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ค ำน ำ 

 
   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบบบ้านนิค ได้รับทราบปัญหาแบะควา ต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นเพ่ิ เติ  แบะเป็นปัญหาแบะควา ต้องการที่ ิได้บรรจุอยู่ในแผนงาน/โครงการของแผนพัฒนาท้องถิ่น    
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนต าบบบ้านนิค  ทั้งนี้ เพ่ือให้สา ารถแก้ไขปัญหาควา ต้องการ
แบะควา เดือดร้อนของประชาชนได้ทันเวบา องค์การบริหารส่วนต าบบบ้านนิค จึง ีควา จ าเป็นที่จะต้องเพ่ิ เติ 
แบะเปบี่ยนแปบงแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรบุตา วัตถุประสงค์แบะ
เป้าห ายขององค์กร แบะเพ่ือให้การแก้ไขปัญหาแบะการสนองควา ต้องการของประชาชนน าไปสู่การปฏิบัติที่
แท้จริง เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบบบ้านนิค จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น     
(พ.ศ. 2561-2565 ) เพ่ิ เติ /เปบี่ยนแปบง ครั้งที่ 1/2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบบบ้านนิค ข้ึน โดยถือ
ปฏิบัติตา ระเบียบกระทรวง หาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  แบะแก้ไขเพ่ิ เติ  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561    
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
     เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563

1 



 

 

แบบ  ผ 02 

2 
 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -  2565) เพิ่มเติม ครั้งที ่1/2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
               แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4  
จุดบ้านนายทวี ไชยณรงค์ 

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้้าในการ
อุปโภค บรโิภค 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
แบบบาดาล หอถังเหล็ก วางท่อ
เมนจ่ายน้้า PVC ขนาด 2 นิ้ว  
ความยาว 500 เมตร  

  500,000   ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
น้้าใช ้

ประชาชนมีน้้า
ในการอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4  
จุดบ้านนายสมศักดิ์ ทองส่งโสม 

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้้าในการ
อุปโภค บรโิภค 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
แบบบาดาล หอถังเหล็ก วางท่อ
เมนจ่ายน้้า PVC ขนาด 2 นิ้ว  
ความยาว 1,200 เมตร 

  500,000   ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
น้้าใช ้

ประชาชนมีน้้า
ในการอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

 
เหตุผลและความจ าเป็นที่เพิม่เตมิ : เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าในการอุปโภคบรโิภคอย่างเพียงพอ บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ปัญหาเรื่องน้้าส้าหรับการอุปโภคบรโิของประชาชนในพ้ืนที่   
     
  
 



 

 

แบบ  ผ 02 

3 
 

 
รายละเอยีดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -  2565) เพิ่มเติม ครั้งที ่1/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
              แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการขยายผิว
จราจรถนนทางเข้า
สนามกีฬากลางต้าบลบ้าน
นิคม 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ขยายผิวจราจร คสล. จากผิวจราจร
เดิม กว้าง 4 เมตร เป็นความกว้าง 8 
เมตร ความยาว 300 เมตร 

    900,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนมี
ถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

กองช่าง 

 
เหตุผลและความจ าเป็นที่เพิม่เตมิ : เพ่ือความสะดวกในการสญัจรไปมาของประชาชน             
      
 
 
 
 
 



 

 

แบบ  ผ 02 

4 
 

 
           รายละเอียดโครงการพัฒนา  

    แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 -  2565) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1/2563 
                                                                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
              แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม คสล. ถนน
สายแนว 3 ทิศใต้ 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 2x2 
เมตร 2 ช่องทาง  ความยาว 12 เมตร 
 
 

  1,000,000   ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนมี
ถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

กองช่าง 

 
เหตุผลและความจ าเป็นที่เพิม่เตมิ : เพ่ือความสะดวกในการสญัจรไปมาของประชาชน             
      
 
 
 
 
 



 

 

แบบ  ผ 02 

5 
 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา  
 แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 -  2565) เพิ่มเตมิ ครั้งที ่1/2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
                 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5   

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้้าในการอุปโภค 
บริโภค 

ก่อสร้างหอถังเหล็กสูงส่งน้้า  
(ตามแบบที่ อบต. ก้าหนด) บริเวณ
ที่ดินนายสวัสดิ์ ชุมพล 

  500,000   ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
น้้าใช ้

ประชาชนมีน้้า
ในการอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6
จุดบ้านนายรอหีม  
มัชมูมาศ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้้าในการอุปโภค 
บริโภค 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบ
บาดาล หอถังเหล็ก วางท่อเมนจ่าย
น้้า PVC ขนาด 2 นิ้ว ความยาว  
2,000 เมตร 

  1,000,000   ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
น้้าใช ้

ประชาชนมีน้้า
ในการอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

 
เหตุผลและความจ าเป็นที่เพิม่เตมิ : เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าในการอุปโภคบรโิภคอย่างเพียงพอ บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ปัญหาเรื่องน้้าส้าหรับการอุปโภคบรโิของประชาชนในพ้ืนที่   
     
 
 



 

 

แบบ  ผ 02 

6 
 
 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -  2565) เพิ่มเติม ครั้งที ่1/2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
               แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 
จุดบริเวณท่ีดินนายจิ้น 
หนูชู 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้้าในการอุปโภค 
บริโภค 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบ
บาดาล หอถังเหล็ก วางท่อเมนจ่าย
น้้า PVC ขนาด 2 นิ้ว ความยาว 
1,200 เมตร 

  500,000   ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
น้้าใช ้

ประชาชนมีน้้า
ในการอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 
จุดบ้านนางมาลี  
ส้าลีนิล 
 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้้าในการอุปโภค 
บริโภค 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบ
บาดาล หอถังเหล็ก วางท่อเมนจ่าย
น้้า PVC ขนาด 2 นิ้ว ความยาว 
1,200 เมตร 

  500,000   ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
น้้าใช ้

ประชาชนมีน้้า
ในการอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

 
เหตุผลและความจ าเป็นที่เพิม่เตมิ : เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าในการอุปโภคบรโิภค บรรเทาความเดือดร้อนเรื่องน้้าในการอุปโภคบรโิของประชาชนในพ้ืนที ่      
     



 

 

แบบ  ผ 02 
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รายละเอยีดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -  2565) เพิ่มเติม ครั้งที ่1/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
               แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 
12 จุดบ้านนายทวี  
เย็นรักษา 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้้าในการอุปโภค 
บริโภค 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบ
บาดาล หอถังเหล็ก วางท่อเมนจ่าย
น้้า PVC ขนาด 2 นิ้ว ความยาว 
1,000 เมตร             

  500,000   ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
น้้าใช ้

ประชาชนมีน้้า
ในการอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

 
เหตุผลและความจ าเป็นที่เพิม่เตมิ : เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าในการอุปโภคบรโิภค บรรเทาความเดือดร้อนเรื่องน้้าในการอุปโภคบรโิของประชาชนในพ้ืนที่       
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                         รายละเอียดโครงการพฒันา  
           แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 -  2565) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1/2563 

 องคก์ารบริหารสว่นต าบลบา้นนิคม 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้นา่อยู่ เข้มแขง็ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคนและสังคม 
              แผนงานรกัษาความสงบภายใน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ้าองค์การ
บริหารส่วนต้าบลบ้าน
นิคม  

เพ่ือเป็นผู้ช่วย
เจ้าพนักงานใน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธาณ
ภัยในระดับ
พ้ืนที่ 

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ้าองค์การบริหารส่วน
ต้าบลบ้านนิคม จ้านวน 50 คน  
 

  120,000   จ้านวน
ผู้เข้าร่วม
อบรม 

จิตอาสาภัย
พิบัติที่เข้ารับ
การฝึกอบรม
สามารถ                
ปฏิบัติหน้าที่
ช่วยเหลือเจ้า
พนักงาน
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัยได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส้านักงานปลัด 

เหตุผลและความจ าเป็นที่เพิม่เตมิ : เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย             
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             รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -  2565) เพิ่มเติม ครั้งที ่1/2563 

                                                                                               องคก์ารบริหารสว่นต าบลบ้านนิคม 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้นา่อยู่ เข้มแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคนและสังคม 
               แผนงานรักษาความสงบภายใน (ต่อ) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ้าองค์การ
บริหารส่วนต้าบลบ้าน
นิคม หลักสูตรทบทวน 

เพ่ืออบรม
หลักสูตร
ทบทวนส้าหรับ 
ชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัย
พิบัติ เพื่อเป็น
ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานในการ
ป้องกันและ
บรรเทาสาธาณ
ภัยในระดับ
พ้ืนที่ 

ฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ้า
องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านนิคม 
จ้านวน 50 คน  
 

   120,000 120,000 จ้านวน
ผู้เข้าร่วม
อบรม 

จิตอาสาภัย
พิบัติที่เข้ารับ
การฝึกอบรม
สามารถ                
ปฏิบัติหน้าที่
ช่วยเหลือเจ้า
พนักงาน
ป้องกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัยได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส้านักงานปลัดฯ 

เหตุผลและความจ าเป็นที่เพิม่เตมิ : เพ่ือฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ้าองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านนิคมตามหลักสูตรทบทวนที่ก้าหนด ด้าเนินการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
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      รายละเอียดโครงการพฒันา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -  2565) เพิ่มเติม ครั้งที ่1/2563 
                                                                                                      องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้นา่อยู่ เข้มแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 
2 .ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคนและสังคม 
               แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  
   เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

จะได้รับ 

            
1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 

ดูแลรักษา สนามกีฬากลาง
ต้าบลบ้านนิคม 
  

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์
บ้ารุงรักษาสนามกีฬา
กลางต้าบลบ้านนิคมให้
มีสภาพพร้อมใช้งาน 
  

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ดูแลรักษา สนามกีฬา
กลางต้าบลบ้านนิคม และบริเวณรอบ  ๆ
ให้มีสภาพแวดล้อมเหมาะสม สวยงาม 
และมีสภาพสนามพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 

  
  
  

 
  
  
  

  
  
   

50,000 
  
  
 

50,000 
  
  
 

สนามกีฬาที่
มีสภาพ
พร้อมใช้งาน 

สนามกีฬามี
สภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสม
สวยงามและมี
สภาพสนามที่
พร้อมใช้งาน 
  
 

กองการศึกษาฯ 
  
  
  
  

 
เหตุผลและความจ าเป็นที่เพิม่เตมิ : เพ่ือให้สนามกีฬากลางต้าบลบ้านนิคม มีภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สวยงาม และมีสภาพสนามพร้อมใช้งานอยู่เสมอ    
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รายละเอยีดโครงการพัฒนา  
 แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 -  2565) เพิ่มเตมิ ครั้งที ่1/2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการเมืองการบริหารและการจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์    

เพ่ือใช้เป็นที่จัด
กิจกรรมต่างๆ  และ
เป็นสถานที่
อเนกประสงค์   

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
บริเวณ อบต. บ้านนิคม  
(รูปแบบตามที่ อบต.ก้าหนด) 
 
 

   3,000,000  อาคารอเนก 
ประสงค์ 
ตามแบบท่ี
อบต.ก้าหนด 

มีสถานที่จัด
กิจกรรม
ต่างๆตาม
วัตถุประสงค์ 

ส้านักงานปลัดฯ 

 
เหตุผลและความจ าเป็นที่เพิม่เตมิ : เพ่ือใช้เป็นที่จัดกิจกรรมต่างๆ  และเปน็สถานที่อเนกประสงค์  อ้านวยความสะดวกใหผู้้มาติดต่อราชการ   
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บัญชีครุภัณฑ์ 
                                                                                  (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -  2565) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1/2563 
                                                                                                 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม 
 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา จัดหาเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง เช่น 
-อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่  
-อุปกรณ์บริหารข้อเข่า    
-อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา 
-อุปกรณ์บริหารแขน-เข่า-ลดหน้าท้อง   
-อุปกรณ์บริหารขา-สะโพก-หวัไหล่   
-อุปกรณ์บริหารแขน-ขา-หน้าท้อง   
-อุปกรณ์ยกน  าหนัก  
(ราคาตามท้องตลาด) 
 

   400,000  กองการศึกษาฯ 

 
เหตุผลและความจ าเป็นที่เพิม่เตมิ :  เพ่ือให้ประชาชนในต าบลได้ออกก าลังกาย เพ่ือสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและห่างไกลโรคภัย        

          
 
 



   
 
 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
     เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563

13 
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      แผนเดิมที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 68 ล าดบัที ่81 
 

       รายละเอยีดโครงการพฒันา 
                    แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 -  2565)  

          องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านนิคม 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
              1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

81 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
พร้อมติดตั้งระบบประปา 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้า
ในการอุปโภค บริโภค
ตลอดป ี

ขุดเจาะบ่อบาดาลจ้านวน 8  จุด 
- บริเวณควนนกหว้า 
- ส้านักสงฆ ์- นางสาลี อ่อนชื่นจติร 
- นางอุไรและบ้านนางอ่อนศรี คุณศิริ 
- นางสนิท บุญชิด - นายสนิท รอดชู 
- นางมิ่งขวัญ ขวัญบัว 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
มีน้้าใช้ 

ประชาชนมีน้้า
ในการอุปโภค
บริโภคตลอดป ี

 
กองช่าง 
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รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -  2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 

                                                                                                      องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
              แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
(หมู่ท่ี 7) 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้า
ในการอุปโภค บริโภค
ตลอดป ี

ขุดเจาะบ่อบาดาล  บริเวณ 
-- ควนนกหวา้ 
-- ส้านักสงฆ ์
– บ้านนางสาลี อ่อนชืน่จิตร  
--บ้านนางอุไร นิธิรัตน ์
--บ้านนางอ่อนศรี คุณศิร ิ
--บ้านนางสนิท บุญชิต  
– บ้านนายสนิท รอดช ู
--บ้านนางมิ่งขวัญ ขวัญบวั 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
มีน้้าใช้ 

ประชาชนมีน้้า
ในการอุปโภค
บริโภคตลอดป ี

 
กองช่าง 

 
 

เหตุผลและความจ าเป็นที่เปลี่ยนแปลง :  เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการตามเป้าหมายที่จะด้าเนนิการ           
   

          


