิษ ไว๎กินเอง
ในครัวเรือน 

ประชาชนหมูํที่ 1 - 9 ต าบล
บ๎านแพน 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน  
9 หมูํบ๎าน 

ประชาชนมีวิถีชีวิต
แบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 

อบต., 
ส านักงาน
เกษตร 

อ าเภอเสนา  
 



 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 

งบประมาณและที่มา 
 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

170 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5. โครงการสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุพืช 
ปุ๋ย ให๎แกํประชาชน 

เพื่อให๎ประชาชนใน
ต าบลปลูกผักไว๎กินเอง 

ประชาชนในต าบลบ๎านแพน 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน  
9 หมูํบ๎าน 

เพื่อให๎ประชาชนมี
พืชผักสวนครัวไว๎กิน
เอง 

อบต., 
ส านักงาน
เกษตร 

อ าเภอเสนา  
6. โครงการสํงเสริมและพัฒนาการ

บริหารจัดการน้ าเชิงบูรณาการ
ในพื้นที่ต๎นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า 

เพื่อบริหารจัดการน้ า
ทางการเกษตร และ
บูรณาการ 

เกษตรต าบลบ๎านแพน 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน  
9 หมูํบ๎าน 

ประชาชนในต าบลมี
น้ าใช๎อยํางพอเพียง 

อบต., 
ส านักงาน
เกษตร 

อ าเภอเสนา  
7. โครงการอบรมการผลิต การใช๎

ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพ 
เพื่อให๎เกษตรกรมี
ความรู๎เกี่ยวกับการ
ผลิตการใช๎ปุ๋ยอินทรีย์ 
ปุ๋ยชีวภาพและ
เกษตรกรสามารถ
ถํายทอดความรู๎ 

เกษตรต าบลบ๎านแพน 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน  
9 หมูํบ๎าน 

เกษตรกรในต าบลมี
ความรู๎เพิ่มมากข้ึน 

อบต., 
ส านักงาน
เกษตร 

อ าเภอเสนา  

8. โครงการสํงเสริมและสนับสนุน
การลดต๎นทุน ปัจจัยการผลิต
ทางการเกษตร 

อบรมให๎ความรู๎แกํ
เกษตรกร 

เกษตรต าบลบ๎านแพน 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน  
9 หมูํบ๎าน 

เกษตรกรลดต๎นทุน
ในการผลิต 

อบต., 
ส านักงาน
เกษตร 

อ าเภอเสนา  
9. โครงการสนับสนุนและจัดตั้ง

เครื่องสูบน้ าด๎วยระบบไฟฟูา 
เพื่อสูบน้ าจากแหลํงน้ า
ธรรมชาติหรือน้ า
ชลประทานมาใช๎ใน
พื้นที่การเกษตร 

จัดซื้อเครื่องสูบน้ าด๎วยระบบ
ไฟฟูา 

- 50,000 - - จ านวน 
2 จุด 

 

เกษตรกรในต าบลมี
น้ าพอเพียงตํอการ
ท าการเกษตร 

อบต. 
(กองชําง) 
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10. โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการน้ าเพื่อการเกษตร 

เพื่อพัฒนาระบบบริหาร
จัดการน้ าเพื่อ
การเกษตรให๎มีคุณภาพ 

มีประชาชนเข๎ารํวม 66 ราย 
จ านวน 1,574 ไรํ 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน  
66 ราย 

ระบบบริหารจัดการ
น้ าเพื่อการเกษตรมี
คุณภาพ 

อบต., 
ส านักงาน
เกษตร 

อ าเภอเสนา  
11. โครงการสํงเสริมการปลูกข๎าว

พันธุ์ดีสูํมาตรฐาน/การผลิตเมล็ด
พันธุข์๎าวพันธุ์ดี 

เพื่อสํงเสริมการปลูกข๎าว
พันธุ์ดีสูํมาตรฐานเมล็ด
พันธุ์ 

ได๎รับการรับรองแหลํงผลิต 
Q จ านวน 30 ราย 

50,000 50,000 26,000 46,000 เกษตรกร
ที่เข๎ารํวม
จ านวน 
30 ราย 

เมล็ดพันธุ์ข๎าว
ได๎รับการสํงเสริมสูํ
มาตรฐานเมล็ด
พันธุ์ดี 

อบต., 
ส านักงาน
เกษตร 

อ าเภอเสนา  

12. โครงการปลํอยน้ าเข๎านา ปลํอย
ปลาเข๎าทุํง 

เพื่อให๎พื้นที่การเกษตรมี
ความอุดมสมบูรณ์ 

พื้นที่นา จ านวน 1,000  ไรํ 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน 
1,000 ไร ํ

พื้นที่การเกษตรมี
ความอุดมสมบูรณ์ 

อบต., 
ส านักงาน
เกษตร 

อ าเภอเสนา  
13.  โครงการสินค๎าเกษตรได๎คุณภาพ

มาตรฐาน /ตรวจรับรองแหลํง
ผลิตพืช 

เพื่อให๎สินค๎าเกษตรกรมี
คุณภาพ 

ฝึกอบรมถึงคุณภาพสินค๎า
เพื่อให๎ได๎มาตรฐาน 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน 2 
ครั้ง 

สินค๎าเกษตรกรมี
คุณภาพ 

อบต., 
ส านักงาน
เกษตร 

อ าเภอเสนา  
14. โครงการตรวจสุขภาพ 

เกษตรกร 
เพื่อตรวจสุขภาพให๎
สามารถรักษาได๎
ทันทํวงที 

เกษตรกรต าบลบ๎านแพน 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน 
50 คน 

สามารถรักษา
รํางกายได๎ทันทํวงที
หากพบความ
ผิดปกติ 

อบต., 
ส านักงาน
เกษตร 

อ าเภอเสนา  
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15. โครงการสํงเสริมการผลิตสินค๎า
เกษตรปลอดภัย กิจกรรม
ปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อสํงเสริม
การผลิตข๎าวปลอดภัย 1,540 ไรํ 

เพื่อสํงเสริมการผลิต
สินค๎าเกษตรปลอดภัย 
กิจกรรมปรับปรุง
คุณภาพดินเพื่อสํงเสริม
การผลิตข๎าวปลอดภัย 
1,540 ไรํ 

1 .จัดฝึกอบรมถํายทอด  
เทคโนโลยีทางการเกษตร 
2 . จัดเก็บตัวอยํางดิน
วิเคราะห์ 

14,000 
 
 
- 

- 
 
 

23,000 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

จ านวน  
6 กิจกรรม 

เกษตรกรได๎รับ
ความรู๎ด๎านคุ ณภาพ
ของวงจรการผลิต
ข๎าว 

อบต., 
ส านักงาน
เกษตร 

อ าเภอเสนา  
  3.ปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยว - - 1,694,000 -    

 1.  4.ผลิตและสํงเสริมการใช๎ปุ๋ย
อินทรีย์น้ า 

- - 379,000 -    

 2.   5. ผลิต /จัดหาและสํงเสริม
สารไลํแมลงศัตรูพืช 

- - - 341,800    

   6.สํงเสริมการใช๎ปุ๋ ยอินทรีย์
คุณภาพสูง 

- - - 1,540,000    

16. โรงเรียนเกษตรกร เพื่อให๎เกษตรกรได๎
เรียนรู๎จากการปฏิบัติ
จริง/ลดต๎นทุนการผลิต 
เพิ่มรายได๎ 

เกษตรกร 20 ราย 50,000 50,000 50,000 50,000 เกษตรกร
จ านวน 
20 ราย 

เกษตรกรมีความรู๎
เพิ่มขึ้น สามารถลด
ต๎นทุนการผลิตได ๎

อบต., 
ส านกังาน
เกษตร 

อ าเภอเสนา  
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17. การท าน้ าหมักชีวภาพ เกษตรกรได๎เรียนรู๎จาก
การปฏิ บัติจริง , น าเศษ
พืชเหลือท้ิงมาใช๎
ประโยชน์ 

เกษตรกร 50 ราย 50,000 20,000 20,000 20,000 เกษตรกร
จ านวน 
50 ราย 

เกษตรกรมีความรู๎
เพิ่มขึ้น สามารถลด
ต๎นทุนการผลิตได ๎

ส านักงาน
เกษตร  

อ าเภอเสนา 

18. การท าสารสกัดชีวภาพ เพื่อสํงเสริมให๎ใช๎
จุลินทรีย์แทนการใช๎
สารเคมี , พัฒน าและ
รักษาคุณภาพดิน 

เกษตรกร 50 ราย 50,000 20,000 20,000 20,000 เกษตรกร
จ านวน 
50 ราย 

เกษตรกรมีความรู๎
เพิ่มขึ้น สามารถลด
ต๎นทุนการผลิตได ๎

ส านักงาน
เกษตร  

อ าเภอเสนา 

19. โครงการสํงเสริมการเพาะพันธุ์
ปลาคืนสูํแมํน้ า 

เพื่อสํงเสริมแหลํงน้ าให๎
อุดมสมบูรณ์ 

ปลํอยพันธ์ุสั ตว์น้ าในแมํน้ า 
หนอง คลอง บึง 

100,000 100,000 100,000 100,000 สัตว์น้ า
จ านวน  
100,000 

ตัว 

เป็นแหลํงเลี้ยงสัตว์น้ า
และเป็นการเพาะ
พันธ์ ขยายพันธ์สัตว์
น้ า 

จังหวัด  
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1. โครงการสํงเสริมเกษตรอินทรีย์
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่ออบรมให๎ความรู๎แกํ
เกษตรกร ในพ้ืนท่ีต าบลบ๎าน
แพน 

ประชาชนหมูํที่ 1 -  9 
ต าบลบ๎านแพน 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน  
9 หมูํบ๎าน 

ประชาชนมี ความรู๎
ในเรื่อง เศรษฐกิจ
พอเพียง 

อบต., 
ส านักงาน
เกษตร 

อ าเภอเสนา 
2. โครงการหมูํบ๎านเกษตรพอเพียง เพื่ออบรมให๎ความรู๎  รณรงค์

ปลุกจิตส านึก ศึกษาดูงานใน
การท าการเกษตรและใช๎
ชีวิตแบบพอเพียงตามแนว
พระราชด าริ 

เกษตรกรต าบลบ๎าน
แพน 

- - 540,000 - จ านวน  
1 ครั้ง 

เกษตรกรมีความรู๎ใน
การท าเกษตรและใช๎
ชีวิตแบบพอเพียง
ตามแนว
พระราชด าริ 

อบต., 
ส านักงาน
เกษตร 

อ าเภอเสนา 

3. โครงการอบรมให๎ความรู๎เรื่อง
การบริหารจัดการกลุํม
เกษตรกรอยํางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพการบริหาร
จัดการองค์กรแกํคณะ
ผู๎บริหารกลุํมเกษตรกรและ
องค์กรเกษตรกร 

เกษตรต าบลบ๎านแพน - - - 50,000 กลุํมเกษตร เกษตรกรในต าบล
บ๎านแพนมีความรู๎
เพิ่มมากข้ึน 

อบต., 
ส านักงาน
เกษตร 

อ าเภอเสนา 
4. โครงการติดตามกระตุ๎นการ

เรียนรู๎ 
เพื่อกระตุ๎นการเรียนรู๎ของ
เกษตรกร 

มีประชาชนเ ข๎ารํวม      
66 ราย 

- - - 20,000 จ านวน 
66 คน 

เกษตรกรมีความ
กระตุ๎นการเรียนรู๎
มากข้ึน 

อบต., 
ส านักงาน
เกษตร 

อ าเภอเสนา 
5. โครงการติดตามการบันทึกบัญชี

และเก็บข๎อมูลรายบุคคล 
เพื่อสามารถติดตามการ
บันทึกบัญชีและเก็บข๎อมูล
รายบุคคลได๎ 

มีประชาชนเข๎ารํวม      
66 ราย 

- - - 20,000 จ านวน 
66 คน 

การบันทึกจัดเก็บ
ข๎อมูลรายบุคคล 

ส านักงาน
เกษตร  

อ าเภอเสนา  
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6. โครงการจัดระบบการ 
ปลูกข๎าวแบบบูรณา 

เพื่อจัดระบบการปลูก
ข๎าวแบบบูรณา 

1 . อบรมให๎ความรู๎แกํ
เกษตรกรและประชาชน 
จ านวน 70 ราย  

74,900 - - - จ านวน  
7 กิจกรรม 

มีระบบการปลูกข๎าว
แบบบูรณา 

ส านักงาน
เกษตรอ าเภอ

เสนา 
   2 . น าเกษตรกรและ

ประชาชน จ านวน 70 ราย 
อบรมศึกษาดูงานพ้ืนท่ีจริง 

64,000 -  -    

   3 . จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
การเกษตร 

787,900 - - -    

   4.จัดท าสินค๎าการเกษตร
แปรรูป 

- 50,000 - -    

   5 . จัดงานวันรณรงค์
การเกษตร 

- - 150,000 -    

   6.จัดท าเอกสารเผยแพรํ
ประชาสัมพันธ์ 

- - 46,000 -    

   7.การจัดท าแปลงเรียนรู๎ /5 
ไรํ 

- - - 28,900    
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7. โครงการบริหารจัดการศูนย์
ถํายทอดเท คโนโลยีและพร๎อม
ปรับปรุงศูนย์ถํายทอด
เทคโนโลยี 

เพื่อพัฒนาความรู๎
เทคโนโลยีการเกษตรแกํ
ประชาชน 

จ านวน  1  ศูนย์ - - - 500,000 จ านวน  
1 ศูนย์ 

ประชาชนและ
เกษตรกรมีความรู๎
ด๎านเทคโนโลยี 

ส านักงาน
เกษตร  

อ าเภอเสนา 

8. โครงการอบรมการจัดท า
แผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

เพื่อสร๎าง รายได๎และให๎
ชุมชนพึ่งตนเองได๎ 

ประชาชนมีศักยภาพและมี
รายได๎เพิ่มขึ้น 

- - 67,100 - จ านวน  
1 กิจกรรม 

ประชาชนในต าบลมี
รายได๎เพิ่มขึ้น 

ส านักงาน
เกษตร  

อ าเภอเสนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
กลยุทธ์ที่ (3)  เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกทุกภาคส่วนในการป้องกันแก้ไขปัญหาสังคม 
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
    9.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 

งบประมาณและที่มา 
 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

177 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพบุคลากร 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานแกํ
บุคลากร 

จัดสํงบุคลากรเข๎ารับการ
ฝึกอบรมตามโครงการตําง ๆ 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน  
10 ครั้ง 

บุคลากรได๎รับ
ความรู๎เพื่อเพ่ิ ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

อบต. 
 (ส านักปลัด) 

 

2. โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์
วารสารและปฏิทิน
ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงาน
ของ อบต.ประจ าปี 

เพื่อเผยแพรํข๎อมูลขําวสาร
และประชาสัมพันธ์การ
ปฏิบัติงานของ อบต. 

จัดซื้อหนังสือพิมพ์วันละ 1 
ฉบับ  ,จัดท าวารสารและ
ปฏิทินประชาสัมพันธ์ผลการ
ปฏิบัติงานของ อบต.ประจ าปี
ประจ าปี  จ านวน  300  ฉบับ 

5,000 5,000 5,000 5,000 วารสาร 
300 ฉบับ 

ประชาชนได๎รับ
ข๎อมูลขําวสารจาก
หนังสือพิมพ์และได๎รู๎
ผลการปฏิบัติงาน
ของ อบต. 

อบต. 
 (ส านักปลัด) 

 

3. โครงการบ ารุงรักษาหรือ
ซํอมแซมครุภัณฑ์ทรัพย์สินของ
องค์การบริหารสํวนต าบล 

เพื่อบ ารุงรักษาซํอมแซม
ครุภัณฑ์ซึ่งเป็นทรัพย์สิน
ของ อบต. 

รถจักรยานยนต์ ,เครื่องถําย
เอกสาร,ระบบเสียงตามสาย 
ฯลฯ 

200,000 200,000 200,000 200,000 ซํอมแซม
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ซึ่งเป็น
ทรัพย์สินของ อบต .
ได๎รับการบ ารุงรักษา
ซํอมแซมให๎อยูํในสภาพ
ที่ดีและใ ช๎งานได๎
ตามปกติ 

 อบต. 
 (ส านักปลัด) 
(กองคลัง) 
(กองชําง) 

 
 
 



 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 

งบประมาณและที่มา 
 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 
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2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4. โครงการจ้างเหมา          
 4.1 จ๎างเหมาบริการ ตําง ๆ เพื่อจ๎างเหมาบริการงาน

ตามอ านาจหน๎าที ่
จ๎างเหมาตัดต๎นไม๎ , สูบน้ า 
ก าจัดปลวก ,พํนยุงลาย 
ฯลฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน  
10 ครั้ง 

กิจการงานตามอ านาจ
หน๎าท่ีของ อบต .มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น 

อบต. 
 (ส านักปลัด) 

 

 4.2 จ๎างเหมาจัดท าปูาย 
ตําง ๆ 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานแกํอบต. 

จัดท าปูายประชาสัมพันธ์
ตําง ๆ 

70,000 70,000 70,000 70,000 จ านวน  
10 ครั้ง 

ประชาชนได๎
รับทราบขําวสาร
จากปูาย
ประชาสัมพันธ์ เพิ่ม
มากข้ึน 

อบต. 
 (ส านักปลัด) 

 

 4.3 จ๎างเหมาปรับปรุงเว็บไซ ต์ 
และปรับปรุง   Wi-Net 

เพื่อปรับปรุงเว็บไซตข์อง 
อบต . ให๎ดูดีสามารถ
ตรวจค๎นได๎เร็ว 

ปรับปรุงเว็บไซตข์อง อบต. 20,000 20,000 20,000 20,000 ปีละ  
2 ครั้ง 

เว็บไซ ต์ของ อบต .
สามารถตรวจค๎นได๎
เร็ว 

อบต. 
 (ส านักปลัด) 

 
 4.4 จ๎างเหมาผู๎ปฏิบัติคนงาน

ทั่วไป 
เพื่อปฏิบัติงานท่ัวไป   จ๎างเหมาคนงานทั่วไป  

จ านวน 5 คน 
522,000 522,000 522,000 522,000 จ านวน  

5 คน 
งาน อบต .มีความ
รวดเร็วและ
ประสิทธิผลมากขึ้น 

อบต. 
 (ส านักปลัด) 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 

งบประมาณและที่มา 
 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวํา
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หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ 
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2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5. จัดซ้ือครุภัณฑ์          

 5.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การท างาน 

จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 
เชํนเครื่องปรับอากาศ ,
ผ๎ามําน ,, โต๏ะท างาน ,เก๎าอี้
ท างาน ,โซฟารับแขก ,ตู๎เก็บ
เอกสาร , เครื่ องเข๎าเลํม , 
เครื่องดูดฝุุน ,เครื่องเปุาฝุุน 
และครุภัณฑ์ส านักงานตําง 
ๆ  

100,000 100,000 100,000 100,000 ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

อบต .มีครุภัณฑ์
ส านักงานในการ
ใช๎อยํางเพียงพอ 

 อบต. 
 (ส านักปลัด) 
(กองคลัง) 
(กองชําง) 

5.2 ครุภัณฑ์งานบ๎านงานครัว เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การท างาน 

จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ๎านงาน
ครัวตําง ๆ  

50,000 50,000 50,000 50,000 ครุภัณฑ์งาน
บ๎านงานครัว 

การท างานของ 
อบต . มี
ประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผล 

อบต. 
 (ส านักปลัด) 

 5.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การท างาน 

จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เชํน เครื่อ ง
ปริ้นเตอร์ , เครื่อง
คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ตําง ๆ  

50,000 30,000 30,000 30,000 ครุภัณฑ์
คอม 

พิวเตอร์ 

อบต .มีครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ใน
การใช๎อยําง
เพียงพอ 

 อบต. 
 (ส านักปลัด) 
(กองคลัง) 
(กองชําง) 

 5.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ํ

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การท างาน 

จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ํ เชํน โทรทัศน์ ,กล๎อง
ถํายภาพ,เครื่องฉายภาพ ฯลฯ 

5,000 5,000 5,000 5,000 ครุภัณฑ์
โฆษณา 

การท างานของ 
อบต.มี 
ประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล 

 อบต. 
 (ส านักปลัด) 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 

งบประมาณและที่มา 
 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ 
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2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 5.5 ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การท างาน 

จัดซื้อครุภัณฑไ์ฟฟูาและวิทยุ  
เชํน เครื่องรับสํงวิทยุชนิดมือ
ถือ , สัญญาณไฟกระพริบ , 
อุปกรณ์ประห ยัดพลังงาน
เครื่องปรับอากาศ (5 ชุด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 ครุภัณฑ์
ไฟฟูา 

การท างานของ อบต.มี 
ประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล 

 อบต. 
 (ส านักปลัด) 

 

5.6 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และ
ขนสํง 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การท างาน 

1.รถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ล
แค็บ ขนาดไมํต่ ากวํา 2,400 ซีซี
จ านวน 1 คัน 

- - 745,000 - รถบรรทุก 1 
คัน 

การท างานของ อบต.มี 
ประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล 

อบต. 
(กองคลัง) 

 
2.รถตู๎ยานพาหนะและขนสํง - - - 1,300,000 จ านวน  

1 คัน 
การท างานของ อบต.มี 
ประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล 

จังหวัด 

 5.7 ครุภัณฑ์อื่น เพื่อบริการประชา ชน
ในชํวงน้ าทํวมและเพื่อ
จัดงานกิจกรรมตําง ๆ 

จัดซื้อเต็นท์ จ านวน 5 เต็นท์ - - 100,000 - จ านวน  
5 เต็นท์ 

การท างานของ อบต.มี 
ประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล 

อบต. 
(ส านักปลัด) 

 
 5.8 ครุภัณฑ์ส ารวจ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การท างาน 
จัดซื้อครุภัณฑ์ส ารวจ  เชํน 
กล๎องระดับ , เท ปวัดระยะ
,เครื่อง GPS 

10,000 10,000 10,000 10,000 ครุภัณฑ์
ส ารวจ 

การท างานของ อบต.มี 
ประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล 

อบต. 
 (กองชําง) 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
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ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวํา
จะได๎รับ 

หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

181 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6. โครงการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู๎รับบริการที่มีตํอการ
ให๎บริการของ อบต. 

เพื่อรับทราบความพึง
พอใจของผู๎รับบริการตํอ
การให๎บริการของ อบต .
เพื่อน ามาแก๎ไขในสํวนท่ี
บกพรํอง 

จ๎างเหมาหนํวยงาน
ด าเนินการส ารวจความพึง
พอใจของผู๎รับบริการตํอการ
ให๎บริการของ อบต. 

10,000 10,000 10,000 10,000 ปีละ  
1 ครั้ง 

ได๎ทราบถึงความ
พึงพอใจของ
ผู๎รับบริการตํอการ
ให๎บริการของ 
อบต. 

อบต. 
(ส านักปลัด) 

 

7. จัดท าระบบแผนท่ีภาษีและ
ทรัพย์สินและระบบบัญชี
คอมพิวเตอร ์

เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดเก็บภาษี 

จัดท าข๎อ มูลระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ใน
พื้นที่ต าบลบ๎านแพน  และ
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 

50,000 50,000 50,000 50,000 ปีละ  
1 ครั้ง 

มีระบบแผนท่ีภาษีและ
ทรัพย์สินที่สามารถใช๎
งานได๎ดี 

อบต. 
(กองคลัง) 

 

8. โครงการ สนับสนุนศูนย์รวม
ข๎อมูลจัดซื้อจัดจ๎างของหนํวย
บริหารราชการสํวนท๎องถิ่ น
อ าเภอเสนา 

เพื่อปรับปรุงให๎มี
มาตรฐาน 

สนับสนุนให๎แกํอ าเภอเสนา  
หรือ อปท. ที่ด าเนินการ 

30,000 30,000 30,000 30,000 ปีละ  
1 ครั้ง 

ศูนย์จัดซื้อจัดจ๎าง
ขององค์กร
ปกครองสํวน
ท๎องถิ่นได๎รับ
ความปรับปรุงให๎
ได๎มาตรฐาน 

อบต. 
  (ส านักปลัด) 

 

9. โครงการจัดการเลือกตั้ง เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. 
และผู๎บริหาร อบต. 

สมาชิกสภา อบต .และ
ผู๎บริหาร อบต. 

500,000 500,000 500,000 500,000 เมื่อมีการ
ครบวาระ

หรือมี
ต าแหนํง

วําง 

มีการด าเนินการ
การเลือกต้ังท่ีมี
ประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ 

อบต. 
 (ส านักปลัด) 

 

 



 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เปูาหมาย 
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10. โครงการจัดซื้อท่ีดิน เพื่อให๎ประชาชนในหมูํที่  
1  ต าบลบ๎านแพนมี
ทางเข๎าออกอยําง
สะดวก 

หมูํที่  1  ต าบลบ๎านแพน 
ขนาดเนื้อที่ไมํน๎อยกวํา 200 
ตารางวา 

- - - 1,000,000 จ านวน 
 1 แหํง 

ประชาชนหมํูที่ 1 
ต าบลบ๎านแพนมี
ทางเข๎าออกอยําง
สะดวก 

อบต. 
 (ส านักปลัด) 

 

11. จัดกิจกรรม อบต.เคลื่อนที่ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถใน
การให๎บริการแกํประชาชน 

ประชาชน  จ านวน  9  หมูํบ๎าน 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน  
9 หมูํบ๎าน 

ครัวเรือนจะได๎รับ
การบริการท่ี
สะดวกเพิ่มขึ้น  
จ านวน  9  
หมูํบ๎าน 

 อบต. 
 (ส านักปลัด) 

12. โครงการประชุมสัญจร เพื่อผู๎บริหารทุกสํวน
ราชการรับทราบ
ระเบียบ ข๎อกฎหมาย 

จัดประชุมสัญจร จ านวน 1 
ครั้ง 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน  
1 ครั้ง 

ผู๎บริหารทุกสํวน
ราชการรับทราบ
ระเบียบ ข๎อ
กฎหมายชัดเจน 
ตรงกัน 

 อบต. 
 (ส านัก
ปลัด) 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

9.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 

งบประมาณและที่มา 
 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

183 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการสํงเสริมการแก๎ไข
ปัญหาการทุจริตคอรัปช่ัน 

เพื่อรับเรื่องหรือปัญหา
ตําง ๆ 

จัดซื้อตู๎รับเรื่องร๎องเรียนเพื่อ
ติดประจ าหมูํบ๎าน จ านวน 9 
หมูํบ๎าน 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน  
3 หมูํบ๎าน 

อบต .จะได๎แก๎ไข
ปัญหาได๎ตรงจุด 

อบต. 
(ส านักปลัด) 

2. โครงการอบรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพแกํผู๎บริหาร  
สมาชิกสภา  พนักงานสํวน
ต าบลและเจ๎าหน๎าท่ี อบต. 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานแกํ
บุคลากร 

จัดกิจกรรมอบรม  สัมมนา
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูน
ความรู๎  ประสิทธิภาพแกํ
สมาชิกสภา อบต . ผู๎บริหาร 
อบต . พนักงานสํวนต าบล 
พนักงานจ๎าง และกลุํม
องค์กรตําง ๆ 

200,000 200,000 200,000 200,000 ปีละ 1 
ครั้ง 

บุคลากรได๎รับ
ความรู๎เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

อบต. 
 (ส านักปลัด) 

 

3. สํงเสริมการจัดประชุมประชาคม
หมูํบ๎าน 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
สํวนรํวมในการพัฒนา
หมูํบ๎าน 

จัดประชุมประชาคมหมูํบ๎าน  
จ านวน  9  หมูํบ๎าน 

5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวน  
9 หมูํบ๎าน 

ประชาชนในต าบล
บ๎านแพนได๎มีสํวน
รํวมในการพัฒนา
หมํูบ๎าน 

 อบต. 
 (ส านักปลัด) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 

งบประมาณและที่มา 
 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

184 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4. โครงการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

เพื่อให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่น 
บุคลากรขององค์กรมี
ความรู๎ความเข๎าใจใน
เรื่องหลักธรรมาภิบาล 

ผู๎บริหารท๎องถิ่น สมาชิกสภา
ท๎องถิ่น พนักงานสํวนต าบล
และพนักงานจ๎างของ
องค์การบริหารสํวนต าบล 

10,000 10,000 10,000 10,000 องค์กรมี
ความ
เข๎มแข็ง 

ผู๎บริหารท๎องถิ่น 
บุคลากรขององค์กร
มีความรู๎ความเข๎าใจ
ในเรื่องหลักธรรมาภิ
บาล 

อบต. 
(ส านักปลัด) 

5. โครงการพัฒนา คุณธรรม
จริยธรรม 

เพื่อปลุกจิตส านึก
ผู๎บริหารท๎องถิ่น 
บุคลากรขององค์กรให๎มี
คุณธรรมจริยธรรม 

ผู๎บริหารท๎องถิ่น สมาชิกสภา
ท๎องถิ่น พนักงานสํวนต าบล
และพนักงานจ๎างของ
องค์การบริหารสํวนต าบล 

10,000 10,000 10,000 10,000 พนักงาน 
ได๎รับการ
พัฒนา
จิตใจ 

พนักงานมีคุณธรรม
จริยธรรม ได๎รับการ
พัฒนาจิตใจ 

อบต. 
 (ส านักปลัด) 

 

6. โครงการสมุดความดีพนักงาน
จ๎าง 

เพื่อเป็นประโยชน์ในการ
ติดตามงานท่ีพนักงาน
จ๎างปฏิบัติงาน 

พนักงานจ๎างขององค์การ
บริหารสํวนต าบล 

5,000 5,000 5,000 5,000 พนักงานจ๎าง 
ปฏิบัติงาน
เป็นไปตาม
เปูาหมาย 

มีการติดตาม
ผลงานของ
พนักง านจ๎างให๎
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามเปูาหมาย 

 อบต. 
 (ส านักปลัด) 

7. โครงการสํงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปูองกันการ
ทุจริต 

เพื่อให๎บุคลากรมีความรู๎
ความเข๎าใจในหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา 

ผู๎บริหารท๎องถิ่น สมาชิกสภา
ท๎องถิ่น พนักงานสํวนต าบล
และพนักงานจ๎างของ
องค์การบริหารสํวนต าบล 

5,000 5,000 5,000 5,000 40 คน บุคลากรมีความรู๎
ความเข๎าใจใน
หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

 อบต. 
 (ส านักปลัด) 

 
 
 
 



 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 

งบประมาณและที่มา 
 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

185 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8. โครงการฝึกอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมแกํผู๎บริหารท๎องถิ่น 
สมาชิกสภาท๎องถิ่น พนักงาน
สํวนต าบลและพนักงานจ๎าง 

เพื่อสร๎างจิตส านึกและ
ความตระหนักในการ
ประพฤติการปฏิบัติ
หน๎าท่ี 

ผู๎บริหารท๎องถิ่น สมาชิกสภา
ท๎องถิ่น พนักงานสํวนต าบล
และพนัก งานจ๎างของ
องค์การบริหารสํวนต าบล 

10,000 10,000 10,000 10,000 40 คน ผู๎บริหารท๎องถิ่น 
สมาชิกสภาท๎องถิ่น 
พนักงานสํวนต าบล
และพนักงานจ๎าง
เกิดจิตส านึกในการ
ตํอต๎านการทุจริต 

อบต. 
(ส านักปลัด) 

9. โครงการให๎ความรู๎เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ๎อนให๎กับ
พนักงานสํวนต าบลและพนักงาน
จ๎างขององค์การบริหารสํวน
ต าบล 

เพื่อให๎ความรู๎ ความ
เข๎าใจแกํพนักงานสํวน
ต าบล พนักงานจ๎าง
เกี่ยวกับการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ๎อน 

พนักงานสํวนต าบลและ
พนักงานจ๎างขององค์การ
บริหารสํวนต าบล 

5,000 5,000 5,000 5,000 20 คน พนักงานสํวนต าบล 
พนักงานจ๎างมีความรู๎
เกี่ยวกับการ ปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ๎อน 

อบต. 
 (ส านักปลัด) 

 

10. โครงการประกวดค าขวัญตํอต๎าน
การทุจริต 

เพื่อเป็นการสร๎าง
จิตส านึกด๎านจริยธรรม
และคุณธรรมให๎แกํ เด็ก
และเยาวชน 

เด็กและเยาวชนต าบลบ๎าน
แพน 

5,000 5,000 5,000 5,000 9 หมูํบ๎าน เด็กและเยาวชน มี
จิตส านึกท่ีจะยึดมั่น
ในการท าความดี 

 อบต. 
 (ส านักปลัด) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 

งบประมาณและที่มา 
 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

186 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11. โครงการสร๎างภูมิคุ๎มกันทาง
สังคมให๎เด็กแล ะเยาวชนต าบล
บ๎านแพน (โตไปไมํโกง) 

เพื่อสํงเสริมและปลูกฝัง
ให๎เด็กและเยาวชนเป็น
คนดีมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต 

เด็กและเยาวชนต าบลบ๎าน
แพน 

20,000 20,000 20,000 20,000 9 หมูํบ๎าน เด็กและเยาวชนเป็น
คนดีมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต 

อบต. 
(ส านักปลัด) 

12. โครงการมาตรการการสํงเสริม
และพัฒนาเครือขํายด๎านการ
ปูองกันการทุจริต 

เพื่อสร๎างแกนน า 
เครือขํายให๎ความรู๎และ
เกิดจิตส านึกความ
รํวมมือ รํวมใจในการ
ปูองกันการทุจริต 

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา 
ประชาชนในเขตต าบลบ๎าน
แพน 

10,000 10,000 10,000 10,000 9 หมูํบ๎าน มีแกนน า เครือขําย
ในการรักษา
ผลประโยชน์ของ
ท๎องถิ่น 

อบต. 
 (ส านักปลัด) 

 

13. โครงการติดปูายประชาสัมพันธ์ 
กรณีพบการทุจริต 

เพื่อให๎ประชาชนมีสํวน
รํวมในการปูองกันการ
ทุจริต 

ประชาชนต าบลบ๎านแพน 30,000 30,000 30,000 30,000 9 หมูํบ๎าน สามารถน าเรื่อง ที่
ได๎รับการร๎องเรียน
ไปด าเนินการ
ปรับปรุงแก๎ไข 

อบต. 
 (ส านักปลัด) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 

งบประมาณและที่มา 
 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

187 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14. โครงการมาตรการเฝูาระวังการ
คอรัปช่ันโดยภาคประชาชน 

เพื่อสนับสนุนให๎
ประชาชนรํวมเฝูาระวัง
การคอรัปชั่นของ อปท. 

ประชาชนต าบลบ๎านแพน 10,000 10,000 10,000 10,000 9 หมูํบ๎าน อปท .มีตัวแทนในการ
เฝูาระวังและ
ตรวจสอบการ
คอรัปช่ัน 

อบต. 
(ส านักปลัด) 

15. โครงการการมีสํวนรํว มในการ
ปฏิบัติงานของสมาชิกสภา
องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎าน
แพน 

เพื่อสํงเสริมให๎สภา
องค์การบริหารสํวน
ต าบลมีบทบาทในการ
ปฏิบัติงานและมีสํวน
รํวมในการท างาน 

สมาชิกสภาองค์การบริหาร
สํวนต าบลบ๎านแพน 

10,000 10,000 10,000 10,000 18 คน การพัฒนาองค์การ
บริหารสํวนต าบลบ๎าน
แพนเป็นไ ปอยําง
ตํอเนื่อง ตอบสนอง
ความต๎องการของ
ประชาชน 

อบต. 
 (ส านักปลัด) 

 

16. โครงการอบรมกรรมการตรวจ
การจ๎าง 

เพื่อให๎ผู๎ปฏิบัติงานเป็น
กรรมการตรวจการจ๎าง
ท าหน๎าที่อยํางถูกต๎อง 

คณะกรรมการตรวจการจ๎าง 10,000 10,000 10,000 10,000 9 หมูํบ๎าน คณะกรรมการตรวจ
การจ๎างท าหน๎าท่ีตรวจ
งานจ๎างได๎อยําง
ถูกต๎องตามระเบียบ 

อบต. 
 (กองคลัง) 

 

17. โครงการอบรมให๎ความรู๎ตาม 
พรบ.ข๎อมูลขําวสารของราชการ 
พ.ศ.2540 

เพื่อสํงเสริมให๎ อบต .มี
ความโปรํงใสในการ
ท างาน 

เจ๎าหน๎าท่ีของ อบต. 30,000 30,000 30,000 30,000 30 คน เจ๎าหน๎าท่ีได๎ทราบถึง
การเข๎าถึงข๎อมู ล
ขําวสารตาม พรบ .
ข๎อมูลขําวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 

อบต. 
 (ส านักปลัด) 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) 
(ทบทวนฉบับท่ี 1) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ (2) พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
กลยุทธ์ที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกทุกภาคส่วนในการป้องกันแก้ไขปัญหาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 

งบประมาณและที่มา 
 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวํา
จะได๎รับ 

หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

188 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจัดท าผังเมืองรวม เพื่อท าให๎ต าบลบ๎านแพน
มีความสวยงาม 
เจริญเติบโตอยํางมี
ระเบียบแบบแผนและถูก
สุขลักษณะ 

สนับสนุนงบประมาณแกํ
เทศบาลเมืองเส นาในการ
จัดท าผังเมืองรวม 

60,000 60,000 60,000 60,000 มีกฎกระทรวงผัง
เมืองรวมบังคับ
ใช๎อยํางตํอเนื่อง 

ต าบลบ๎านแพนมี
ความสวยงาม 
เจริญเติบโตอยําง
มีระเบียบแบบ
แผนและถูก
สุขลักษณะ 

อบต. 
(กองชําง) 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
 



 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ (2) พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
กลยุทธ์ที่ (3) เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกทุกภาคส่วนในการป้องกันแก้ไขปัญหาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 

งบประมาณและที่มา 
 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

189 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการปูองกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติด ด๎วยพลัง
แผํนดินท๎องถิ่น ท๎องที่สามัคคี 

เพื่อเป็นแกนน า
รับผิดชอบในการ
ด าเนินการปูองกันและ
แก๎ไขปัญหายาเสพติด 

สนับสนุนงบประมาณ แกํ
ศูนย์ปฏิบัติการตํอสู๎ เพื่อ
เอาชนะยาเสพติดอ าเภอ
เสนา 

40,000 40,000 40,000 40,000 พื้นที่ปลอด
ยาเสพติด 

มีศักยภาพในการ
บริหารจัดการปัญหา
ยาเสพติดอยํางมี
ประสิทธิ ภาพ 

 อบต. 
 (ส านักปลัด) 

2. โครงการสํงเสริมกีฬาชุมชน
ระดับอ าเภอ 

เพื่อให๎เยาวชนและ
ประชาชนท่ีสนใจด๎าน
กีฬาฟุตบอลได๎มีโอกาส
แสดงออ กและหํางไกล
ยาเสพติด 

สนับสนุนงบประมาณ อปท .
ที่เป็นเจ๎าภาพ 

25,000 25,000 25,000 25,000 ประขาชนมี
ความ

สามัคคีและ
ใช๎เวลาวําง

ให๎เป็น
ประโยชน ์

เยาวชนและ
ประชาชนได๎เลํน
กีฬาท่ีชอบและ
หํางไกลยาเสพติด 

 อบต. 
 (ส านักปลัด) 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ (2) พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
กลยุทธ์ที่ (3) เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกทุกภาคส่วนในการป้องกันแก้ไขปัญหาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 

งบประมาณและที่มา 
 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

190 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการสํงเสริมงบ ประมาณด๎านการศึกษาแกํนักเรียน        
 1.1 โครงการเกษตรอินทรีย์ เพื่อให๎นักเรียนได๎รับการ

เรียนรู๎การผลิตปุ๋ย
ชีวภาพ 

สนับสนุนงบประมาณแกํ
โรงเรียนวัดโพธิ์ (แจํมวิทยา
คาร) 

- - - 30,000 จ านวน  
1 

โครงการ 

นักเรียนได๎รับความรู๎
ด๎านการผลิตปุ๋ย
ชีวภาพ 

 อบต. 
 (ส านักปลัด) 

1.2 โครงการกํอสร๎าง ลาน คสล. 
อเนกประสงค์ข๎างห๎องสมุด
โรงเรียนวัดโพธิ์ 

เพื่อให๎นักเรียนมีลานใน
การจัดกิจกรรมด๎านตําง 
ๆ 

สนับสนุนงบประมาณแกํ
โรงเรียนวัดโพธิ์ (แจํมวิทยา
คาร) 

- - 500,000 - จ านวน  
1 แหํง 

ประชาชนทุกคน ได๎
ประโยชน์จากการท า
กิจกรรมเพราะมีลาน
อเนกประสงค์ที่ดี 

อบจ. 
(สํวนโยธา) 

1.3 โครงการปรับปรุงอาคาร 
อเนกประสงค์ 

เพื่อให๎นักเรียนมีอาคาร
ในการจัดกิจกรรมด๎าน
ตําง ๆอยํางสะดวก 

สนับสนุนงบประมาณแกํ
โรงเรียนวัดโพธิ์ (แจํมวิทยา
คาร) 

- - - 500,000 จ านวน  
1 โครงการ 

นักเรียนมีอาคารใน
การจัดกิจกรรมด๎าน
ตําง ๆอยํางสะดวก 

อบจ. 
(สํวนโยธา) 

1.4 โครงการเสริมสร๎างทักษะ
การด ารงชีวิต 

ปลูกผักปลอดสารพิษ 
และมีความรู๎
ความสามารถน าไป
ประกอบอาชีพ  

สนับสนุนงบประมาณแกํ
นักเรียนโรงเรียนวัดโบสถ์ 
(วงศ์พานิช) 

- - - 20,000 จ านวน 
1 กิจกรรม 

เด็กนักเรียนมีความรู๎
ความสามารถด๎านการ
ปลูกผัก เพิ่มรายได๎ 

 อบต. 
 (ส านักปลัด) 

 
 
 



 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 

งบประมาณและที่มา 
 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

191 
         190 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 1.5 โครงการ ปลูกผักไฮโดรโปร
นิกส์ปลอดสารพิษ 

ปลูกผักปลอดสารพิษ 
และมีความรู๎
ความสามารถน าไป
ประกอบอาชีพ  

สนับสนุนงบประมาณแกํ
นักเรียนโรงเรียนวัดโบสถ์ 
(วงศ์พานิช) 

20,000 - - - จ านวน 
1 กิจกรรม 

เด็กนักเรียนมีความ รู๎
ความสามารถด๎าน
การปลูกผัก เพิ่ม
รายได๎ 

 อบต. 
 (ส านักปลัด) 

2. โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน 

เพื่อจ๎างเหมาประกอบ
อาหารกลางวันส าหรับ
เด็กนักเรียน 

สนับสนุนงบประมาณแกํ 
ร.ร.วัดโพธิ์ (แจํมวิทยาคาร ),
ร.ร.วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) 

850,000 850,000 850,000 850,000 จ านวน  
200 วัน 

เด็ก นัก เรียนได๎รับ
อาหารกลางวันท่ัวทุก
คน 

 อบต. 
 (ส านักปลัด) 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ (2) พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
กลยุทธ์ที่ (3) เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกทุกภาคส่วนในการป้องกันแก้ไขปัญหาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   แผนงานสาธารณสุข 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 

งบประมาณและที่มา 
 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ
ภาคประชาชนต าบลบ๎านแพน 

เพื่อพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐา นและ
การรํวมแก๎ไขปัญหาของ
ชุมชนรํวมกัน 

สนับสนุนงบประมาณแกํ 
อาสาสมัครสาธารณสุข หมูํ
ที่ 1 -9 ต าบลบ๎านแพน 

75,000 75,000 75,000 75,000 จ านวน  
9 หมูํบ๎าน 

อสม.ได๎รับความรู๎และ
พัฒนาศักยภาพด๎าน
สาธารณสุขและการ
แก๎ไขปัญหาของชุมชน 

 อบต. 
 (ส านักปลัด) 

 
 



 

 

 

 

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ (2) พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
กลยุทธ์ที่ (3) เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกทุกภาคส่วนในการป้องกันแก้ไขปัญหาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 

งบประมาณและที่มา 
 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

                                                         192 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการชํวยเหลือผู๎ประสบสา
ธารณภัยและผู๎ด๎อยโอกาสใน
สังคม 

เพื่อชํวยเหลือเป็นทุน
อาหารกลางวันแ กํเด็ก
นักเรียนยากจนและ
ชํวยเหลือผู๎ประสบภัย
ตําง ๆ 

สนับสนุนงบประมาณแ กํ
ส านักงานกิ่งกาชาดอ าเภอ
เสนา 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน  
1 

โครงการ 

ท าให๎ผู๎ด๎อยโอกาส
ด าเนินวิถีชีวิต
รํวมกับประชาชน
ทั่วไปอยํางเสมอภาค 

 อบต. 
 (ส านักปลัด) 

2. โครงการปรับปรุงศูนย์เรียนรู๎
ชุมชน /ห๎องสมุดชุมชนต าบล
บ๎านแพน 

เพื่อปรับปรุงศูนย์การ
เรียนรู๎ให๎สวยงามขึ้น 

สนับสนุนงบประมาณแกํ
ศูนย์เรียนรู๎ชุมชน  ต าบล
บ๎านแพน 

- -  70,000 
 

จ านวน  
1 ศูนย์ 

ประชาชนทุกคนได๎มี
ความรู๎ในชุมชนที่ดี 

 อบต. 
 (ส านักปลัด) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ (2) พัฒนาเมอืงและชุมชนให้น่าอยู ่
กลยุทธ์ที่ (3) เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกทุกภาคส่วนในการป้องกันแก้ไขปัญหาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   แผนงานงบกลาง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 

งบประมาณและที่มา 
 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

193 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับ
ท๎องถิ่น 

เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชน
ในต าบลมีสุขภาพท่ี
แข็งแรง 

สบทบเงินให๎แกํ กองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับ
ท๎องถิ่นต าบลบ๎านแพน 

65,000 65,000 65,000 65,000 จ านวน  
1 

โครงการ 

ประชาชนต าบลบ๎าน
แพนมีสุขภาพแข็งแรง 

 อบต. 
 (ส านักปลัด) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวและการบริการ สู่มาตรฐานสากล  
กลยุทธ์ที่ (1)  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวด้านประวัติศาสตร์ งานประเพณี และการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 

งบประมาณและที่มา 
 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

194 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการจัดงานยอยศยิ่งฟูา
อยุธยามรดกโลก 

เพื่อสืบสานอนุรักษ์
วัฒนธรรมและมรดก
ของจังหวัดไว๎ 

สนับสนุนงบประมาณแกํ
ส านักงานจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน  
1 

โครงการ 

จังหวัดได๎สืบสาน
วัฒนธรรมและมรดก
ไว๎ให๎คนรุํนหลังทราบ 

 อบต. 
 (ส านักปลัด) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา (2)  ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
   แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 

งบประมาณและที่มา 
 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

                     195 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อให๎กลุํมเกษตรกรได๎
มีเครื่องสีข๎าวใช๎สีข๎าวที่
ปลูกได๎เองใช๎กินใน
ครัวเรือน 

สนับสนุนงบประมาณ แกํ
กลุํมเกษตรกรต าบลบ๎าน
แพนเพื่อจัดซื้อเครื่องสีข๎าว 

- - - 300,000 จ านวน  
1 เครื่อง 

กลุํมเกษตรกรมีเครื่อง
สีข๎าวใช๎สีข๎าวที่ปลูกได๎
เองใช๎กินในครัวเรือน 

ส านักงานเกษตร 
อ าเภอเสนา  

2. โครงการสํงเสริมการท าปุ๋ย
ชีวภาพ 

เพื่อสํงเสริมให๎เกษตรกร
ใช๎ปุ๋ยชีวภาพในการปลูก 

สนับสนุนงบประมาณ แกํ
กลุํมเกษตรกรต าบลบ๎าน
แพน 

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน  
9 หมูํบ๎าน 

เกษตรกรสามารถผลิต
ปุ๋ยชีวภาพใช๎เองใน
ครัวเรือนได๎ 

 อบต. 
 (ส านักปลัด) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
กลยุทธ์ที่ (3)  เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกทุกภาคส่วนในการป้องกันแก้ไขปัญหาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

งบประมาณและที่มา 
 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

196 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการ สนับสนุนศูนย์รวม
ข๎อมูลจัดซื้อจัดจ๎างของหนํวย
บริหารราชการสํวนท๎องถิ่น
อ าเภอเสนา 

เพื่อปรับปรุงให๎มี
มาตรฐาน 

สนับสนุนให๎แกํอ าเภอเสนา  
หรือ อปท. ที่ด าเนินการ 

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน 
1 โครงการ 

ศูนย์จัดซื้อจัดจ๎าง
ขององค์กร
ปกครองสํวน
ท๎องถิ่นได๎รับความ
ปรับปรุงให๎ได๎
มาตรฐาน 

อบต. 
  (ส านักปลัด) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) 
(ทบทวนฉบับท่ี 1) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ (2) พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
กลยุทธ์ที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกทุกภาคส่วนในการป้องกันแก้ไขปัญหาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1.  แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 

งบประมาณและที่มา 
 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

197 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.         
 1.1 หมูํที่ 2–9 ต าบลบ๎านแพน 

จากหน๎าบ๎านคุณชนาพรรณ  คูํโค 
ถึงหน๎าบ๎านคุณอ านวย สุภวิรีย์ 

เพื่อให๎ประชาชนต าบล
บ๎านแพนมีถนนใช๎ใน
การคมนาคมอยําง
สะดวก 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 4,300 
เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ี
ไมํน๎อยกวํา 17,200 ตาราง
เมตร ไหลํทางลงลูกรังข๎างละ 
0.25 เมตร 

- 9,460,000 - - จ านวน  
1 เส๎น 

ประชาชนจ านวน  800  
ครัวเรือนและต าบล
ใกล๎เคียงได๎รับ
ผลประโยชน์ในการ
สัญจร 

อบจ. 
(กองชําง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.03 
 



 

 

 

 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 

งบประมาณและที่มา 
 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

198 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 1.2 บริเวณหมูํบ๎านวิรัตน์ หมูํที่  
2 ต าบลบ๎านแพน 

เพื่อให๎ประชาชนต าบล
บ๎านแพนมีถนนใช๎ใน
การคมนาคมอยําง
สะดวก 

ชํวงที่ 1 กว๎าง  8  เมตร  
ยาว 182  เมตร  หนา  
0.15 เมตร ลงลูกรังพื้น
หนา 0.30 เมตร 
ชํวงที่ 2  กว๎าง 8 เมตร 
ยาว 256 เมตร หนา 
0.15 เมตร   พร๎อมเสริม
บํอพักตามจ านวนเดิม
และลงลูกรังรองพื้นหนา 
0.30 เมตร 
ชํวงที่ 3  กว๎าง 6 เมตร 
ยาว 147 เมตร หนา 
0.15 เมตร   ลงลูกรัง
รองพื้นหนา 0.30 เมตร 
พร๎อมลงลูกรังไหลํทาง
กว๎างข๎างละ 0-0 .25 
เมตรหรือตามสภาพ 

2,571,000 - - - จ านวน 1 
เส๎น 

ประชาชนจ านวน  15 
ครัวเรือน  ได๎รับ
ผลประโยชน์ในการ
สัญจร 

อบจ. 
(กองชําง) 

 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 

งบประมาณและที่มา 
 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

199 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 1.3 หมูํที่ 3 ต าบลบ๎านแพน เพื่อให๎ประชาชนต าบล
บ๎านแพนมีถนนใช๎ใน
การคมนาคมอยําง
สะดวก 

กว๎าง 3.50 เมตร ยาว 790 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร๎อมลงลูกรังไหลํทางตาม
สภาพ 

1,553,000 - - - จ านวน  
1 เส๎น 

ประชาชนจ านวน  25  
ครัวเรือน  ได๎รับ
ผลประโยชน์ในการสัญจร 

อบจ. 
(กองชําง) 

2. โครงการกํอสร๎าง โครงหลังคา
อเนกประสงค์ 

เพื่อให๎ประชาชนท่ีมา
ติดตํอได๎รับความสะดวก 

ขนาดพื้นท่ี กว๎าง  27   
เมตร  ยาว 34  เมตร  สูง  
8  เมตร   

- - - 3,000,000 จ านวน  
1 แหํง 

ประชาชนท่ีมาใช๎
บริการประทับใจ
สถานที่ 

อบจ. 
(กองชําง) 

3. โครงการวางทํอระบายน้ า 
บริเวณหน๎าบ๎านคุณจ าลอง  ถึง
แมํน้ าน๎อย หมูํที่ 7  

เพื่อให๎สามารถระบาย
น้ าไมํให๎ทํวมขังในชํวง
ฝนตก น้ าทํวม 

ยาว 277 เมตร พร๎อมเท
รีนวางเข็มตอกเข็ม พร๎อม
ติดตั้งบํอพัก 

- 2,100,000 - - จ านวน  
1 แหํง 

พื้นที่ไมํมีน้ าทํวมขั ง 
และสามารถระบายน้ า
ได๎ดี 

อบจ. 
(กองชําง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 

2.  แผนงาน  การเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 

งบประมาณและที่มา 
 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

                 200 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการกํอสร๎างสะพาน คสล .
ข๎ามคลองชลประทาน (บริเวณ
หน๎าบ๎าน 4 หลัง) หมูํที่ 4 ต าบล
บ๎านแพน 

เพื่อให๎เกษตรกรได๎ใช๎
สะพาน คสล . ในการ
สัญจรในด๎านการเกษตร 

กว๎าง  6  เมตร  ยาว  14  
เมตร  สูง  1.50  เมตร 

- - - 950,000 จ านวน 1 
แหํง 

เกษตรกร  จ านวน  
50 ครัวเรือนได๎
ผลประโยชน์ในการใช๎
สะพานในการเกษตร 

อบจ. 
(กองชําง) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ (2) พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
กลยุทธ์ที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกทุกภาคส่วนในการป้องกันแก้ไขปัญหาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 

งบประมาณและที่มา 
 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

201 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง /
รถยนต์บรรทุกน้ าแบบ
เอนกประสงค์ 

เพื่อเป็นการ เตรียมการ
ปูองกันการเกิดอัคคีภัย
ในต าบล 

รถยนต์บรรทุกน้ า แบบฉีด
ล๎างถนน ชนิด 6 ล๎อขนาด
บรรจุไมํน๎อยกวํา 3,000 
ลิตร มีขนาดไมํน๎อยกวํา 
130 แรงม๎า น้ าหนักรถ
รวมน้ าหนักบรรทุกไมํน๎อย
กวํา 6.5 ตัน จ านวน 1 
คัน 

- - 2,500,000 - จ านวน  
1 คัน 

สามารถปูองกัน
อัคคีภัยได๎ใน
เบื้องต๎น 

อบจ. 
(กองชําง) 

2. โครงการกํอสร๎างสนามกีฬาฟุต
ซอลยาง หมูํที่ 8 

เพื่อให๎มีสนามกีฬาท่ีดีมี
มาตรฐาน 

สนามกีฬาฟุตซอลยางท่ีมี
มาตรฐาน 

300,000 - - - จ านวน  
1 แหํง 

เยาวชนได๎ออก
ก าลังกายและ 
ประชาชนในต าบล
ได๎มีสนาม      ฟุต
ซอลยาง 

อบจ. 
(กองชําง) 

 
 
 



 

 

 

 

 
 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ (2) พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
กลยุทธ์ที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกทุกภาคส่วนในการป้องกันแก้ไขปัญหาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 

งบประมาณและที่มา 
 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

202 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการกํอสร๎าง ลาน คสล . 
อเนกประสงค์ข๎างห๎องสมุด
โรงเรียนวัดโพธิ์ 

เพื่อให๎นักเรียนมีลานใน
การจัดกิจกรรมด๎านตําง 
ๆ 

สนับสนุนงบประมาณแกํ
โรงเรียนวัดโพธิ์ (แจํมวิทยา
คาร) 

- - 500,000 - จ านวน  
1 แหํง 

ประชาชนทุกคน ได๎
ประโยชน์จากการ
ท ากิจกรรมเพราะมี
ลานอเนกประสงค์ที่
ดี 

อบจ. 
(กองชําง) 

2. โครงการปรับปรุงอาคาร 
อเนกประสงค์ 

เพื่อให๎นักเรียนมีอาคาร
ในการจัดกิจกรรมด๎าน
ตําง ๆอยํางสะดวก 

สนับสนุนงบประมาณแกํ
โรงเรียนวัดโพธิ์ (แจํมวิทยา
คาร) 

- - - 500,000 จ านวน  
1 โครงการ 

นักเรียนมีอาคารใน
การจัดกิจกรรมด๎าน
ตําง ๆอยํางสะดวก 

อบจ. 
(กองชําง) 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

                               รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) 

(ทบทวนฉบับท่ี 1) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ (2) พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
กลยุทธ์ที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกทุกภาคส่วนในการป้องกันแก้ไขปัญหาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1.  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 

งบประมาณและที่มา 
 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

203 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการกํอสร๎างสะพาน คสล . 
บริเวณหมูํที่ 2 ต าบลบ๎านแพน 
(ข๎ามแมํน้ าน๎อย) 

เพื่อให๎ประชาชนต าบล
บ๎านแพนและใกล๎เคียง
สามารถสัญจรไปมา
อยํางสะดวกและ
สามารถลดระยะเวลา
การเดินทางได๎มาก 

เชื่อมตํอต าบลบ๎านแพน
และต าบลสามกอ 

- 20,000,000 - - จ านวน 1 
แหํง 

ประชาชนต าบลบ๎าน
แพนและใกล๎เคียงได๎
ใช๎ประโยชน์ 

 

2. โครงการซํอมแซม
ถนนลาดยาง (คันกั้นน้ าถนน
ชลประทาน )  ตั้งแตํเขตพื้นที่
หมํูที่  3  ถึงสะพานข๎ามแมํน้ า
น๎อย  หมูํที่  9  ต าบลบ๎าน
แพน 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและสามารถ
สัญจรได๎ตามปกติ 

กว๎าง  6  เมตร  ยาว  
4,000  เมตร (ไมํรวมไหลํ
ทาง) 

- - 10,000,000 - จ านวน  
1 เส๎น 

ประชาชนจากต าบล
น้ าเต๎า อ าเภอบาง
บาล ,หมํูที่ 1 ต าบล
บ๎านแพน อ าเภอ
เสน า และอ าเภอ
ข๎างเคียง 

จังหวัด 
 

 

แบบ ผ.05 
 



 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 

งบประมาณและที่มา 
 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

204 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3. โครงการกํอสร๎างถังประปา
หมูํบ๎าน 

เพื่อให๎ประชาชน มี
น้ าประปาท่ีสะอาดและ
ทั่วถึง 

จ านวน  1  ถัง  - - - 2,400,000   จ านวน  
1 ถัง 

ประชาชนต าบลบ๎าน
แพน  มีน้ าประปาที่
สะอาดและใช๎ได๎ทั่วทุก
ครัวเรือน  

จังหวัด 
 

4. จัดซื้อรถกระเช๎าซํอมไฟฟูา เพื่อให๎การซํอมไฟฟูา
สาธารณะสะดวกขึ้น 

รถกระเช๎าไฟฟูาซํอมไฟฟูา 
ชนิด 6 ล๎อ จ านวน 1 คัน 

2,500,000 - -  จ านวน 1 
คัน 

ประชาชนต าบลบ๎าน
แพนมีไฟฟูาทั่วถึง  
ปลอดภัยและบรรเทา
จากภัยอันตรายตําง ๆ 

จังหวัด 
 

5. โครงการกํอสร๎างเขื่อนปูองกัน
ดินทลายบริเวณบ๎านคุณสอาด 
ล๎วนศิลป์ ถึงบ๎านคุณสมคิด ศรี
วิชัย หมูํที่ 3 

เพื่อปูองกันดินริมฝั่ง
พังทลาย 

ยาว 221 เมตร พร๎อมลง
ดิน 

- 2,400,000 - - จ านวน  
1 แหํง 

ดินริมฝั่งไมํพังทลาย 
ปูองกันความเสียหาย
ของบ๎านเรือน 

จังหวัด 
 

6. โครงการท าเขื่อนปูองกันดิน
ทลาย บริเวณหน๎าบ๎านคุณ
ประไพ  ปลื้มสุข ถึงถนนสาย
เอเชีย หมูํที่ 5  

เพื่อให๎สามารถระบาย
น้ าได๎ดีในชํวงฝนตก 
น้ าทํวม เพื่อปูองกันดิน
ทลายจากการเซาะ
ของน้ า 

ยาว 660 เมตร สูง 4.45 
เมตร 

- 2,800,000 - - จ านวน  
1 แหํง 

ปูองกันการเซาะของ
น้ า ดินพังทลาย เพื่อ
การสัญจรไปมาได๎
สะดวก 

จังหวัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 

งบประมาณและที่มา 
 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

205 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7. โครงการ กํอสร๎างเขื่อน พร๎อม
ประตูปิด- เปิด บริเวณวัดยวด  
หมูํที่ 7 

เพื่อให๎สามารถระบาย
น้ าไมํให๎ทํวมขังในชํวง
ฝนตก น้ าทํวม 

กํอสร๎างเขื่อน ประตูปิด-
เปิด วัดยวด หมูํที่ 7  
 

1,000,000 - - - จ านวน  
1 แหํง 

พื้นที่ไมํมีน้ าทํวมขั ง 
ระบายน้ าได๎ดี 

จังหวัด 
 

8. โครงการกํอสร๎างก าแพงกั้นดิน
หน๎าวัดโบสถ์ (ลําง) 

เพื่อให๎ประชาชน
สามารถสัญจรอยําง
สะดวกในชํวงน้ าทํวม 

จ านวน  1  แหํง 2,000,000 - - - จ านวน  
1 แหํง 

ชํวงหน๎าน้ าสามารถ
กั้นน้ าไมํให๎เข๎ามาทํวม
พืน้ท่ีวัดโบสถ์ (ลําง) 

จังหวัด 
 

 
 
 

2. แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 

งบประมาณและที่มา 
 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการกํอสร๎างโรงเก็บเครื่อง
สบูน้ า 

เพื่อใช๎เป็นสถานท่ีเก็บ
เครื่องสูบน้ า 

โรงเก็บเครื่องสูบน้ า 
จ านวน  1  แหํง 

- - 1,000,000 - จ านวน 1 
แหํง 

เครื่องสูบน้ ามี
สถานที่เก็บอยําง
ปลอดภัย 

จังหวัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ (2) พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
กลยุทธ์ที่ (3) เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกทุกภาคส่วนในการป้องกันแก้ไขปัญหาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    1.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 

งบประมาณและที่มา 
 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

206 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการกํอสร๎างสนามกีฬาฟุต
ซอลยาง  

เพื่อให๎ เยาวชนและ
ประชาชนได๎ออก
ก าลังกาย 

สนามกีฬาฟุตซอลยางท่ีมี
มาตรฐาน ในพ้ืนท่ีต าบล
บ๎านแพน 

3,500,000 - - - จ านวน  
1 แหํง 

เยาวชนและ
ประชาชนได๎ออก
ก าลังกาย 

จังหวัด 
 

2. โคร งการกํอสร๎างลาน
อเนกประสงค์ 

เพื่อให๎เยาวชนและ
ประชาชนได๎ออกก าลัง
กายและจัดกิจกรรม
ด๎านตําง ๆ 

ลานอเนกประสงค์ ขนาด
กว๎าง 116 เมตร ยาว 168 
เมตร 

920,000 - - - จ านวน  
1 แหํง 

เยาวชนและ 
ประชาชนได๎ออก
ก าลังกาย 

จังหวัด 

 

    2.  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 

งบประมาณและที่มา 
 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. กํอสร๎างศูนย์เด็กเล็กของ อบต. เพื่อให๎มีสถานที่ในการ
ดูแลเด็กเล็กอยํางเป็น
ระเบียบ 

ศูนย์เด็กเล็กของ อบต .
จ านวน 1 แหํง 

1,700,000 - - - จ านวน  
2 แหํง 

มีสถานท่ีเลี้ยงเด็ก
อยํางเป็นระเบียบ 

จังหวัด 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ (2) พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
กลยุทธ์ที่ (3) เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกทุกภาคส่วนในการป้องกันแก้ไขปัญหาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    1.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 

งบประมาณและที่มา 
 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

207 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการจัดซื้อรถพยาบาล 
 

เพื่อ ให๎ประชาชนต าบล
บ๎านแพนมี รถพยาบาล
รับสํงคนเจ็บสํง
โรงพยาบาล 

จัดซื้อรถพยาบาล  จ านวน  
1 คัน 

- - - 950,000 จ านวน  
1 คัน 

เพื่อได๎น าสํง
โรงพยาบาลได๎ทันที 

จังหวัด 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่ 
กลยุทธ์ที่ 3  เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

1.  แผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 

งบประมาณและที่มา 
 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการจัดซื้อกล๎องวงจรปิด เพื่อปูองกันขโมยและ
โจรภัยในทรัพย์สินของ 
อบต.และประชาชน 

จัดซื้อกล๎องวงจรปิด - - - 1,000,000 จ านวน  
1 โครงการ 

เพื่อความปลอดภัยใน
ทรัพย์สินของ อบต .
และประชาชนต าบล
บ๎านแพน 

จังหวัด 
 

 



 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวและการบริการ สู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ (3)  ส่งเสริมการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียวที่มีศักยภาพด้านการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       1.  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 

งบประมาณและที่มา 
 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

208 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานยนต์ 
(รถเก็บขยะ) 

เพื่อด าเนินการเก็บขยะ
ในพื้นที่ 

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ 
ขนาด 6 ตัน 6 ล๎อ 
ปริมาตรกระบอกสูบไมํต่ า
กวํา 6,000 ซีซี แบบเปิด
ข๎างเทท๎าย 

2,119,000 - - - จ านวน  
1 คัน 

พื้นที่ในเขตความ
รับผิดชอบของ อบต.มี
ความสวยงามและ
ปราศจากขยะ 

จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา (2)  ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย 
8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
8.1  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 

งบประมาณและที่มา 
 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการสํงเสริมการเพาะพันธุ์
ปลาคืนสูํแมํน้ า 

เพื่อสํงเสริมแหลํงน้ าให๎
อุดมสมบูรณ์ 

ปลํอยพันธ์ุสัตว์น้ าในแมํน้ า 
หนอง คลอง บึง 

100,000 100,000 100,000 100,000 สัตว์น้ า
จ านวน  
100,000 

ตัว 

เป็นแหลํงเลี้ยงสัตว์น้ า
และเป็นการเพาะพันธ์ 
ขยายพันธ์สัตว์น้ า 

จังหวัด 



 

 

 

 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
กลยุทธ์ที่ (3)  เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกทุกภาคส่วนในการป้องกันแก้ไขปัญหาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
    1.  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 

งบประมาณและที่มา 
 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

209 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ  และ
ขนสํง (รถตู๎) 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การท างาน 

รถตู๎ยานพาหนะและขนสํง - - - 1,300,000 จ านวน  
1 คัน 

การท างานของ อบต.
มีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล 

จังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561  ถึง พ.ศ. 2564) 
(ทบทวนฉบับท่ี 1) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านแพน 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 

101 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐาน 

          

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 30 19,672,400 26 44,421,600 16 12,532,300 22 9,454,900 94 86,081,200 
1.2 แผนงานการเกษตร 7 1,409,600 4 1,117,000 4 1,280,000 7 3,055,900 22 6,862,500 
1.3 แผนงานรักษาความสงบ
เรียบร๎อยภายใน 

0 0 0 0 2 150,000 2 150,000 4 300,000 

1.4 แผนงาน  อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

1 60,000 1 60,000 1 60,000 1 60,000 1 60,000 

รวม 38 21,142,000 31 45,598,600 23 14,022,300 32 12,720,800 121 93,303,700 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการ
สํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

          

2.1 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็ง
ของชุมขน 

19 5,774,500 15 745,000 16 3,245,000 16 795,000 66 10,559,500 

2.2 แผนงานการศึกษา 29 3, 477,700 28 1,757,700 28 2,640,700 29 2,407,700 114 10,283,800 

 
 
 

แบบ ผ.07 
 



 

 

 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 
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จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2.3 แผนงานสาธารณสุข 8 485,000 8 485,000 10 665,000 11 1,635,000 37 3,270,000 
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 3 70,000 4 90,000 5 175,000 4 140,000 16 475,000 
2.5 แผนงานงบกลาง 4 5,111,000 4 5,111,000 4 5,111,000 4 5,111,000 16 20,444,000 

รวม 63 14,918,200 59 8,188,700 63 11,836,700 67 10,088,700 249 45,032,300 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการ
จัดระเบียบชุมชน /สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร๎อย 

          

3.1 แผนงานรักษาความสงบ
เรียบร๎อยภายใน 

5 178,000 5 178,000 5 178,000 6 1,178,000 21 1,712,000 

รวม 5 178,000 5 178,000 5 178,000 6 1,178,000 21 1,712,000 
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการ
วางแผน การสํงเสริมการลงทุน 
พาณิชกรรม 

          

4.1 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็ง
ของชุมขน 

4 399,000 4 399,000 4 399,000 4 399,000 16 1,596,000 

รวม 4 399,000 4 399,000 4 399,000 4 399,000 16 1,596,000 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 
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จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด๎านการบริหารจัดการการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

          

5.1 แผนงานการเกษตร 3 85,000 3 85,000 3 85,000 3 85,000 12 340,000 
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 6 2,699,000 5 580,000 6 680,000 6 600,000 23 4,559,000 

รวม 9 2,784,000 8 665,000 9 765,000 9 685,000 35 4,899,000 
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สํงเสริมคุณธรรมด๎าน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  
และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

          

6.1 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

5 230,000 5 230,000 5 230,000 5 230,000 20 920,000 
 

6.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 4 600,000 
รวม 6 380,000 6 380,000 6 380,000 6 380,000 24 1,520,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 
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จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎าน
การสํงเสริมการทํองเที่ยว 

          

7.1 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

1 12,000 1 12,000 1 12,000 1 12,000 4 48,000 

รวม 1 12,000 1 12,000 1 12,000 1 12,000 4 48,000 
8) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงไปสูํความ
ยั่งยืน 

          

8.1 แผนงานการเกษตร 17 634,000 18 633,000 17 2,609,000 18 2,737,800 70 6,613,800 
8.2 แผนงานสร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมขน 

2 976,800 2 100,000 4 853,100 6 668,900 14 2,598,800 

รวม 19 1,610,800 20 733,000 21 3,462,100 24 3,406,700 84 9,212,600 
9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี 

          

9.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 11 1,942,000 11 1,922,000 11 2,767,000 12 4,222,000 45 10,853,000 
9.2  แผนงานสร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมขน 

17 385,000 17 385,000 17 385,000 17 385,000 68 1,540,000 

รวม 28 2,327,000 28 2,307,000 28 3,152,000 29 4,607,000 113 12,393,000 
รวมท้ังสิ้น 173 43,751,000 162 58,461,300 160 34,207,100 178 32,477,200 667 169,716,600 

 



 

 

 

 

                          บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) 

(ทบทวนฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผํานมา หนํวยงาน
รับผิดชอบ 

210 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. เคหะและชุมชน คําครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนสํง 

เพื่อให๎การซํอม
ไฟฟูาสาธารณะ
สะดวกขึ้น 

รถกระเช๎าไฟฟูาซํอม
ไฟฟูา ชนิด 6 ล๎อ 
จ านวน 1 คัน 

2,500,000 - - - จังหวัด 
 

2. เคหะและชุมชน คําครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อชํวยเหลือ
บรรเทาความ
เดือดร๎อนแกํ
เกษตรกร 

เครื่องสูบน้ าพร๎อมทํอสูบ
น้ าสแตนเลส ขนาด 12 
นิ้ว ยาว 10 เมตร 
ส าหรับหมูํที่ 1,5,6 

- - - 500,000 อบต. 
กองชําง 

 

3. สร๎างความเข๎มแข็ง
ของชุมชน 

คําครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

เพื่อเป็นการ
เตรียมการปูองกัน
การเกิดอัคคีภัยใน
ต าบล 

รถยนต์บรรทุกน้ า แบบ
ฉีดล๎างถนน ชนิด 6 ล๎อ
ขนาดบรรจุไมํน๎อยกวํา 
3,000 ลิตร มีขนาดไมํ
น๎อยกวํา 130 แรงม๎า 
น้ าหนักรถรวมน้ าหนัก
บรรทุ กไมํน๎อยกวํา 6.5 
ตัน จ านวน 1 คัน 

- - 2,500,000 - อบจ. 
(กองชําง) 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผํานมา หนํวยงาน
รับผิดชอบ 

211 2561 2562 2563 2564 

แบบ ผ.08 
 



 

 

 

 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
4. การศึกษา คําครุภัณฑ ์ ครุภั ณฑ์ไฟฟูาและ

วิทยุ 
เพื่อ อ านวยความ
สะดวกในการสอน 

จัดซื้อเครื่องรับโทรทัศน์
และเครื่องเลํนวีซีดี
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  ร .ร .วัดโพธิ์ (แจํม
วิทยาคาร ),ร.ร.วัดโบสถ์ 
(วงศ์พานิช) 

20,000 20,000 20,000 20,000  อบต 
 (ส านักปลัด) 

5. การศึกษา คําครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์งานบ๎าน งาน
ครัว 

เพื่อ ให๎เด็กมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

จัดซื้อตู๎เย็น  และจัดท า
มุ๎งลวด ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ร .ร .วัด
โพธิ์ (แจํมวิทยาคาร),ร.ร.
วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) 

20,000 20,000 20,000 20,000  อบต 
 (ส านักปลัด) 

6. การศึกษา คําครุภัณฑ ์ จัดซื้อครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อเพ่ิม
ประ สิทธิภาพใน
การท างาน 

จัดซื้อเครื่องปรับ 
อากาศ จ านวน 2 เครื่อง
,พัดลมไอน้ าศูนย์ละ  
2 เครื่อง,โต๏ะท างาน,โต๏ะ
คอมพิวเตอร์พร๎อมเก๎าอี้, 
ตู๎เก็บเอกสาร จ านวน 2 ตู๎ 
และครุภัณฑ์ส านักงาน
ตํางๆ ให๎เพียงพอส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

20,000 20,000 20,000 20,000 อบต 
 (ส านักปลัด) 

 
 
 
 



 

 

 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผํานมา หนํวยงาน
รับผิดชอบ 

212 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7. การศึกษา คําครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การท างาน 

จัดซื้อเค รื่อง
คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์และ
เครื่องส ารองไฟฟูา
ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

20,000 20,000 20,000 20,000  อบต 
 (ส านักปลัด) 

8. สาธารณสุข คําครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพื่อให๎ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

จัดซื้อเครื่องออก
ก าลังกาย 

- - 100,000 - อบต 
 (ส านักปลัด) 

9. สาธารณสุข คําครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์งานบ๎านงาน
ครัว 

ประชาชนในต าบล
บ๎านแพนมีน้ าเพื่อ
ใช๎ในการบริโภคที่
สะอาด  

จัดซื้อตู๎หยอด
เหรียญน้ าดื่ม  
จ านวน  1  ตู๎ 

- - - 100,000 อบต 
 (ส านักปลัด) 

10. สาธารณสุข คําครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์งานบ๎านงาน
ครัว 

เพื่อให๎ประชาชน
ต าบลบ๎านแพนมี
น้ าดื่มที่สะอาดถูก 
สุขอนามัย 

จัดซื้อเครื่องกรองน้ า  
จ านวน  2  เครื่อง 

- - 100,000 100,000 อบต 
 (ส านักปลัด) 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผํานมา หนํวยงาน
รับผิดชอบ 

213 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11. สาธารณสุข คําครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนสํง 
 

เพื่อให๎ประชาชน
ต าบลบ๎านแพนมี
รถพยาบาลรับสํง
คนเจ็บสํง
โรงพยาบาล 

จัดซื้อ รถพยาบาล   
จ านวน  1 คัน 

- - - 950,000 จังหวัด 
 

12. รักษาความสงบ
เรียบร๎อยภายใน 

คําครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ไฟฟูาและ
วิทยุ 

เพื่อปูองกนัขโมย
และโจรภัยใน
ทรัพย์สินของ 
อบต.และ
ประชาชน 

จัดซื้อกล๎องวงจรปิด - - - 1,000,000 จังหวัด 
 

13. สร๎างความเข๎มแข็ง
ของชุมชน 

คําครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพื่อให๎ประชาชนมี
เครื่องมือในการ
ประกอบอาชีพ 

จัดซื้อเครื่องอบแห๎ง
ผักตบชวา 

35,000 35,000 35,000 35,000 อบต 
 (ส านักปลัด) 

14. เคหะและชุมชน คําครุภัณฑ ์ จัดซื้อครุภัณฑ์ยาน
ยนต์  

เพื่อด าเนินการ
เก็บขยะในพ้ืนท่ี 

จัดซื้อรถบรรทุก
ขยะ ขนาด 6 ตัน 
6 ล๎อ ปริมาตร
กระบอกสูบไมํต่ า
กวํา 6 , 000 ซีซี 
แบบเปิดข๎างเท
ท๎าย 

2,119,000 - - - จังหวัด 
 

 
 



 

 

 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผํานมา หนํวยงาน
รับผิดชอบ 
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2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

15. การเกษตร คําครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อให๎กลุํม
เกษตรกรได๎มี
เครื่องสีข๎าวใช๎สี
ข๎าวที่ปลูกได๎เอง
และใช๎กินใน
ครัวเรือน 

จัดซื้อเค รื่องสีข๎าว 
จ านวน 1 เครื่อง 

- - - 300,000 อบต 
 (ส านักปลัด) 

เพื่อสูบน้ าจาก
แหลํงน้ าธรรมชาติ
หรือน้ า
ชลประทานมาใช๎
ในพื้นที่การเกษตร 

เครื่องสูบน้ าด๎วย
ระบบไฟฟูา 

- 50,000 - - อบต 
 (ส านักปลัด) 

16. บริหารงานท่ัวไป คําครุภัณฑ ์ คําบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ 

เพื่อบ ารุงรักษา
ซํอมแซมครุภัณฑ์
ซึ่งเป็นทรัพย์สิน
ของ อบต. 

รถจักรยานยนต์
,เครื่องถํายเอกสาร ,
ระบบเสียงตามสาย 
ฯลฯ 

200,000 200,000 200,000 200,000  อบต. 
 (ส านักปลัด) 
(กองคลัง) 
(กองชําง) 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผํานมา หนํวยงาน
รับผิดชอบ 
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2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

17. บริหารงานท่ัวไป คําครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การท างาน 

จัดซื้อครุภัณฑ์
ส านักงาน เชํน
เครื่องปรับอากาศ ,
ผ๎ามําน ,,โต๏ะท างาน ,
เก๎าอี้ท างาน ,โซฟ า
รับแขก , ตู๎เก็บ
เอกสาร ,เครื่องเข๎า
เลํม , เครื่องดูดฝุุน
,เครื่องเปุาฝุุน และ
ครุภัณฑ์ส านักงาน
ตําง ๆ  

100,000 100,000 100,000 100,000  อบต. 
 (ส านักปลัด) 
(กองคลัง) 
(กองชําง) 

ครุภัณฑ์งานบ๎านงาน
ครัว 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การท างาน 

จัดซื้อครุภัณฑ์งาน
บ๎านงานครัวตําง ๆ  

50,000 50,000 50,000 50,000 อบต. 
 (ส านักปลัด) 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การท างาน 

จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เชํน 
เครื่องปริ้นเตอร์
, เครื่อง
คอมพิวเตอร์และ
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ตําง ๆ  

50,000 30,000 30,000 30,000  อบต. 
 (ส านักปลัด) 
(กองคลัง) 
(กองชําง) 

 



 

 

 

 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผํานมา หนํวยงาน
รับผิดชอบ 
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2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ํ

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การท างาน 

จัดซื้อครภุัณฑ์โฆษณา
และเผยแพรํ เชํน 
โทรทัศน์ ,กล๎อง
ถํายภาพ ,เครื่องฉาย
ภาพ ฯลฯ 

5,000 5,000 5,000 5,000  อบต. 
 (ส านักปลัด) 

 

ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การท างาน 

จัดซื้อครุภัณฑไ์ฟฟูา
และวิทยุ เชํน เครื่อง
รับสํงวิทยุชนิดมือ
ถือ ,  สัญญาณไฟ
กระพริบ , อุปกรณ์
ประหยัดพลังงาน
เครื่องปรับอากาศ (5 
ชุด) 

100,000 100,000 100,000 100,000  อบต. 
 (ส านักปลัด) 

 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การท างาน 

รถบรรทุก ( ดีเซล ) 
แบบดับเบิ้ลแค็บ 
ขนาดไมํต่ ากวํา 
2,400 ซีซีจ านวน 1 
คัน 

- - 745,000 - อบต. 
(กองคลัง) 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผํานมา หนํวยงาน
รับผิดชอบ 
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2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  
และขนสํง (รถตู๎) 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การท างาน 

รถตู๎ยานพาหนะและ
ขนสํง 

- - - 1,300,000  อบต. 
 (ส านักปลัด) 

 
ครุภัณฑ์อื่น เพื่อบริการ

ประชาชนในชํวง
น้ าทํวมและเพื่อ
จัดงานกิจกรรม
ตําง ๆ 

จัดซื้อเต็นท์ จ านวน 
5 เต็นท์ 

- - 100,000 -  อบต. 
 (ส านักปลัด) 

 

ครุภัณฑ์ส ารวจ เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การท างาน 

จัดซื้อครุภัณฑ์
ส ารวจ  เชํน กล๎อง
ระดั บ,เทปวัดระยะ
,เครื่อง GPS 

10,000 10,000 10,000 10,000 อบต. 
(กองชําง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ส่วนที่  5 
การติดตามและประเมินผล 

 
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นนั้น  จะต๎องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต๎อง
ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ต ามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ .ศ. 2558  หมวด 6  ข๎อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข๎อ 13  และในการประเมินแผนนั้นจะต๎อง ด าเนินการ ประเมินคุณภาพของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  แจ๎งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด  ที่ มท 0810.3.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 
ตุลาคม 2559 เรื่อง  ซักซ๎อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท๎ องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2559  

 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นนั้น  จะต๎องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต๎อง

ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ .ศ. 2558  หมวด 6  ข๎อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข๎อ 13  และในการประเมินแผนนั้ นจะต๎อง ด าเนินการ ประเมินคุณภาพของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  แจ๎งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด  ที่ มท 0810.3.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 
ตุลาคม 2559 เรื่อง  ซักซ๎อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2559  

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามท่ีองค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านแพนได๎ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช๎เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านแพน ให๎บรรลุเปูาหมายที่วางไว๎ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการ
แก๎ไขปัญหาให๎กับประชาชน  ในการจัดท าแผ นพัฒนานั้นจะต๎องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ .ศ. 2548  หมวด 6  ข๎อ 29  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549  ข๎อ 13 
โดยคณะกรรม การติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู๎ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ง
คณะกรรมการจะต๎องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตํ อผู๎บริหารท๎องถิ่น  เพื่อให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอตํอสภาท๎องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น  
พร๎อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห๎าวัน
นับแตํวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลําวและต๎องปิดประกาศไว๎เป็นระย ะเวลาไมํน๎อยกวําสามสิบวันโดยอยําง
น๎อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

โดยเครื่องมือที่ใช๎ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
แบบที่  1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

(แจ๎งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810 .2/ว 0703  ลงวันที่ 2  กุมภาพันธ์  2558 เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ข๎อ 7 การวัดคุณภาพของแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด ที่ มท 0810.0/ว 4830  ลงวันที่  22 พฤศจิกายน  2556  ให๎
แล๎วเสร็จภายใน 15 วัน  นับแตํวันประกาศใช๎แผนพัฒนาท๎องถิ่น)   
การติดตามและประเมินผลด๎วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

 (2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การจัดผลเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านแพน ใช๎การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผล

เชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได๎มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให๎ทราบถึงผลเชิง
คุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านแพนในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช๎ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานขององค์การบริหารสํวนต าบล 
แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตํอการให๎บริการ  

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
a. ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 1. เกิดการพัฒนาที่ลําช๎า เพราะการด าเนินงานตํางๆ ขององค์กรปกครองสํวนต๎องผํานกระบวนการ

หลายขั้นตอน สลับซับซ๎อน 
 2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนํายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุํงยากมากขึ้น  
 3.  ปัญหาอาจไมํได๎รับการแก๎ไขอยํางตรงจุดเพราะข๎อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได๎ยากและ

บางเรื่องอาจท าไมํได๎   
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b. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 1)  การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช๎แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ

จัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีและให๎มีความสอดคล๎องกัน   
2)  การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี  
3)  ควรเรํงรัดให๎มีการด าเนินโครงการ /กิจกรรม ที่ตั้งใน ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายให๎สามารถ

ด าเนินการได๎ในปีงบประมาณนั้น   
4)  องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านแพน ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให๎เพียงพอและเหมาะสมกับกับ

ภารกิจแตํละด๎านที่จะต๎องด าเนินการ ซึ่งจะชํวยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจํายรายการใหมํ 
 
 
 
 

 
 
 
 


