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หลักการและเหตุผล 
ในการเพิ่มเติม  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 3 

******************* 
 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล ประจัน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 
2564) ไปแล้ว เมื่อวันที่  25 พฤศจิกายน   2559 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)และ เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น 
 

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลประจัน มีความจ าเป็นจะต้องเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ครั้งที่ 3 เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน ตามภารกิจและ
อ านาจหน้าที่ และเพ่ือเป็นการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ เพื่อน าไปใช้เป็น
กรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณด าเนินการโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามระเบียบกฎหมาย ต่อไป  

 

                             ***************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทน า 
 

1. ลักษณะของแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็น แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดวิสัยทัศน์ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอแผนพัฒนาต าบลแผนพัฒนาหมู่บ้าน
หรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดท าข้ึนส าหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
          แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

 
2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

1. เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทาง
เพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

2. เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน 
 
3. ขั้นตอนการเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  

3. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้ต่อไป 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลประจัน มีภารกิจส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีข้ึน และได้มีการจัดท าและประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี(พ.ศ.2561 – 2564) เมื่อวันที่  25 พฤศจิกายน 2559  และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 
2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 
   

                           ******************************* 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 
องค์การบริหารส่วนต าบลประจัน  อ าเภอยะรัง  จังหวัดปัตตาน ี

********************* 

ยุทธศาสตร ์

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

งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
2. ยุทธศาสตร์คนและสังคมให้มีคุณภาพ 

    2.1 แผนงานการศึกษา 

    2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
     
 

 
1 
1 
 

 
300,000.00 
150,000.00 

 

 
1 
2 
 

 
300,000.00 
400,000.00 

 

 
1 
2 
 

 
300,000.00 
400,000.00 

 

 
1 
2 
 

 
300,000.00 
400,000.00 

 

 
4 
8 
 

 
1,200,000.00 
1,350,000.00 

 

 

รวม 2 450,000.00 3 700,000.00 3 700,000.00 3 700,000.00 11 2,550,000.00 

4. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการที่ดี 

    4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป     
 

 

- 
 

- 
 

1 
 

20,000.00 
 

1 
 

 

20,000.00 
 

1 
 

 

20,000.00 
 

3 
 

 

60,000.00 

รวม - - 1 20,000.00 1 20,000.00 1 20,000.00 3 60,000.00 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

5 
 

1,247,200.00 
 

18 

 
 

5,432,000.00 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

23 
 

6,679,200.00 

รวม 
 

5 
 

1,247,200.00 
 

18 
 

5,432,000.00 - - - - 23 6,679,200.00 

 
รวมทั้งสิ้น 

 
7 1,697,200.00 22 6,152,000.00 4 720,000.00 4 720,000.00 37 9,289,200.00 

 

 แบบ ผ.07 
 

1.บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 
องค์การบริหารส่วนต าบลประจัน อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคน สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึ่งตนเองได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
ยุทศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
                  2.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด 

( KPI ) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. ค่าใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน
ให้แก่เด็ก ศพด.,ค่าอุปกรณ์การ
เรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน
,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

เด็กนักเรียนประจ า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านประจันและ 
บ้านบราโอ 

300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของเด็ก
นักเรียนมีความ
พร้อมในการเรียน
เพิ่มข้ึน 
 

นักเรียนมีความ
พร้อมในการเรียน
การสอนที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

รวม  1 โครงการ   300,000 300,000 300,000 300,000    

                 
 
 
 
 
 
 

ผ.01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคน สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึ่งตนเองได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
ยุทศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
 2.2แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วัด 

( KPI ) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อตระหนักถึงความส าคัญ
ของเด็กและเยาวชนต าบล
ประจัน 

เด็กในพื้นที่ต่ า
บลประจัน 

150,000 150,000 150,000 150,000 ความพึงพอใจของ
เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม 

เด็กได้ตระหนักใน
ระเบียบ วินัย สิทธิ
หน้าที่ของตนเอง 

ส านักปลัดฯ 

2. โครงการมหกรรม
แข่งขันกีฬาเด็กและ
เยาวชนสัมพันธ์ 
ระดับอ าเภอ 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ท า
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและ
ตระหนักถึงประโยชน์ของ
การเล่นกีฬา 
 

เยาวชนจ านวน 
1000 คน 

- 250,000 250,000 250,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ท าให้เกิดความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างเด็กเยาวชน 
และประชาชนในพื้นที่ 

ส านักปลัดฯ 

รวม 2 โครงการ   150,000 400,000 400,000 400,000  -   
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงและสร้างสมดุลการบริหารจัดการภาครัฐ สู่ประชาคมอาเซี่ยน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการที่ดี 
4. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการที่ดี 
                  4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วัด 

( KPI ) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม 
ให้แก่บุคลากรของ 
อบต.ประจัน  
 

๒.๑ เพ่ือสร้างจิตส านึก
ที่ดีให้บุคลากรสามารถ
น าหลักคุณธรรม 
จริยธรรมมาใช้ในการ
ด าเนินชีวิตมีการพัฒนา
ด้านอารมณ์ รับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น 
 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. พนักงานส่วน 
ต าบล พนักงานจ้าง 
จ านวน 40 คน 

- 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

มีความรู้ด้าน
จริยธรรมเพิ่มข้ึน 

เกิดจิตส านึกท่ีดีให้
ผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง น าหลัก
คุณธรรม จริยธรรม
มาใช้ในการด าเนิน
ชีวิต มีการพัฒนา
ด้านอารมณ์ รับฟัง
ความคิดเห็นของ
ผู้อื่น 
 

ส านักปลัด 

รวม   1 โครงการ   - 20,000 20,000 20,000    
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคน สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึ่งตนเองได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด 

( KPI ) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบือแนดือมอง  
หมู่ที่ 2 ต าบลประจัน 
อ าเภอยะรัง จังหวัด
ปัตตานี 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้มีถนนส าหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบือแนดือมอง หมู่ที่ 
2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 230 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
690 ตร.ม. 

- 472,000 - - ถนน คสล.
จ านวน 1 เส้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

2. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายตาดีกา – บือแน   
หมู่ที่ 2 ต าบลประจัน 
อ าเภอยะรัง จังหวัด
ปัตตานี 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้มีถนนส าหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบือแน หมู่ที่ 2 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
100 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300  
ตร.ม. 

- 244,000 - - ถนน คสล.
จ านวน 1 เส้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

4. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หลังตาดีกาหมู่ที่ 2 ต าบล
ประจัน อ าเภอยะรัง 
จังหวัดปัตตานี 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้มีถนนส าหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบือแน หมู่ที่ 2 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
100 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตร.
ม. 

- 333,000 - - ถนน คสล.
จ านวน 1 เส้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด 

( KPI ) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
ที่ทิ้งขยะหมู่ที่ 3 ต าบล
ประจัน อ าเภอยะรัง 
จังหวัดปัตตานี 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้มีถนนส าหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายที่ทิ้งขยะหมู่ที่3 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
800 ตร.ม. 
 

- 800,000 - - ถนน คสล.
จ านวน 1 เส้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

6. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ข้างมัสยิด หมู่ที่ 9 ต าบล
ประจัน อ าเภอยะรัง 
จังหวัดปัตตานี 
 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้มีถนนส าหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายข้างมัสยิด หมู่ที่ 9 
ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 
100 เมตร หนา 0.10 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200  
ตร.ม. 
 

- 139,000 - - ถนน คสล.
จ านวน 1 เส้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

7. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
กูโบร์โตะกะลูแป หมู่ที่ 5 
ต าบลประจัน อ าเภอ 
ยะรัง จังหวัดปัตตานี 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้มีถนนส าหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายกูโบร์โตะกะลูแป  
หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 140 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 420 ตร.ม. 
 
 
 

- 328,000 - - ถนน คสล.
จ านวน 1 เส้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด 

( KPI ) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8. โครงการวางท่อคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก
หน้าส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลประจัน 
หมู่ที่ 7 ต าบลประจัน 
อ าเภอยะรัง จังหวัด
ปัตตานี 
 

เพื่อการระบายน้ าได้
สะดวก ลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ 

วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมบ่อพักหน้า สนง.อบต.
ประจัน  ท่อ คสล.เส้นผ้า
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
จ านวน 50 ท่อน พร้อมบ่อ
พัก จ านวน 2 ลูก 
 

- 127,000 - - ปริมาณน้ าท่วม
ขังลดน้อยลง 

สามารถระบายน้ า
ได้ดี ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง  

ช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก สายปายอสุงา หมู่ที่ 
2 ต าบลประจัน อ าเภอ
ยะรัง จังหวัดปัตตานี 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้มีถนนส าหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 
 

ก่อสร้างถนนหินคลุก สายปา
ยอสูงา กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 250 เมตร หนา 0.20 
เมตร  

- 247,000 - - ถนนหินคลุก 1 
สาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบือแนดือมอง  
หมู่ที่ 2 ต าบลประจัน 
อ าเภอยะรัง จังหวัด
ปัตตานี 
 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้มีถนนส าหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบือแนดือมอง  
หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 230 เมตร หนา 
0.15   

472,000 - - - ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด 

( KPI ) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 โครงการปรับปรุงถนนหิน
คลุก สายแม่น้ า หมู่ที่ 9 
ต าบลประจัน อ าเภอยะ
รัง จังหวัดปัตตานี 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้มีถนนส าหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนหินคลุก สาย
แม่น้ า หมู่ที่ 9 กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 600 เมตร หนา 
0.20 เมตร  

- 600,000 - - ถนนหินคลุก 1 
สาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ริมคลอง หมู่ที่ 6 ต าบล
ประจัน อ าเภอยะรัง 
จังหวัดปัตตานี 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้มีถนนส าหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายริมคลอง หมู่ที่ 6 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว  
50เมตร หนา 0.15 เมตร  

- 200,000 - - ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ช่าง 

13 โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 
ต าบลประจัน อ าเภอ 
ยะรัง จังหวัดปัตตานี 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการใช้
ถนน 

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
170 เมตร หนา 0.10 
เมตร 

- 500,000    ซ่อมแซมถนน  
1 สาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ช่าง 

14 โครงการปรับปรุงอาคาร
ส านักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลประจัน อ าเภอ
ยะรัง จังหวัดปัตตานี 
 

เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

ทาสีอาคาร 120 ตาราง
เมตร,ติดตั้งกันสาด กว้าง 
10.00 เมตร ยาว 1.20 
เมตร พื้น คสล. กว้าง 
10.00 เมตร ยาว 3.00 
เมตร ปูกระเบื้องเซรามิค  
60 ตารางเมตร 

- 200,000 - - อาคาร
ส านักงานเป็น
สัดส่วน 

ส านักงานเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
และเป็นสัดส่วน 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด 

( KPI ) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

15 โครงการก่อสร้างคูระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 
บ้านบือแนกือบง ต าบล
ประจัน อ าเภอยะรัง 

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
ในพื้นที่ 

ก่อสร้างคูระบายน้ าสาย
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3  
ช่วงที่ 1 กว้าง 0.30 เมตร  
ยาว 161 เมตรลึก0.50 ม.  
ช่วงที่ 2 กว้าง0.50 เมตร 
ยาว 141 เมตรลึก0.50 ม.  

- 380,000, - - ปริมาณน้ าท่วม
ขังลดน้อยลง 

น้ าไม่ท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก สายบ้านมะยา  
หมู่ที่ 7 ต าบลประจ้น 
อ าเภอยะรัง จังหวัด
ปัตตานี 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้มีถนนส าหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนหิยคลุก สาย 
มะยา หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 370 เมตร 
หนา 0.20 เมตร  

- 370,000 - - ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์คอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านกูนิง  
หมู่ที่ 8 ต าบลประจัน 
อ าเภอยะรัง จังหวัด
ปัตตานี 

เพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
ของคนในชุมชน 

ก่อสร้างลานอเนกประสงค์
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกูนิง 
ขนาดกว้าง 25.00 เมตร 
ยาว 25.00 เมตร หนา 
0.10 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 625 ตร.ม. 

- 300,000 - - ลาน
อเนกประสงค์ 
1 แห่ง 

คนในชุมชนมีลาน
อเนกประสงค์ไว้
จัดกิจกรรมต่าง ๆ  

กองช่าง 

18 โครงการขุดลอกคูระบาย
น้ า สายกูนิง หมู่ที่ 8 
ต าบลประจัน อ าเภอยะ
รัง จังหวัดปัตตานี 

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน 

ขุดลอกคูระบายน้ า สายกูนิง 
หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 7.00 
เมตร ยาว 780 เมตร ลึก
เฉลี่ย 3.00 เมตร 

- 530,000 - - ปริมาณน้ าท่วม
ขังลดน้อยลง 

น้ าไม่ท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด 

( KPI ) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

19 โครงการบุกเบิกถนน
ลูกรัง สายบ้าน 
ยูโซะโตะบา หมู่ที่ 7 
ต าบลประจัน 
อ าเภอยะรัง จังหวัด
ปัตตานี 

เพื่อการสัญจรไป – 
มาได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

บุกเบิกถนนลูกรัง สายบ้านยู
โซะโตะบา หมู่ที่ 7 ขนาด
กว้าง  4.00 เมตร ยาว 
360 เมตร หนา 0.40 
เมตร 

- 288,000 - - บุกเบิกถนน 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร ไป – มา 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
มะยาวอ หมู่ที่ 7 ต าบล
ประจัน อ าเภอยะรัง  

เพื่อการสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล.สาย 
มะยาวอ หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง  
3.00 เมตร ยาว 140 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- 336,000 - - ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

21 โครงการจ้างปรับปรุง
ถนนหินคลุก ภายในบ่อ
ทิ้งขยะ หมู่ที่ 3 ต าบล
ประจัน อ าเภอยะรัง 

เพื่อการสัญจรไป – 
มาได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

ค่าจ้างปรับปรุงถนนหินคลุก
ภายในบ่อท้ิงขยะ หมู่ที่ 3 
ขนาดกว้าง  4.00 เมตร 
ยาว 250 เมตร  
หนา 0.20 เมตร 

198,000 - - - บุกเบิกถนน 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร ไป – มา 

กองช่าง 

22 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9  
ต าบลประจัน อ าเภอ 
ยะรัง จังหวัดปัตตานี 
 

เพื่อการสัญจรไป – 
มาได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

ปรับปรุงถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง  
4.00 เมตร ยาว 150 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

275,000 - - - ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด 

( KPI ) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

23 โครงการวางท่อ คอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก 
สายกูโบร์บือแนปีแน 
หมู่ที่ 7 ต าบลประจัน  
อ าเภอยะรัง จังหวัด
ปัตตานี 

เพื่อการระบายน้ าได้
สะดวก ลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ 

วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก   
ท่อ คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.60 เมตร จ านวน 140 
ท่อน  
 

340,000 - - - ปริมาณน้ าท่วม
ขังลดน้อยลง 

สามารถระบายน้ า
ได้ดี ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง  

ช่าง 

24 โครงการบุกเบิกถนน
ลูกรัง สายหัวโค้ง หมู่ที่ 5 
ต าบลประจัน อ าเภอยะ
รัง จังหวัดปัตตานี 

เพื่อการสัญจรไป – 
มาได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

บุกเบิกถนนลูกรัง สายหัวโค้ง 
หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง  4.00 
เมตร ยาว 150 เมตร หนา 
0.40 เมตร 

99,000 - - - บุกเบิกถนน 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร ไป – มา 

กองช่าง 

รวม  24  โครงการ   1,247,200 5,432,000 - -    
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลประจัน อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและทีผ่่านมา 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
1  บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์

ส านักงาน 
โต๊ะพับอเนกประสงค์ จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์

เพ่ือใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของ 
อบต.ประจัน 

โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาด 
กว้าง75 ซม.ยาว180 ซม. 
สูง75 ซม. ราคา ตัวละ1,100 
บาท จ านวน 8 ตัว 

- 8,800 - - ส านักปลัด 

2 สาธารณสุข ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เครื่องพ่นหมอกควัน จัดซื้อเคร่ืองพ่นหมอกควันเพ ื่อ
ใช้ในการพ่นยุ่งลาย  

เครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 2 
เครื่อง  
- ปริมาณการฉีดน้ ายาไม่น้อย
กว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง 
- ถังบรรจุน้ ายาไม่น้อยกว่า  
6 ลิตร 
- ก าลังเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า 
25 แรงม้า 

110,000 - 110,000 - ส านักปลัด 

           

     รวม 110,000 8,800 110,000 -  

 
 

แบบ ผ.08 




