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 ผนพัฒนาทຌองถิไน 
   (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ขององค์การบริหารสวนต าบลบຌานนคิม 
----------------------- 

 
 

1. ดຌานกายภาพ 
1.1 ทีไตัๅงของต าบล  

 ต าบลบຌานนิคม ตัๅงอยูทีไ 334 หมูทีไ 3 ต าบลบຌานนิคม อ าภอบางขัน จังหวัด
นครศรีธรรมราช ดิมปຓนสวนหนึไงของต าบลวังหินละเดຌยกการปกครองออกมาปຓนต าบลบຌานนิคม มืไอป 
พ.ศ.2530 ดยมีระยะทางหางจากตัวอ าภอบางขันประมาณ 13 กิลมตร ละหางจากตัวจังหวัด
นครศรีธรรมราชประมาณ 90 กิลมตร 

      องค์การบริหารสวนต าบลบຌานนิคม  มีพืๅนทีไทัๅงหมดประมาณ 54,650 เร หรือประมาณ 
87.44 ตารางกิลมตร มีอาณาขตติดตอดังนีๅ 

ทิศหนือ  ติดตอกับ  ต าบลบຌานล านาว 

ทิศ฿ตຌ   ติดตอกับ  อ าภอหຌวยยอด จังหวัดตรัง 
ทิศตะวันออก  ติดตอกับ  ต าบลวังหิน 

ทิศตะวันตก  ติดตอกับ  ต าบลบຌานล านาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนทีไ 1 สภาพทัไวเปละขຌอมูลพืๅนฐาน
พืๅนฐาน 
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         ผนทีไองค์การบริหารสวนต าบลบຌานนิคม 

            อ าภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ต ำบลบ้ำนล ำนำว 

อ ำเภอห้วยยอด จงัหวดัตรัง 

ต ำบลบ้ำนล ำนำว ต ำบลวงัหิน 
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 1.2 ลักษณะภูมปิระทศ 

                               สภาพพืๅนทีไดยทัไวเปปຓนทีไราบสูงลาดอียงเปทางทิศตะวันออกฉียงหนือ ซึไงมักท า
฿หຌกิดนๅ าปຆาเหลหลากจากทีไสูงลงมาทวมขัง฿นลุมปຓนประจ าทุกป 
 

 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

     ลักษณะภูมิอากาศปຓนบบรຌอนชืๅน มีฝนตกชุกสลับกับฤดูลຌง 
 

 1.4 ลักษณะดิน 

      สภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์หมาะกการท ากษตร ดยฉพาะพืชศรษฐกิจ ชน
สวนยางพารา สวนปาล์ม สวนผลเมຌ  
 

2. ดຌานการมือง/การปกครอง 
    2.1 ขตการปกครอง  
      ขตการปกครองขององค์การบริหารสวนต าบล เดຌก ขตต าบลตามกฎหมายวาดຌวย

ลักษณะการปกครองทຌองถิไนประกอบดຌวย 13 หมูบຌาน ดังนีๅ 
1)  หมูทีไ 1 ควนบก 

 2)  หมูทีไ 2 ขาวง 
  3)  หมูทีไ 3 สมสรร 

4)  หมูทีไ 4 สหกรณน์ิคมวังหิน 

5)  หมูทีไ 5 นิคมสายสอง 
6)  หมูทีไ 6 ควนคีไยม 

 7)  หมูทีไ 7 หนือคลองซา 
8)  หมูทีไ 8 นิคมนวสีไ 

 9)  หมูทีไ 9 ทุงหຌางปลຌา 
      10)  หมูทีไ 10 ชองหรียง 

   11)  หมูทีไ 11 ควนหัวเทร 

12)  หมูทีไ 12  นาต าสา 
13)  หมูทีไ 13 เสถัไว 

 

2.2 การลือกตัๅง 
                        องค์การบริหารสวนต าบลบຌานนิคม  มีทัๅงหมด  13  หมูบຌาน  ประชาชน฿หຌความรวมมือ
ดຌานการลือกตัๅงปຓนอยางดี  ชน  การลือกตัๅงสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนต าบล ฿นป พ.ศ. 2555  
ประชาชนผูຌมีสิทธิลือกตัๅง จ านวน 4,935 คน จ านวนผูຌมา฿ชຌสิทธิลือกตัๅงสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนต าบล  
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จ านวน 4,307 คน คิดปຓนรຌอยละ  87.27  จ านวนผูຌมา฿ชຌสิทธิ์ลือกตัๅงนายกองค์การบริหารสวนต าบล 4,323  
คน คิดปຓนรຌอยละ  87.60       
 

                   3. ประชากร 
        ประชากรของต าบลบຌานนิคมมีทัๅงสิๅนจ านวน 7,600 คน ปຓนชาย 3,812 คน หญิง 3,788 

คน จากจ านวนครัวรือนทัๅงหมด  2,642 ครัวรือน ดยจ านกปຓนรายหมูบຌานเดຌดังนีๅ 
 

 

หมูทีไ 
 

ครัวรือน 

ประชากร  

รวม (คน) ชาย (คน) หญิง (คน) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

181 

257 

381 

168 

305 

195 

157 

137 

178 

242 

148 

180 

113 

232 

358 

444 

235 

401 

295 

190 

241 

326 

383 

207 

370 

130 

212 

318 

505 

202 

426 

286 

200 

230 

298 

396 

211 

376 

128 

444 

676 

949 

437 

827 

581 

390 

471 

624 

779 

418 

746 

258 

รวม 2,642 3,812 3,788 7,600 

ขຌอมูล ณ ดือนพฤษภาคม  2562 

จากจ านวนประชากรทัๅงหมดจ านกตามชวงอายุละพศ เดຌดังนีๅ 
กลุมอายุ (ปี) ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 

0 – 2 124 142 266 

3 – 5 151 168 319 

6 – 12 440 407 847 

13 – 18 375 326 701 

19 - 25 426 397 823 

26 – 35 624 625 1,249 



5 
 

กลุมอายุ (ปี) ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
36 – 49 841 837 1,678 

50 -59 426 413 839 

60 – 69 227 234 461 

70 – 79 130 158 288 

80 – 89 40 62 102 

90 - 99 7 18 25 

100 ปขึๅนเป 1 1 2 

รวม 3,812 3,788 7,600 

ขຌอมูล ณ  ดือนพฤษภาคม 2562 
 

 
 
 

              
หมู 

 

         หมูบຌาน 

จ านวนประชากรขององค์การบริหารสวนต าบลบຌานนิคม 

(ปรียบทียบยຌอนหลัง 3 ปี) 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย  หญิง  
1 ควนบก 228 204 233 204 232 212 

2 ขาวง 368 319 366 320 358 318 

3 สมสรร 462 508 458 504 444 505 

4 สหกรณ์นิคมวังหิน 231 204 236 203 235 202 

5 นิคมสายสอง 400 424 402 425 401 426 

6 ควนคีไยม 293 276 298 280 295 286 

7 หนือคลองซา 193 208 194 200 190 200 

8 นิคมนวสีไ 238 225 240 223 241 230 

9 ทุงหຌางปลຌาว 323 305 328 301 326 298 

10  ชองหรียง 388 392 389 395 383 396 

11 ควนหัวเทร 209 222 214 213 207 211 

12 นาต าสา 381 382 380 377 370 376 

13 เสถัไว 138 130 133 127 130 128 

รวม 
3851 3800 3871 3772 3,812 3,788 

7,651 7,643 7,600 
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4. สภาพทางสังคม  
4.1 การศึกษา 

  ดຌานการศึกษาต าบลบຌานนิคม มีสถานศึกษาละหลงการรียนรูຌของประชาชน฿นต าบล 
เดຌก 
  1. รงรียน  4  รง เดຌก 
         - รงรียนบຌานนิคมวังหิน ตัๅงอยู ณ หมูทีไ 4 ต าบลบຌานนิคม ปຂดสอนตัๅงตระดับอนุบาล
ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตຌน 

        -  รงรียนบຌานขาวง ตัๅงอยู ณ หมูทีไ 2 ต าบลบຌานนิคม ปຂดสอนตัๅงตระดับอนุบาลถึง
ระดับประถมศึกษา 
        -  รงรียนบຌานนาต าสา ตัๅงอยู ณ หมูทีไ 12 ต าบลบຌานนิคม ปຂดสอนตัๅงตระดับอนุบาล
ถึงระดับประถมศึกษา 
        -  รงรียนสมสรร ตัๅงอยู ณ หมูทีไ 13 ต าบลบຌานนิคม ปຂดสอนตัๅงตระดับอนุบาลถึง
ระดับมัธยมศึกษาตอนตຌน 

  2. ศูนย์การรียนรูຌชุมชน  1  หง ตัๅงอยู ณ หมูทีไ 4 ปຓนศูนย์การรียนรูຌชุมชนฉลิมพระกียรติ
ต าบลบຌานนิคม ปຂดสอนการศึกษาบบการศึกษาทางเกลของการศึกษานอกรงรียน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตຌนละมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  3. ศูนย์พัฒนาดใกลใก  2 หง เดຌก  
  -  ศูนย์พัฒนาดใกลใกบຌานนิคม   หมูทีไ 4        ต าบลบຌานนิคม 

                            -  ศูนย์พัฒนาดใกลใกบຌานนาต าสา   หมูทีไ 12     ต าบลบຌานนิคม 
4. ทีไอานหนังสือพิมพ์ประจ าหมูบຌาน 8 หง 
5. ศูนย์ขຌอมูลระดับต าบล คือ 

      - องค์การบริหารสวนต าบลบຌานนิคม ตัๅงอยูหมู 3 

 - ศูนย์บริการละถายทอดทคนลยีการกษตรประจ าต าบลบຌานนิคม ตัๅงอยู ณ หมูทีไ 3 

 

การศึกษาของประชาชนต าบลบຌานนิคม จากการส ารวจขຌอมูลความจ าปຓนพืๅนฐาน ระดับต าบล มีดังนีๅ 
   
    
 

 

 
  

 

 

 

ระดับการศึกษา พศ รวม 

ชาย หญิง 
เมคยศึกษา 143 181 324 

อนุบาล / ศพด. 63 55 118 

ตไ ากวาชัๅนประถมศึกษา 244 226 470 

จบชัๅนประถมศึกษา 1,327 1,238 2,565 

มัธยมศึกษาตอนตຌน 528 431 959 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 419 382 801 

อนุปริญญา หรือทียบทา 95 104 199 
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                                      จัดกใบขຌอมูลประชากรจ านกตามระดับการศึกษา ป 2562 จ านวน 5,849 คน 

 

                   4.2 ดຌานสาธารณสุข 

  ดຌานการสาธารณสุข ต าบลบຌานนิคมมีรงพยาบาลสงสริมสุขภาพ  1 หง คือ  รงพยาบาล
สงสริมสุขภาพต าบลบຌานสมสรร  ตัๅงอยูทีไหมูทีไ   3  ต าบลบຌานนิคม   เดຌ฿หຌความรูຌตาง โ กีไยวกับการ
สาธารณสุขละการรักษาพยาบาลบืๅองตຌน หากประชาชนจใบเขຌหนัก โ จะเปรักษาพยาบาลทีไรงพยาบาล
ประจ าอ าภอ คือ รงพยาบาลบางขัน นอกจากนีๅยังมี ศูนย์ ศสมช. จ านวน 13 หง  มีสมาชิกอาสาสมัครฯ  
จ านวน 128  คน 

4.3 อาชญากรรม 

   ความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของประชาชน ต าบลบຌานนิคมมีปງอมยามต ารวจ 1 หง 
ตัๅงอยูทีไหมูทีไ 13 ต าบลบຌานนิคม ฿นการดูลพีไนຌองประชาชน ละมีสมาชิก อปพร.ต าบลบຌานนิคม จ านวน
ประมาณ  105  กวาคน ฿นการประสานงานดูลซึไงกันละกัน 

 

                     4.4 ยาสพติด 

 ปัญหายาสพติด฿นต าบลบຌานนิคม เดຌรับความรวมมือกับทางผูຌน า  ประชาชน  หนวยงาน
ตางโ ทีไชวยสอดสองดูลอยูปຓนประจ า ละการการณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การฝຄกอบรม฿หຌความรูຌ ของ
องค์การบริหารสวนต าบลบຌานนิคม ท า฿หຌปัญหายาสพติดมีจ านวนลดลง ทัๅงนีๅองค์การบริหารสวนต าบลบຌาน
นิคมเดຌ฿หຌความรวมมือกับทางอ าภอหรือต ารวจ฿นรืไองดังกลาวมาดยตลอด 

   
                     4.5 การสังคมสงคราะห์ 
                     องค์การบริหารสวนต าบลบຌานนิคมเดຌด านินการดຌานสังคมสังคราะห์ ดังตอเปนีๅ 

 (1)  ด านินการจายบีๅยยังชีพ฿หຌกับผูຌสูงอายุ  ผูຌพิการ  ละผูຌปຆวยอดส์   
 (2)  รับลงทะบียนละประสานครงการงินอุดหนุนพืไอการลีๅยงดูดใกรกกิด 

 (3)  ประสานการท าบัตรผูຌพิการ 

 (4)  ด านินการครงการฝຄกอบรมทักษะอาชีพ฿หຌกับประชาชนทัไวเป 

 (5)  ด านินครงการสงคราะห์ครองครัวผูຌยากเรຌทีไตกกณฑ์ จปฐ.    
 (6)  ด านินครงการสรຌางละซอมทีไอยูอาศัย฿หຌกับผูຌยากเรຌ  รายเดຌนຌอย  ผูຌดຌอยอกาสเรຌทีไพึไง  
 (7)  อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 

ระดับการศึกษา พศ รวม 

ชาย หญิง 
ปริญญาตรี หรือทียบทา 134 259 393 

สูงกวาปริญญาตรี 9 11 20 

รวม 2,962 2,887 5,849 
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 (8)  ประสานการ฿หຌความชวยหลือของจังหวัด อ าภอ หนวยงานตางโ ทีไ฿หຌการสนับสนุน  
 (9)  จัดตัๅงรงรียนผูຌสูงอายุ 
(10) อืไนโ ตามอ านาจหนຌาทีไ 

 
5. ระบบบริการพืๅนฐาน 

5.1 การคมนาคมขนสง 
- มีถนนสายบຌานควนมา – บຌานควนคีไยม ปຓนถนนสายหลักทีไชืไอมระหวางถนนพชรกษม

กับต าบลวังหินละต าบลบຌานล านาว ตัดผานพืๅนทีไหมูทีไ 4,5 ละ10 ต าบลบຌานนิคม 

- มีถนนสายลาดยางสายนวจใด – บຌานบางจันสีชืไอมกับถนนบอลຌอ-ล าทับ ปຓนถนนทีไ฿ชຌ
ติดตอระหวางอ าภอบางขันกับต าบลบຌานนิคม 

- มีถนนสายเสยาสน์ – ปຆาตຌว ชืไอมกับถนนบอลຌอ-ล าทับ ปຓนถนนทีไ฿ชຌติดตอกับต าบล
ขຌางคียงละศูนย์ราชการอืไน โ อีกทางหนึไง 

-  มีถนนสายลาดยางสายบຌานคลอง฿หญ – เสถัไว – สมสรร – บຌานนิคมสายสอง ปຓนถนน
ชืไอมติดตอกับต าบลหຌวยนาง อ าภอหຌวยยอด จังหวัดตรัง 

- มีถนนสายลาดยางพชรกษม (ต าบลบางดี อ าภอหຌวยยอด จังหวัดตรัง) - บຌานคีไยมงาม 
ชืไอมระหวางอ าภอบางขันกับจังหวัดตรัง ผานพืๅนทีไหมูทีไ 1 , 7 ละหมูทีไ 2 ต าบลบຌานนิคม อ าภอบางขัน   

นอกจากนีๅยังมีถนนภาย฿นหมูบຌานทีไ฿ชຌชืไอมตอกันระหวางหมูบຌานละต าบล฿กลຌคียง ซึไงปຓนถนนลูกรัง ถนน
หินผุละหินคลุก 

 

5.2 การเฟฟງา 

   ต าบลบຌานนิคมมีเฟฟງา฿ชຌครบทุกครัวรือน  

 

5.3 การประปา 
   ครัวรือนมีนๅ าประปา฿ชຌรຌอยละ 87 

 

5.4 ทรศัพท์ 
  การติดตอสืไอสารของประชาชน฿นต าบลบຌานนิคม มีการ฿ชຌทรศัพท์คลืไอนทีไ มากกวารຌอย

ละ 92 ละมีการ฿ชຌอินตอร์นใต฿นครัวรือนมากกวา รຌอยละ 60 

 

5.5 เปรษณีย์หรือการสืไอสารหรือการขนสง ละวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ปัจจุบันต าบลบຌานนิคมเมมเีปรษณีย์  ประชาชน฿นขตพืๅนทีไ฿ชຌบริการเปรษณียจ์ากเปรษณียป์ระจ าอ าภอ

บางขัน  ซึไงมี  จ านวน  1  หง ซึไง ฿หຌบริการ วลา  08.30 –  16.30 น. 
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6. ระบบศรษฐกิจ 

6.1 การกษตร 
    ต าบลบຌานนิคม ประชาชนสวน฿หญประกอบอาชีพท าการกษตร มีทัๅงสวนยางพารา สวน
ปาล์ม สวนผลเมຌ ละการปลูกพืชศรษฐกิจอืไนโ ดย฿นหมูบຌาน/ชุมชน มีพืๅนทีไรวมทัๅงหมด 46,347 เร มีทัๅง
ครัวรือนทีไประกอบอาชีพการกษตร การพาะปลูกพืไอการบริภคละมีบางสวนหลือขาย มีทัๅงการประกอบ
อาชีพการกษตรบบผสมผสานหรือตามนวพระราชด าริ บบปลอดสารพิษหรือกษตรอินทรีย์ ดยยกพืๅนทีไ
การประกอบอาชีพการกษตรตามประภทเดຌดังนีๅ  

- การท าเร                                 พืๅนทีไประมาณ       120       เร 
- การท าสวนผลเมຌ                         พืๅนทีไประมาณ       175       เร 
- การท าสวนผัก                             พืๅนทีไประมาณ         20       เร 
- การท าสวนยางพารา  พืๅนทีไประมาณ       41,263   เร 
- การปลูกพืชศรษฐกิจอืไนโ  พืๅนทีไประมาณ         3,533   เร 

 

   6.2 การประมง 
            ฿นขตต าบลบຌานนิคมเมมีการประมง  ปຓนการจับปลาตามธรรมชาติส าหรับการบริภค฿น

ครัวรือนละหลือจ าหนายตามฤดูกาล 

 

          6.3 การปศุสัตว์ 

 การปศุสัตว์฿นขตต าบลบຌานนิคม  ปຓนการประกอบการ฿นลักษณะลีๅยง฿นครัวรือนปຓน
อาชีพหลักละอาชีพสริม ชน  การลีๅยงเก  ปຓด  ค  สุกร  พืไอจ าหนายละบริภคอง฿นครัวรือน 

 

6.4 การบริการ 
 ต าบลบຌานนิคมมีสถานบริการนๅ ามัน จ านวน 1 หง ละนอกจากนีๅยังมีรຌานคຌารຌานอาหาร 

รຌานบริการรับซอมรถ  
 

6.5 การทองทีไยว 

 ต าบลบຌานนิคมมีหลงทองทีไยวตามธรรมชาติทีไส าคัญคือ จุดชมวิวชองหรียง ตัๅงอยูทีไหมูทีไ 
10 บຌานชองหรียง มีธรรมชาติทีไสวยงามละระบบนิวศทีไสมบูรณ์ 

 

  6.6 อุตสาหกรรม 

     ต าบลบຌานนิคมเมมีอุตสาหกรรม ตมีการประกอบรงรมละรงปรรูปยางพาราจ านวน 
6  หง 
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  6.7 การพาณิชย์ละกลุมอาชีพ 

     มีกลุมองค์กรประชาชน รวม 44 กลุม บงปຓนประภทตาง โ ดังนีๅ 
   - กลุมอาชีพ   จ านวน  26 กลุม 

   - กลุมออมทรัพย์พืไอการผลิต จ านวน  10 กลุม 

   - กลุมอืไน โ    จ านวน             8 กลุม 

 

  6.8 รงงาน 

                       ประชากรทีไมีอายุ  15 – 59  ป อยู฿นก าลังรงงาน ประกอบอาชีพละมีรายเดຌ รຌอยละ 57 

 7. ศาสนา ประพณี วัฒนธรรม                                                                                     

     7.1 การนับถือศาสนา 

การนับถือศาสนาของประชาชนต าบลบຌานนิคม มีการนับถือศาสนาพุทธ อิสลาม คริสต์ 
        มีสถาบันละองค์กรทางศาสนา เดຌก 
  - วัดควนหัวเทร ตัๅงอยูหมูทีไ 3 ต าบลบຌานนิคม อ าภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  - ส านักสงฆ์วิปัสสนากัมฐานนิคมภาวนาราม ตัๅงอยูหมูทีไ 10 ต าบลบຌานนิคม 

  - ส านักสงฆ์ทพคีรีราษฎร์ ตัๅงอยูทีไหมูทีไ 7 ต าบลบຌานนิคม 

  - มัสยิดดารูຌลฮูดาห์ ตัๅงอยูหมูทีไ 12 ต าบลบຌานนิคม อ าภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  - ศาลจຌา ตัๅงอยูหมูทีไ 3 ต าบลบຌานนิคม อ าภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

            7.2 ประพณีละงานประจ าปี 
  ประชาชนเดຌอนุรักษ์ขนบธรรมนียมประพณีตางโเวຌ฿หຌบุตรหลานเดຌสืบสาน ดังตอเปนีๅ 
  - ประพณีท าบุญขึๅนบຌาน฿หม 
  - ประพณีรดนๅ าด าหัวผูຌสูงอายุ 
  - ประพณีสงกรานต์ 

- ประพณีตักบาตรขึๅนบຌาน฿หม 
- ประพณีท าบุญวันสารทดือนสิบ 

- ประพณีขຌาสุนัสของพีไนຌองเทยมุสลิม 

 

7.3 ภูมิปัญญาทຌองถิไน ภาษาถิไน 

      ประชาชน฿นขตพืๅนทีไเดຌอนุรักษ์ภูมิปัญญาทຌองถิไนสืบทอดกันมา ชน พทย์สมุนเพร
พืๅนบຌาน การปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนเพรพืๅนบຌาน หัตถกรรมครืไองสาน ปຓนตຌน 

        ภาษาถิไน  ประชาชน฿ชຌภาษา฿ตຌ฿นการสืไอสาร 
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                    7.4 สินคຌาพืๅนมืองละของทีไระลึก 

                         กลุมผลิตภัณฑ์ปรรูปจากสมุนเพรพืๅนบຌาน กลุมครืไองสาน ปຓนตຌน 

       8.ทรัพยากรธรรมชาติ 

               8.1 นๅ า 
มนๅ าเหล หຌวย ละล าคลอง ทีไเหลผานต าบลบຌานนิคม ประกอบเปดຌวย

                    หมูทีไ 1       มนๅ าตรัง                                                 

              หຌวยลึก                                            

                               คลองซา            

              หมูทีไ 3       คลองบางคาน             
              คลองบางปุด                 

              คลองล าตัง             

                 หมูทีไ 4       หຌวยสวนรียน                     

             หຌวยหานตา 
              คลองบางปุด 

หมูทีไ 5       หຌวยบางตาหก 

      คลองบางปุด 

                คลองล าตัง 
หมูทีไ 6          หຌวยตຌนงิๅว     

      หຌวยลึก  

หมูทีไ 7       คลองซา 
หมูทีไ 8        หຌวยขีๅหลใก 

  หมูทีไ 9       หຌวยอวด 

                                     หຌวยบางหิน 

                                     หຌวยปรง 
                                     หຌวยขีๅนาก 

                                     คลองล าตัง 
         หมูทีไ 10      หຌวยตຌนงิๅว 

              หຌวยนว  
                   หมูทีไ 11       หຌวยชองเทร-ปຆาตຌว 

                       หຌวยชองสีค า-หຌวขีๅหลใก 

                 หຌวยวัดควนหัวเทร-ปากลา 
                  หมูทีไ 12    หຌวยขีๅนาก 
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        หຌวยบางหิน 

                  หมูทีไ 13    มนๅ าตรัง 
        หຌวยรงค์ 

คลองล าตัง 
        หຌวยบຌานตานຌอม 

        หຌวยหนຌาควน 

                 หຌวยชองสีค า        

           ฝายนๅ าลຌน 

ต าบลบຌานนิคม มีฝายนๅ าลຌนจ านวน 5 หง ทีไบริวณหลงนๅ าตาง฿นหมูบຌาน ดังนีๅ 
หมูทีไ 1     1   หง  ทีไ คลองซา 
หมูทีไ 3      1  หง  ทีไ คลองบางคาน 

รอยตอหมูทีไ 4 หมูทีไ 8 1 หง ทีไ สระนๅ าหลังรงรียนบຌานนิคมวังหิน 

รอยตอหมูทีไ 6,หมูทีไ 10 1 หง ทีไ หຌวยตຌนงิๅว 

หมูทีไ 7   1 หง ทีไ สวนลุงลน 

              สระนๅ า 

หมูทีไ 1  จ านวน  2   หง 
หมูทีไ 2 จ านวน  2 หง 
หมูทีไ 3 จ านวน   7 หง 
หมูทีไ 4 จ านวน  1 หง 
หมูทีไ 5 จ านวน  1 หง 
หมูทีไ 6  จ านวน            3        หง 
หมูทีไ 7 จ านวน  4 หง 
หมูทีไ 8 จ านวน  4 หง 
หมูทีไ 9 จ านวน  2 หง 
หมูทีไ 10จ านวน  4 หง 
หมูทีไ 11 จ านวน  1 หง 
หมูทีไ 12 จ านวน  3 หง 
หมูทีไ 13 จ านวน  1 หง 
 

          8.2 ปຆาเมຌ 
               พืๅนทีไทีไตัๅงอยู฿นขตปຆาสงวน พืๅนทีไปຆาหรือเมຌยืนตຌน ละพืๅนทีไปຆาชุมชน ครอบคลุม 526 เร 
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          8.3 ภูขา 
              ลักษณะพืๅนทีไของต าบลบຌานนิคม ประกอบดຌวยพืๅนทีไทีไปຓนภูขาซึไงปຓนตຌนนๅ าละทีไอาศัยของ
สัตว์ปຆานานาชนิด 
 

         8.3 ทรัพยากรธรรมชาติทีไส าคัญขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
              ฿นขตพืๅนทีไต าบลบຌานนิคมมีทรัพยากรปຆาเมຌ หลงนๅ าตามธรรมชาติทีไส าคัญตอการ
ด ารงชีวิตของประชากร฿นพืๅนทีไ ซึไงเดຌมีการปรับปรุงละอนุรักษ์เวຌ฿หຌคงสภาพตามธรรมชาติพืไอคงเวຌซึไง
ระบบนิวศทีไสมบูรณ์ ละนอกจากนีๅยังมีหลงทองทีไยวชิงอนุรักษ์ธรรมชาติทีไยังคงความสมบูรณ์ละมี
บรรยากาศของธรรมชาติทีไเรຌมลพิษทีไเดຌรับการดูลละอนุรักษ์เวຌคือ จุดชมวิวชองหรียง ซึไงตัๅงอยูหมูทีไ 
10 บຌานชองหรียง ซึไงปຓนทีไนิยมของประชาชน฿นพืๅนทีไละนักทองทีไยวทัไวเปเดຌวะวียนมายีไยมชม
อยางตอนืไอง 
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1. ความสัมพันธ์ระหวางผนพัฒนาระดับมหภาค     
1.1  ผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)   

  ดยทีไรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย มาตรา 65 ก าหนด฿หຌรัฐพึงจัด฿หຌมียุทธศาสตร์
ชาติปຓนปງาหมายการพัฒนาประทศอยางยัไงยืน ตามหลักธรรมาภิบาลพืไอ฿ชຌปຓนกรอบ฿นการจัดท าผน
ตางโ฿หຌสอดคลຌองละบูรณาการกันพืไอ฿หຌกิดปຓนพลังผลักดันรวมกันเปสูปງาหมายดังกลาว ดย฿หຌปຓนเป
ตามทีไก าหนด฿นกฎหมายวาดຌวยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ละตอมาเดຌมีการตราพระราชบัญญัติการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับ฿ชຌมืไอวันทีไ 1 สิงหาคม 2560 ดยก าหนด฿หຌมีการตงตัๅง
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ พืไอรับผิดชอบ฿นการจัดท ารางยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีสวนรวม
ของประชาชน฿นการจัดท ารางยุทธศาสตร์ชาติ ฿นการติดตาม การตรวจสอบ ละการประมินผล รวมทัๅง
ก าหนดมาตรการสงสริมละสนับสนุน฿หຌประชาชนทุกภาคสวนด านินการ฿หຌสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ชาติ 

พืไอ฿หຌปຓนเปตามทีไก าหนด฿นพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเดຌตงตัๅงคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติดຌานตางโ รวม 6 คณะอัน
ประกอบดຌวย คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติดຌานความมัไนคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ
ดຌานการสรຌางความสามารถ฿นการขงขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติดຌานการพัฒนาละ
สริมสรຌางศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติดຌานการสรຌางอกาสละความ
สมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติดຌานการสรຌางการติบตบนคุณภาพชีวิตทีไปຓนมิตร
ตอสิไงวดลຌอม ละคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติดຌานการปรับสมดุลละพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ พืไอรับผิดชอบ฿นการด านินการจัดท ารางยุทธศาสตร์ชาติ฿หຌปຓนเปตามหลักกณฑ์ วิธีการ 
ละงืไอนเขทีไก าหนด ตลอดจนเดຌจัด฿หຌมีการรับฟังความคิดหในของประชาชนละหนวยงานของรัฐทีไ
กีไยวขຌองอยางกวຌางขวางพืไอประกอบการพิจารณาจัดท ารางยุทธศาสตร์ชาติตามทีไกฎหมายก าหนดลຌว 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) ปຓนยุทธศาสตร์ชาติฉบับรกของประทศเทย
ตามรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย ซึไงจะตຌองน าเปสูการปฏิบัติพืไอ฿หຌประทศเทยบรรลุวิสัยทัศน์
ประทศเทยมีความมัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน ปຓนประทศพัฒนาลຌว ดຌวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

ศรษฐกิจพอพียง ภาย฿นชวงวลาดังกลาว พืไอความสุขของคนเทยทุกคน 

สถานการณ ์นวนຌม วิสัยทัศน ์ละปງาหมาย฿นการพัฒนาประทศ   
1. บทน า 

การพัฒนาประทศเทยนับตัๅงตผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ 
1 ปຓนตຌนมาเดຌสงผล฿หຌประทศมีการพัฒนา฿นทุกมิติ ทัๅง฿นดຌานศรษฐกิจทีไประทศเทยเดຌรับการยกระดับ
ปຓนประทศ฿นกลุมบนของกลุมประทศระดับรายเดຌปานกลาง ฿นดຌานสังคมทีไมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนสงผล฿หຌประทศเทยหลุดพຌนจากการปຓนประทศยากจน ละ฿นดຌานสิไงวดลຌอมทีไประทศเทยมี
ขຌอเดຌปรียบ฿นความหลากหลายชิงนิวศ อยางเรกใตาม ประทศเทยยังมีความทຌาทายตอการพัฒนาทีไส าคัญ 

อาทิ อัตราการขยายตัวทางศรษฐกิจ฿นป 2560 ทีไรຌอยละ 3.9 ถือวาอยู฿นระดับตไ ากวาศักยภาพ มืไอทียบ

สวนทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
ทຌองถิไน 
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กับรຌอยละ 6.0 ตอป฿นชวงวลากือบ 6 ทศวรรษทีไผานมา ดยมีสาหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุน
ภาย฿นประทศละสถานการณ์ศรษฐกิจลกทีไยังเมฟຕนตัวเดຌตใมทีไครงสรຌางศรษฐกิจเทยทีไยังเมสามารถ
ขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมเดຌอยางตใมประสิทธิภาพภาคบริการละภาคกษตรมีผลิตภาพการผลิต฿นระดับตไ า 

ขาดการน าทคนลยีขຌามาพิไมประสิทธิภาพ฿นการผลิต ประกอบกับรงงานเทยยังมีปัญหารืไองคุณภาพ
ละสมรรถนะทีไเมสอดคลຌองกับความตຌองการ฿นการขับคลืไอนการพัฒนาของประทศ 

                      นอกจากนัๅน ศักยภาพละคุณภาพของประชากรเทยทุกชวงวัยยังคงปຓนปัจจัยทຌาทาย
ส าคัญตอการพัฒนาประทศ มຌวาการขຌาถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข 

ครงสรຌางพืๅนฐานตางโ ละการคุຌมครองทางสังคมอืไน โ ของคนเทยมีความครอบคลุมพิไมมากขึๅน ตยังคง
มีปัญหารืไองคุณภาพการ฿หຌบริการทีไมีมาตรฐานตกตางกันระหวางพืๅนทีไ ซึไงปຓนหนึไง฿นสาหตุหลักทีไท า฿หຌ
ประทศเทยยังคงมีปัญหาความหลืไอมลๅ า฿นหลายมิติ ขณะทีไปัญหาดຌานความยากจนยังคงปຓนประดในทຌา
ทาย฿นการยกระดับการพัฒนาประทศ฿หຌประชาชนมีรายเดຌสูงขึๅนละกຌปัญหาความหลืไอมลๅ าอยางยัไงยืน  

ขณะดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาว฿นการฟຕนฟู การ฿ชຌ ละการรักษาทรัพยากรอยางบูรณาการพืไอการ
พัฒนาประทศทีไผานมายังขาดความชัดจน สงผล฿หຌทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมของประทศยังมี
ปัญหาการ฿ชຌอยางสิๅนปลืองละสืไอมทรมลงอยางรวดรใว 

             ทัๅงนีๅ ปัญหาดังกลาวขຌางตຌนมีสาหตุสวนหนึไงมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ การพัฒนาประทศขาดความตอนืไองละความยืดหยุน฿นการตอบสนองตอความตຌองการละ
ปัญหาของประชาชน ขณะทีไความมัไนคงภาย฿นประทศยังมีหลายประดในทีไตຌองสริมสรຌาง฿หຌกิดความ
ขຌมขใง ลดความขัดยຌงทางความคิดละอุดมการณ์ทีไมีรากฐานมาจากความหลืไอมลๅ า  ความเมสมอภาค 

การขาดความชืไอมัไน฿นกระบวนการยุติธรรม ละปัญหาการขาดสถียรภาพทางการมืองตลอดจนสงสริม
คน฿นชาติ฿หຌยึดมัไนสถาบันหลักปຓนศูนย์รวมจิต฿จ฿หຌกิดความรักละความสามัคคี 
                      ฿นขณะดียวกัน การปลีไยนปลงครงสรຌางประชากรทีไมีสัดสวนประชากรวัยรงงานละ
วัยดใกทีไลดลงละประชากรสูงอายุทีไพิไมขึๅนอยางตอนืไอง  จะปຓนปัจจัยสีไยงส าคัญทีไจะท า฿หຌการพัฒนา
ประทศ฿นมิติตาง โ มีความทຌาทายมากขึๅน ทัๅง฿นสวนของสถียรภาพทางการงินการคลังของประทศ฿น
การจัดสวัสดิการพืไอดูลผูຌสูงอายุทีไพิไมสูงขึๅน การลงทุนละการออม การจริญติบตทางศรษฐกิจของ
ประทศ ความมัไนคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยัไงยืนซึไงจะปຓนประดในทຌาทาย
ตอการขับคลืไอนประทศเปสูการปຓนประทศพัฒนาลຌว 

2. ปัจจัยละนวนຌมทีไคาดวาจะสงผลตอการพัฒนาประทศ 

มຌวาประทศเทยจะมีต าหนงทีไตัๅงทีไสามารถปຓนศูนย์กลาง฿นการชืไอมยง฿น
ภูมิภาคละปຓนประตูสูอชีย ตการทีไมีอาณาขตติดกับประทศพืไอนบຌานหลายประทศ ท า฿หຌปัญหาดຌาน
ขตดนกับประทศพืไอนบຌานยังคงปຓนความทຌาทายดຌานความมัไนคง฿นอนาคต นอกจากนีๅ ประทศเทย
ยังคงตຌอง฿หຌความส าคัญกับปัญหาดຌานความมัไนคงอืไน โ ทีไมีความซับซຌอน ละอียดออน ละมีความ
ชืไอมยงกันหลายมิติ ทีไอาจปຓนประดในทຌาทายตอการสรຌางบรรยากาศความเวຌวาง฿จระหวางรัฐกับ
ประชาชนละระหวางประชาชนกับประชาชน ซึไงรวมถึงการสรຌางความสามัคคีของคน฿นชาติทีไจะน าเปสู
การกຌปัญหาความขัดยຌงระหวางกลุมประชากรเทยทีไมีนวคิดละความชืไอทีไตกตางกันอยางยัไงยืน
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นอกจากนีๅ การขยายอิทธิพลละการพิไมบทบาทของประทศมหาอ านาจ ทีไอาจกอ฿หຌกิดการปลีไยนปลง
เปสูระบบหลายขัๅวอ านาจ หรือกิดการยຌายขัๅวอ านาจทางศรษฐกิจ ซึไงอาจสงผลกระทบตอสถียรภาพทาง
ศรษฐกิจของประทศ฿นอนาคต ขณะทีไองค์กรทีไเม฿ชรัฐ อาทิ องค์การระหวางประทศ ละบรรษัทขຌาม
ชาติ จะมีบทบาทมากขึๅน฿นการก าหนดกฎ ระบียบ ทิศทางความสัมพันธ์ละมาตรฐานสากลตางโ ทัๅง฿น
ดຌานความมัไนคง ละศรษฐกิจ รวมทัๅงการรวมกลุมศรษฐกิจละการปຂดสรี฿นภูมิภาคทีไน าเปสูความ
ชืไอมยง฿นทุกระบบ อาจกอ฿หຌกิดความสีไยงดຌานอาชญากรรมขຌามชาติละศรษฐกิจนอกระบบ  รวมทัๅง
ปัญหายาสพติด การคຌามนุษย ์ละการลักลอบขຌามือง 
                  ฿นทางกลับกัน ความปลีไยนปลงจากลกาภิวัตน์ละความกຌาวหนຌาทางวิทยาศาสตร์ละ
ทคนลยีทีไเดຌรับการพัฒนาอยางกຌาวกระดดจะกอ฿หຌกิดนวัตกรรมอยางพลิกผัน  อาทิ ทคนลยี
ปัญญาประดิษฐ์ อินทอร์นใต฿นทุกสิไง การวิคราะห์ขຌอมูลขนาด฿หญ หุนยนต์ละดรน ทคนลยี
พันธุกรรมสมัย฿หม ละทคนลยีทางการงิน ซึไงตัวอยางนวนຌมการพัฒนาทคนลยีอยางกຌาวกระดด
หลานีๅ คาดวาจะปຓนปัจจัยสนับสนุนหลักทีไชวยท า฿หຌศรษฐกิจลกละศรษฐกิจเทยมีนวนຌมทีไจะกลับมา
ขยายตัวเดຌขຌมขใงขึๅน นวนຌมส าคัญทีไจ าปຓนตຌองมีการติดตามอยาง฿กลຌชิด อาทิการรวมกลุมทางการคຌา
ละการลงทุนทีไจะมีความหลากหลายพิไมมากขึๅน การขงขันทีไคาดวาจะรุนรงขึๅน฿นการพิไมผลิตภาพละ
สรຌางความหลากหลายของสินคຌาละบริการทีไตอบจทย์รูปบบชีวิต฿หมโ 

                   นอกจากนัๅน ประทศเทยคาดวาจะขຌาสูการปຓนสังคมสูงวัยระดับสุดยอด฿นป  2574จะ
กอ฿หຌกิดอกาส฿หมโ ฿นการตอบสนองความตຌองการของกลุมผูຌบริภคสูงอายุทีไจะมีสัดสวนพิไมขึๅนอยาง
ตอนืไอง รวมทัๅงการคาดการณ์วาครอบครัวเทยจะมีขนาดลใกลงละมีรูปบบทีไหลากหลายมากขึๅน
ประชากร฿นประทศเทยจะมีชวงอายุทีไตกตางกันละจะมีกลุมคนชวงอายุ฿หมโ  พิไมขึๅน ซึไงจะสงผลตอ
ทัศนคติละพฤติกรรมทีไตกตางกัน ดังนัๅน การตรียมความพรຌอมของประชากร฿หຌมีคุณภาพละการน า
ทคนลยีทีไหมาะสมมา฿ชຌ฿นการผลิตละการบริการของประทศจะปຓนความทຌาทายส าคัญ฿นระยะตอเป 

  ฿นขณะดียวกัน ครงสรຌางประชากรทีไขຌาสูสังคมสูงวัย อาจท า฿หຌกิดความตຌองการ
รงงานตางชาติพิไมมากขึๅนพืไอทดทนจ านวนรงงานเทยทีไลดลง ซึไงปัจจัยดຌานการปຂดสรี฿นภูมิภาคละ
ความกຌาวหนຌาของการพัฒนาระบบคมนาคมขนสง฿นภูมิภาคจะท า฿หຌการคลืไอนยຌายรงงานละการยຌายถิไน
มีความสะดวกมากขึๅน ละปຓนปัจจัยส าคัญทีไจะท า฿หຌกิดการคลืไอนยຌายประชากรขຌาออกประทศพิไมมาก
ขึๅน ดยฉพาะ฿นกลุมประชากรทีไมีศักยภาพซึไงมีนวนຌม฿นการคลืไอนยຌายเปรียนหรือท างาน฿นทัไวทุกมุม
ลกสูงขึๅน ทัๅงนีๅ การยຌายถิไนสวน฿หญมีวัตถุประสงค์พืไอสวงหาอกาสทางศรษฐกิจทีไดีขึๅน จึงอาจจะปຓนเป
เดຌทีไประทศเทยจะยังคงปຓนประทศผูຌรับของประชากรจากประทศพืไอนบຌานขณะทีไประชากรเทย
ดยฉพาะรงงานทักษะอาจมีรงจูง฿จ฿นการยຌายถิไนเปยังประทศทีไมีระดับการพัฒนาทีไดีกวา  อาจท า฿หຌ
การยงชิงรงงานมีความรุนรงมากขึๅน ซึไงจะยิไงท า฿หຌกิดความสีไยงตอการจริญติบตทางศรษฐกิจละ
การปลีไยนปลงของบริบทสังคมเทย 

  นอกจากนีๅ ผลกระทบจากการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศคาดวาจะมีความรุนรงมาก
ขึๅนทัๅง฿นชิงความผันผวน ความถีไ ละขอบขตทีไกวຌางขวางมากขึๅน ซึไงจะสรຌางความสียหายตอชีวิตละ
ทรัพย์สิน ระบบครงสรຌางพืๅนฐานทีไจ าปຓน ตลอดจนระบบผลิตทางการกษตรทีไสัมพันธ์ตอนืไองกับความ
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มัไนคงดຌานอาหารละนๅ า ขณะทีไระบบนิวศตางโ มีนวนຌมสืไอมทรมลง ละมีความปຓนเปเดຌคอนขຌางสูง
฿นการสูญสียความสามารถ฿นการรองรับความตຌองการของมนุษย์เดຌอยางมีประสิทธิภาพอยางเรกใดี  ระดับ
ความรุนรงของผลกระทบอันกิดจากการปลีไยนปลงภูมิอากาศลกละความสืไอมทรมของระบบนิวศ
ตาง โ ดังกลาวทีไตละประทศจะตຌองผชิญจะมีความตกตางกัน ท า฿หຌการปຓนสังคมสีขียวการรักษาละ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมอยางบูรณาการจะเดຌรับความส าคัญละความสน฿จจาก
นานาประทศรวมทัๅงประทศเทยพิไมมากขึๅน พลังงานทดทนละพลังงานทางลือกรวมถึงการสรຌางสมดุล
ความมัไนคงดຌานพลังงานละอาหารมีนวนຌมทีไจะมีความส าคัญพิไมมากขึๅนกฎระบียบละขຌอตกลงดຌาน
สิไงวดลຌอมจะมีความขຌมขຌนละขຌมงวดขึๅน ดยกรอบการพัฒนาตามขຌอตกลงระหวางประทศตางโ ทีไ
ส าคัญ ชน ปງาหมายการพัฒนาทีไยัไงยืน ละบันทึกความตกลงปารีสจะเดຌรับการน าเปปฏิบัติอยางจริงจัง
มากยิไงขึๅน 

  นวนຌมหลานีๅจะกอ฿หຌกิดความทຌาทายตอการพัฒนาประทศ฿นหลายมิติ ทัๅง฿นสวนของ
การจຌางงานละอาชีพ สาขาการผลิตละบริการ฿หมโ ความมัไนคงของประทศอันกิดจากภัยคุกคามละ
ความสีไยงดຌานอืไนโ ทีไซับซຌอนขึๅน อาชญากรรมเซบอร์ รูปบบการกอสงครามทีไ฿ชຌทคนลยี 
ปຓนครืไองมือ การคลืไอนยຌายอยางสรีละรวดรใวของผูຌคน งินทุน ขຌอมูลขาวสาร องค์ความรูຌ ทคนลยี
ละสินคຌาละบริการ การปรับตัวตอการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศทีไรวดรใวละคาดการณ์เดຌยากการ
กิดขึๅนของรคระบาด ละรคอุบัติ฿หมทีไจะสงผล฿หຌการฝງาระวังดຌานการสาธารณสุข฿นประทศมี
ความส าคัญมากขึๅน อาจน าเปสูปัญหาความหลืไอมลๅ าทีไทวีความรุนรงมากขึๅนเดຌ หากเมมีมาตรการทีไมี
ประสิทธิภาพ฿นการปງองกันละรองรับผลกระทบตางโ ทีไคาดวาจะกิดขึๅน ซึไงรวมถึงการตรียมความพรຌอม
พืไอรองรับการปลีไยนปลงทางทคนลยีละนวัตกรรมบบพลิกผันทีไจะกิดขึๅนอยางรวดรใวดยฉพาะ
อยางยิไงหากการขຌาถึงทคนลยี ครงสรຌางพืๅนฐาน ละองค์ความรูຌสมัย฿หมมีระดับความตกตางกัน
ระหวางกลุมประชากรตางโ ดยการปลีไยนปลงทางทคนลยีละนวัตกรรมดังกลาวจะสงผลตอทัๅงการ
จຌางงานละอาชีพทีไจะมีรูปบบละลักษณะงานทีไปลีไยนเป มีความตຌองการรงงานทีไมีสมรรถนะสูงพิไม
มากขึๅน หลายอาชีพอาจหายเปจากตลาดงาน฿นปัจจุบันละบางอาชีพจะถูกทดทนดຌวยระบบอัตนมัติ
ดยฉพาะอาชีพทีไตຌองการทักษะระดับตไ า กอ฿หຌกิดความสีไยงตอความมัไนคงละคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนทีไปรับตัวเมทันหรือขาดความรูຌละทักษะทีไทันกับยุคสมัยทีไปลีไยนปลงเปกระสลกาภิวัตน์ทีไจะ
ท า฿หຌกิดการพัฒนาขยายความปຓนมือง วิถีชีวิตทีไปลีไยนเปอยางรวดรใว รวมทัๅงการปลีไยนปลงทางสภาพ
ภูมิอากาศทีไอาจจะมีความปรปรวนมากยิไงขึๅน ซึไงปัจจัยทัๅงหมดดังกลาวจะสงผล฿หຌปัญหาความยากจนละ
ความหลืไอมลๅ าของประทศมีความซับซຌอนมากยิไงขึๅน 

  จากปัจจัยละนวนຌมทีไคาดวาจะสงผลตอการขับคลืไอนการพัฒนาประทศ฿นมิติต างโ
ขຌางตຌน หในเดຌวาบริบทละสภาพวดลຌอมทัๅงภาย฿นละภายนอกประทศมีนวนຌมทีไจะปลีไยนปลง 
อยางรวดรใว มีพลวัตสูง ละมีความซับซຌอนหลากหลายมิติ ซึไงจะสงผลตออนาคตการพัฒนาประทศอยาง
มาก ดังนัๅน การพัฒนาประทศจึงจ าปຓนตຌองมียุทธศาสตร์การพัฒนาทีไครอบคลุมทุกมิติละทุกดຌานการ
พัฒนาทีไกีไยวขຌอง มีความรวมมือ฿นลักษณะประชารัฐจากภาคสวนตางโ ฿นรูปบบของหุຌนสวนการพัฒนาทีไ
ปຓนการด านินงานอยางบูรณาการ นืไองจากทุกมิติการพัฒนามีความกีไยวขຌองซึไงกันละกัน ดยประทศ
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เทยจ าปຓนตຌองมีทรัพยากรมนุษย์ทีไมีคุณภาพ มีความรูຌ สมรรถนะ ละทักษะทีไสอดคลຌองกับการ
ปลีไยนปลงตางโ สามารถรูຌทาทันละปรับตัว฿หຌสามารถด านินชีวิตเดຌอยางมีความสุข มีอาชีพทีไมัไนคง 
สรຌางรายเดຌ ทามกลางความปลีไยนปลงกฎกณฑ์ละกติกา฿หมโ ละมาตรฐานทีไสูงขึๅน ดยฉพาะ฿นลก
ทีไมีการปลีไยนปลงอยางรวดรใวซึไงจ าปຓนตຌองมีการพัฒนาระบบละปัจจัยสงสริมตาง  โ ทีไกีไยวขຌองเป
พรຌอมกัน ทัๅง฿นสวนของระบบการรียนการสอน ละการพัฒนาทักษะฝมือทีไสอดคลຌองกันกับการพัฒนา
ของคน฿นตละชวงวัย ระบบบริการสาธารณะ ครงสรຌางพืๅนฐาน รวมทัๅงการ฿หຌความส าคัญกับการสงสริม
ทคนลยีละนวัตกรรม พืไอ฿หຌประทศเทยสามารถยกระดับปຓนจຌาของทคนลยีละนวัตกรรมกຌาวทัน
ลก จากการตอยอดการพัฒนาบนพืๅนฐานนยบายเทยลนด์ 4.0 สงผล฿หຌกิดการสรຌางหวงซมูลคาทาง
ศรษฐกิจ฿นทัๅงภาคอุตสาหกรรม ภาคกษตรละภาคบริการ กระจายผลประยชน์จากการพัฒนา ลด
ปัญหาความหลืไอมลๅ า ละน าเปสูการสริมสรຌางคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคสวน 

  นอกจากนีๅ ประทศเทยตຌอง฿หຌความส าคัญกับการสรຌางสมดุลความมัไนคงดຌานพลังงานละ
อาหาร การรักษาเวຌซึไงความหลากหลายชิงนิวศ การสงสริมการด านินชีวิตละธุรกิจ ละการพัฒนาละ
ขยายความปຓนมืองทีไติบตอยางตอนืไองทีไปຓนมิตรตอสิไงวดลຌอม พรຌอมกับการมีขຌอก าหนดของรูปบบ
ละกฎกณฑ์ทีไกีไยวนืไองกับลักษณะการ฿ชຌพืๅนทีไทีไชัดจน ขณะทีไการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานละระบบลจิ
สติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีตຌองมีกลยุทธ์การพัฒนาทีไสามารถอ านวยความสะดวกละสงสริม฿หຌประทศมี
ศักยภาพการขงขันทีไสูงขึๅน ละสามารถ฿ชຌจุดขใง฿นรืไองต าหนงทีไตัๅงทางภูมิศาสตร์ของประทศ฿หຌกิด
ประยชน์ตอการพัฒนาประทศมากขึๅน รวมทัๅง฿หຌความส าคัญของการรวมกลุมความรวมมือกับนานา
ประทศ฿นระดับภูมิภาคละระดับลก พืไอกระชับละสรຌางสัมพันธเมตรี สริมสรຌางความสัมพันธ์ทางการ
ทูต ซึไงจะกอ฿หຌกิดการสรຌางพลังทางศรษฐกิจละรักษาความมัไนคงของประทศ ดยจ าปຓนตຌองสรຌางความ
พรຌอม฿นการทีไจะยกระดับมาตรฐานละมีการปฏิบัติ฿หຌปຓนเปตามระบียบกติกาสากล฿นดຌานตางโ  

ขณะดียวกันประทศเทยจ าปຓนตຌองรง฿หຌมีการปฏิรูประบบราชการละการมืองพืไอ฿หຌกิดการบริหาร
ราชการทีไดีละมีสถียรภาพทางการมือง มีการสงสริมคน฿นชาติ฿หຌยึดมัไนสถาบันหลักปຓนศูนย์รวมจิต฿จ
พืไอ฿หຌกิดความรักความสามัคคี ละลดความขัดยຌงภาย฿นประทศ ดยทีไนยบายการพัฒนาตางโ 

จ าปຓนตຌองค านึงถึงความสอดคลຌองกับครงสรຌางละลักษณะพฤติกรรมของประชากรทีไอาจจะมีความ
ตกตางจากปัจจุบันมากขึๅน 

  ดังนัๅน ภาย฿ตຌงืไอนเขครงสรຌางประชากร ครงสรຌางศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพ
ภูมิอากาศสิไงวดลຌอม ละปัจจัยการพัฒนาตางโ ทีไกีไยวขຌอง สงผล฿หຌประทศเทยจ าปຓนตຌองมีการวาง
ผนการพัฒนาทีไรอบคอบละครอบคลุม อยางเรกใตาม หลายประดในพัฒนาปຓนรืไองทีไตຌอง฿ชຌระยะวลา฿น
การด านินงานพืไอ฿หຌกิดการปรับตัวซึไงจะตຌองหยัไงรากลึกลงเปถึงการปลีไยนปลง฿นชิงครงสรຌางการ
ขับคลืไอนการพัฒนา฿หຌประทศจริญกຌาวหนຌาเป฿นอนาคตจึงจ าปຓนตຌองก าหนดวิสัยทัศน์฿นระยะยาวทีไตຌอง
บรรลุ พรຌอมทัๅงนวยุทธศาสตร์หลัก฿นดຌานตางโ พืไอปຓนกรอบ฿นการขับคลืไอนการพัฒนาอยางบูรณาการ
บนพืๅนฐานประชารัฐพืไอยกระดับจุดขใงละจุดดนของประทศ ละปรับปรุงกຌเขจุดออนละจุดดຌอยตาง 

โ อยางปຓนระบบ ดยยุทธศาสตร์ชาติจะปຓนปງาหมาย฿หญ฿นการขับคลืไอนประทศ ละถายทอดเปสูผน
฿นระดับอืไน โ พืไอน าเปสูการปฏิบัติทัๅง฿นระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจละพืๅนทีไ ซึไงรวมถึงพืๅนทีไพิศษตางโ 
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อาทิ ขตศรษฐกิจพิศษชายดน ขตพัฒนาพิศษภาคตะวันออกพืไอ฿หຌการพัฒนาประทศสามารถ
ด านินการเดຌอยางมัไนคง มัไงคัไง ละ ยัไงยืน 

3. วิสัยทัศน์ประทศเทย 

              ประทศเทยมีความมัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน ปຓนประทศพัฒนาลຌว ดຌวยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง  หรือปຓนคติพจน์ประจ าชาติวา มัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน  พืไอ
สนองตอบตอผลประยชน์หงชาติ อันเดຌก การมีอกราช อธิปเตย การด ารงอยูอยางมัไนคง ละยัไงยืนของ
สถาบันหลักของชาติละประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปบบ  การอยูรวมกัน฿นชาติอยางสันติสุขปຓน
ปຄกผน มีความมัไนคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมละการมีกียรติละศักดิ์ศรีของความปຓนมนุษย์ความ
จริญติบตของชาติ ความปຓนธรรมละความอยูดีมีสุขของประชาชน  ความยัไงยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิไงวดลຌอม ความมัไนคงทางพลังงานละอาหาร ความสามารถ฿นการรักษาผลประยชน์
ของชาติภาย฿ตຌการปลีไยนปลงของสภาวะวดลຌอมระหวางประทศ ละการอยูรวมกันอยางสันติประสาน
สอดคลຌองกันดຌานความมัไนคง฿นประชาคมอาซียนละประชาคมลกอยางมีกียรติละศักดิ์ศรี 
        ความมัไนคง หมายถึง การมีความมัไนคงปลอดภัยจากภัยละการปลีไยนปลงทัๅง
ภาย฿นประทศละภายนอกประทศ฿นทุกระดับ ทัๅงระดับประทศ สังคม ชุมชน ครัวรือน ละปัจจก
บุคคล ละมีความมัไนคง฿นทุกมิติ ทัๅงมิติทางการทหาร ศรษฐกิจ สังคม สิไงวดลຌอม ละการมือง ชน 

ประทศมีความมัไนคง฿นอกราชละอธิปเตย มีการปกครองระบอบประชาธิปเตยทีไมีพระมหากษัตริย์ทรง
ปຓนประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความขຌมขใงปຓนศูนย์กลางละปຓนทีไยึดหนีไยวจิต฿จ
ของประชาชน มีระบบการมืองทีไมัไนคงปຓนกลเกทีไน าเปสูการบริหารประทศทีไตอนืไองละปรง฿สตาม
หลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองละความสามัคคี สามารถผนึกก าลังพืไอพัฒนาประทศ ชุมชนมี
ความขຌมขใง ครอบครัวมีความอบอุน ประชาชนมีความมัไนคง฿นชีวิต มีงานละรายเดຌทีไมัไนคงพอพียงกับ
การด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยกษียณ ความมัไนคงของอาหาร พลังงาน ละนๅ า มีทีไอยูอาศัยละความ
ปลอดภัย฿นชีวิตทรัพย์สิน 

         ความมัไงคัไง หมายถึง ประทศเทยมีการขยายตัวของศรษฐกิจอยางตอนืไองละมี
ความยัไงยืนจนขຌาสูกลุมประทศรายเดຌสูง ความหลืไอมลๅ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูดีมีสุข
เดຌรับผลประยชน์จากการพัฒนาอยางทาทียมกันมากขึๅน  ละมีการพัฒนาอยางทัไวถึงทุกภาคสวนมี
คุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ เมมีประชาชนทีไอยู฿นภาวะความยากจนศรษฐกิจ฿น
ประทศมีความขຌมขใง ขณะดียวกันตຌองมีความสามารถ฿นการขงขันกับประทศตางโทัๅง฿นตลาดลก
ละตลาดภาย฿นประทศพืไอ฿หຌสามารถสรຌางรายเดຌทัๅงจากภาย฿นละภายนอกประทศตลอดจนมีการสรຌาง
ฐานศรษฐกิจละสังคมหงอนาคตพืไอ฿หຌสอดรับกับบริบทการพัฒนาทีไปลีไยนปลงเป ละประทศเทยมี
บทบาททีไส าคัญ฿นวทีลก ละมีความสัมพันธ์ทางศรษฐกิจละการคຌาอยางนนฟງนกับประทศ฿น
ภูมิภาคอชีย ปຓนจุดส าคัญของการชืไอมยง฿นภูมิภาค ทัๅงการคมนาคมขนสง การผลิต การคຌา การลงทุน 

ละการท าธุรกิจ พืไอ฿หຌปຓนพลัง฿นการพัฒนา นอกจากนีๅยังมีความสมบูรณ์฿นทุนทีไจะสามารถสรຌางการ
พัฒนาตอนืไองเปเดຌ เดຌก ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการงิน ทุนทีไปຓนครืไองมือครืไองจักร ทุนทาง
สังคม ละทุนทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 
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           ความยัไงยืน หมายถงึ การพัฒนาทีไสามารถสรຌางความจริญ รายเดຌ ละคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน฿หຌพิไมขึๅนอยางตอนืไอง ซึไงปຓนการจริญติบตของศรษฐกิจทีไอยูบนหลักการ฿ชຌ การรักษาละ
การฟຕนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอยางยัไงยืน เม฿ชຌทรัพยากรธรรมชาติจนกินพอดี เมสรຌางมลภาวะตอ
สิไงวดลຌอมจนกินความสามารถ฿นการรองรับละยียวยาของระบบนิวศ การผลิตละการบริภคปຓนมิตร
กับสิไงวดลຌอม ละสอดคลຌองกับปງาหมายการพัฒนาทีไยัไงยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มาก
ขึๅนละสิไงวดลຌอมมีคุณภาพดีขึๅน คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความอืๅออาทร สียสละพืไอ
ผลประยชน์สวนรวม รัฐบาลมีนยบายทีไมุงประยชน์สวนรวมอยางยัไงยืนละ฿หຌความส าคัญกับการมีสวน
รวมของประชาชน ละทุกภาคสวน฿นสังคมยึดถือละปฏิบัติตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงพืไอ
การพัฒนาอยางสมดุล มีสถียรภาพ ละยัไงยืน ดยมีปງาหมายการพัฒนาประทศ คือ ประทศชาติมัไนคง 
ประชาชนมีความสุขศรษฐกิจพัฒนาอยางตอนืไอง สังคมปຓนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยัไงยืน  ดย
ยกระดับศักยภาพของประทศ฿นหลากหลายมิติ พัฒนาคน฿นทุกมิติละ฿นทุกชวงวัย฿หຌปຓนคนดี กง ละมี
คุณภาพ สรຌางอกาสละความสมอภาคทางสังคม สรຌางการติบตบนคุณภาพชีวิตทีไปຓนมิตรกับ
สิไงวดลຌอม ละมีภาครัฐของประชาชนพืไอประชาชนละประยชน์สวนรวม ดยการประมินผลการพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบดຌวย 

1) ความอยูดีมีสุขของคนเทยละสังคมเทย 

2) ขีดความสามารถ฿นการขงขัน การพัฒนาศรษฐกิจ ละการกระจายรายเดຌ 
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประทศ 

4) ความทาทียมละความสมอภาคของสังคม 

5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิไงวดลຌอม ละความยัไงยืนของ  
    ทรัพยากรธรรมชาติ 
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการละการขຌาถึงการ฿หຌบริการของภาครัฐ
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4. ประดในยุทธศาสตร์ชาติ 
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติดຌานความมัไนคง 

(1) การรักษาความสงบภาย฿นประทศ 

(2)การปງองกันละกຌเขปัญหาทีไมีผลกระทบตอความมัไนคง 
(3) การพัฒนาศักยภาพของประทศ฿หຌพรຌอมผชิญภัยคุกคามทีไกระทบ 

    ตอความมัไนคงของชาติ 
(4) การบูรณาการความรวมมือดຌานความมัไนคงกับอาซียนละ 

    นานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐละทีไมิ฿ชภาครัฐ 

(5) การพัฒนากลเกการบริหารจัดการความมัไนคงบบองค์รวม 

4.2 ยุทธศาสตร์ชาติดຌานการสรຌางความสามารถ฿นการขงขัน 

(1) การกษตรสรຌางมูลคา 

(2) อุตสาหกรรมละบริการหงอนาคต 

(3) สรຌางความหลากหลายดຌานการทองทีไยว 

4.4 ครงสรຌางพืๅนฐาน ชืไอมเทย ชืไอมลก 

(5) พัฒนาศรษฐกิจบนพืๅนฐานผูຌประกอบการยุค฿หม 
4.3 ยุทธศาสตร์ชาติดຌานการพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

(1) การปรับปลีไยนคานิยมละวัฒนธรรม 

(2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

(3) ปฏิรูปกระบวนการรียนรูຌทีไตอบสนองตอการปลีไยนปลง฿น 

    ศตวรรษทีไ 21 

(4) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ทีไหลากหลาย 

(5) การสริมสรຌาง฿หຌคนเทยมีสุขภาวะทีไดี 
(6) การสรຌางสภาพวดลຌอมทีไอืๅอตอการพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพ 

    ทรัพยากรมนุษย ์

(7) การสริมสรຌางศักยภาพการกีฬา฿นการสรຌางคุณคาทางสังคมละ 

    พัฒนาประทศ 

4.4 ยุทธศาสตร์ชาติดຌานการสรຌางอกาสละความสมอภาคทางสังคม 

(1) การลดความหลืไอมลๅ า สรຌางความปຓนธรรม฿นทุกมิติ 
(2) การกระจายศูนย์กลางความจริญทางศรษฐกิจ สังคม ละ 

     ทคนลย ี

(3) การสริมสรຌางพลังทางสังคม 

(4) การพิไมขีดความสามารถของชุมชนทຌองถิไน฿นการพัฒนา  

     การพึไงตนองละการจัดการตนอง 
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4.5 ยุทธศาสตร์ชาติดຌานการสรຌางการติบตบนคุณภาพชวิีตทีไปຓนมิตรกับ 

      สิไงวดลຌอม 

(1) สรຌางการติบตอยางยัไงยืนบนสังคมศรษฐกิจสีขียว 

(2) สรຌางการติบตอยางยัไงยืนบนสังคมศรษฐกิจภาคทะล 

(3) สรຌางการติบตอยางยัไงยืนบนสังคมทีไปຓนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ 

(4) พัฒนาพืๅนทีไมือง ชนบท กษตรกรรมละอุตสาหกรรมชิงนิวศ  

     มุงนຌนความปຓนมืองทีไติบตอยางตอนืไอง 
(5) พัฒนาความมัไนคงนๅ า พลังงาน ละกษตรทีไปຓนมิตรตอสิไงวดลຌอม 

(6) ยกระดับกระบวนทัศน์พืไอก าหนดอนาคตประทศ 

4.6 ยุทธศาสตร์ชาติดຌานการปรับสมดุลละพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
     ภาครัฐ 

(1) ภาครัฐทีไยึดประชาชนปຓนศูนย์กลาง ตอบสนองความตຌองการ ละ  
    ฿หຌบริการอยางสะดวกรวดรใว ปรง฿ส 

(2) ภาครัฐบริหารงานบบบูรณาการดยมียุทธศาสตร์ชาติปຓน 

    ปງาหมายละชืไอมยงการพัฒนา฿นทุกระดับ ทุกประดใน ทุกภารกิจ  

    ละทุกพืๅนทีไ 
(3) ภาครัฐมีขนาดลใกลง หมาะสมกับภารกิจ สงสริม฿หຌประชาชนละ 

    ทุกภาคสวนมีสวนรวม฿นการพัฒนาประทศ 

(4) ภาครัฐมีความทันสมัย 

(5) บุคลากรภาครัฐปຓนคนดีละกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มี 

    จิตส านึกมีความสามารถสูง มุงมัไน ละปຓนมืออาชีพ 

(6) ภาครัฐมีความปรง฿ส ปลอดการทุจริตละประพฤติมิชอบ 

(7) กฎหมายมีความสอดคลຌองหมาะสมกับบริบทตาง โ ละมีทาทีไ 
    จ าปຓน 

(8) กระบวนการยุติธรรมคารพสิทธิมนุษยชนละปฏิบัติตอประชาชน 

    ดยสมอภาค 

 

                    1.2  ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

  ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เดຌจัดท าขึๅน฿น
ชวงวลาของการปฏิรูปประทศละสถานการณ์ลกทีไปลีไยนปลงอยางรวดรใวละชืไอมยงกัน฿กลຌชิดกัน
มากขึๅน ดยเดຌนຌอมนาหลัก ปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง  มาปຓนปรัชญานาทาง฿นการพัฒนาประทศ
ตอนืไองจากผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ 9–11 พืไอสริมสรຌางภูมิคุຌมกันละชวย฿หຌสังคมเทยสามารถยืนหยัดอยูเดຌ
อยางมัไนคง กิดภูมิคุຌมกัน ละมีการบริหารจัดการความสีไยงอยางหมาะสม สงผล฿หຌการพัฒนาประทศสู
ความสมดุลละยัไงยืน 
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  ฿นการจัดท าผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ 12 ครัๅงนีๅ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจ
ละสังคมหงชาติ (สศช.) เดຌจัดท าบนพืๅนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึไงปຓน
ผนหลักของการพัฒนาประทศ ละปງาหมายการพัฒนาทีไยัไงยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) รวมทัๅงการปรับครงสรຌางประทศเทยเปสูประทศเทย 4.0 ตลอดจนประดในการปฏิรูปประทศ 
นอกจากนัๅน เดຌ฿หຌความส าคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน ทัๅง฿นระดับกลุมอาชีพ ระดับ
ภาค ละระดับประทศ฿นทุกขัๅนตอนของผนฯ อยางกวຌางขวางละตอนืไอง พืไอรวมกันก าหนดวิสัยทัศน์
ละ ทิศทางการพัฒนาประทศ รวมทัๅงรวมจัดท ารายละอียดยุทธศาสตร์ของผนฯ พืไอมุงสู ความมัไนคง 
มัไงคัไง ละยัไงยืน  
  การพัฒนาประทศ฿นระยะผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ 12 จึงปຓนจุดปลีไยนทีไส าคัญ฿นการ
ชืไอมตอกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ฿นลักษณะการปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสูการปฏิบัติ ดย฿นตละ
ยุทธศาสตร์ของผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ 12 เดຌก าหนดประดในการพัฒนา พรຌอมทัๅงผนงาน/ครงการส าคัญทีไ
ตຌองด านินการ฿หຌหในผลปຓนรูปธรรม฿นชวง 5 ปรกของการขับคลืไอนยุทธศาสตร์ชาติ พืไอตรียมความ
พรຌอมคน สังคม ละระบบศรษฐกิจของประทศ฿หຌสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการปลีไยนปลงเดຌ
อยางหมาะสม ขณะดียวกัน ยังเดຌก าหนดนวคิดละกลเกการขับคลืไอนละติดตามประมินผลทีไชัดจน 
พืไอก ากับ฿หຌการพัฒนาปຓนเปอยางมีทิศทางละกิดประสิทธิภาพ นาเปสูการพัฒนาพืไอประยชน์สุขทีไยัไงยืน
ของสังคมเทย 

          ยุทธศาสตร์ทีไก าหนด฿นผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ 12 มีจ านวน 10 ยุทธศาสตร์ซึไงมีรายละอียด
มากกวา฿นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ทัๅงนีๅสวนหนึไงปຓนพราะภาย฿ตຌสถานการณ์ทีไมีการปลีไยนปลงอยาง
ตอนืไองนัๅนปຓนการยาก฿นการก าหนดยุทธศาสตร์ละนวทางการพัฒนา฿หຌมีรายละอียดทีไชัดจน฿น
ผนพัฒนาระยะยาว พราะยุทธศาสตร์ละนวทางการพัฒนาจ าปຓนตຌองมีการก าหนดละปรับปรุง฿หຌ
สอดคลຌองกับงืไอนเขละปจัจัยวดลຌอม฿นชวงวลานัๅนโ จึงจะสามารถน าเปปฏิบัติเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 
ดຌวยหตุดังกลาวยุทธศาสตร์ชาติจึงปຓนการก าหนดกรอบทีไปຓนประดในหลักของการพัฒนาประทศทีไ
ครอบคลุมมิติตางโ ซึไงสะทຌอนทัๅง฿นรืไองการพัฒนาฐานการผลิตละบริการ การพัฒนากลุมปງาหมาย ละ
การพัฒนา฿นรืไองกลเกละกฎระบียบ รวมทัๅงการพัฒนาทุนมนุษย์ ภาย฿ตຌการก าหนดละการยึดหลักการ
ส าคัญของการพัฒนา  

         ดังนัๅนยุทธศาสตร์฿นผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ 12 จึงมีทัๅงหมด 10 ยุทธศาสตร์ ดยมี 6 
ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ละอีก 4 ยุทธศาสตร์ทีไปຓนปัจจัยสนับสนุน ดังนีๅ  
                    1 ยุทธศาสตร์การสริมสรຌางละพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
                    2 ยุทธศาสตร์การสรຌางความปຓนธรรมละลดความหลืไอมลๅ า฿นสังคม 
           3 ยุทธศาสตร์การสรຌางความขຌมขใงทางศรษฐกิจละขงขันเดຌอยางยัไงยืน  
    4 ยุทธศาสตร์การติบตทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมพืไอการพัฒนาทีไยัไงยืน 
 5 ยุทธศาสตร์การสริมสรຌางความมัไนคงหงชาติพืไอการพัฒนาประทศสูความมัไงคัไง ละ 
ยัไงยืน 
                 6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ฿นภาครัฐ การปງองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ละธรร
มาภิบาล฿นสังคมเทย  
                     7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานละระบบลจิสติกส์ 
                     8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ ทคนลย ีวิจัย ละนวัตกรรม  
                     9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค มือง ละพืๅนทีไศรษฐกิจ  
                     10 ยุทธศาสตร์ความรวมมือระหวางประทศพืไอการพัฒนา  
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                       1.3 ผนพัฒนาภาค/ผนพัฒนากลุมจังหวัด/ผนพัฒนาจังหวัด                                                                
ผนพัฒนาภาค฿ตຌ พ.ศ. 2560-2565 ฉบับทบทวน 
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    นวคิดละทิศทางการพัฒนาภาค฿ตຌ  
                       ภาค฿ตຌมีหลงทองทีไยวทางทะลทีไมีชืไอสียงระดับลก ละหลงทองทีไยวทีไมีศักยภาพ
สามารถสรຌางรายเดຌ฿หຌกับภาคทัๅงพืๅนทีไตอน฿นละชายฝัດงทะลทัๅงสองดຌาน รวมทัๅงมีระบบนิวศชายฝัດงทีไปຓน
หลงพาะพันธุ์สัตว์นๅ าตามธรรมชาติละหมาะกับการพาะลีๅยงสัตว์นๅ าชายฝัດง ฿นขณะทีไการผลิตภาคกษตร 
เดຌก ยางพาราละปาล์มนๅ ามันซึไงปຓนหลงผลิตละปรรูปทีไส าคัญของประทศยังปຓนบบดัๅงดิม 
นอกจากนีๅ ภาค฿ตຌมีความเดຌปรียบดຌานสภาพทีไตัๅงทางภูมิศาสตร์ทีไอยู฿กลຌสຌนทางการคຌาลก  สามารถ
ชืไอมยงการพัฒนากับพืๅนทีไภาคอืไนโ ของประทศ รวมทัๅงภูมิภาคอชีย฿ตຌละอชียตะวันออก 
  ดังนัๅน การพัฒนาภาค฿ตຌควรพัฒนาการทองทีไยว฿หຌปຓนมาตรฐานสากลพืไอรักษาความมี
ชืไอสียง ของหลงทองทีไยวระดับลก พรຌอมกับพัฒนาหลงทองทีไยวทีไมีศักยภาพ฿หຌปຓนทีไรูຌจัก฿นระดับ
นานาชาติ ฿ชຌทคนลยีละนวัตกรรม฿นการผลิตละปรรูปภาคกษตรควบคูกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ละสิไงวดลຌอม รวมทัๅงพัฒนาการชืไอมยงการคຌา การลงทุน กับภูมิภาคตางโ ของลก         

     ปງาหมายชิงยุทธศาสตร์ ภาค฿ตຌปຓนมืองทองทีไยวพักผอนตากอากาศระดับลก ปຓน
ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพาราละปาล์มนๅ ามันของประทศ ละมืองศรษฐกิจชืไอมยงการคຌาการลงทุนกับ
ภูมิภาคอืไนของลก   

 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ยุทธศาสตร์ทีไ 1 พัฒนาการทองทีไยวของภาค฿หຌปຓนหลงทองทีไยวคุณภาพชัๅนน าของลก  
           ยุทธศาสตร์ทีไ 2 พัฒนาอุตสาหกรรมการปรรูปยางพาราละปาล์มนๅ ามันหง฿หมของ 

ประทศ  
          ยุทธศาสตร์ทีไ 3  พัฒนาการผลิตสินคຌากษตรหลักของภาคละสรຌางความขຌมขใงสถาบัน

กษตรกร 
          ยุทธศาสตร์ทีไ  4 พัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานสนับสนุนการทองทีไยว การพัฒนาขต

อุตสาหกรรม ละการชืไอมยงการคຌาลก 

          ยุทธศาสตร์ทีไ 5 อนุรักษ์ ฟຕนฟู ละบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ละสิไงวดลຌอมอยาง
ปຓนระบบ พืไอปຓนฐานการพัฒนาทีไยัไงยืน 

          ยุทธศาสตร์ทีไ 6 พัฒนาพืๅนทีไระบียงศรษฐกิจภาค฿ตຌอยางยัไงยืน 
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ผนพัฒนากลุมจังหวัดภาค฿ตຌฝัດงอาวเทย (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน 
ปງาหมายของการพัฒนา ของกลุมจังหวัดภาค฿ตຌฝัດงอาวเทย 

                    ศูนย์กลางการกษตร การคຌา การลงทุน การทองทีไยวนานาชาติ ลจิสติกส์ทีไสมบูรณ์ 
สิไงวดลຌอมยัไงยืน ละสังคมคุณภาพ  
 
                นิยามปງาหมาย 
ศูนย์กลางการกษตร  หมายถึง ปຓนศูนย์กลางดຌานการกษตร อุตสาหกรรม

กษตรทีไกีไยวขຌอง ทีไกลุมจังหวัดมีศักยภาพ ชน 
ยางพารา ปาล์มนຌามัน ขຌาว เมຌผล สมุนเพร การ
ประมง ปศุสัตว์ ทัๅงดຌานการผลิต ปรรูป การตลาด 
พืไอสรຌางมูลคาพิไมทางศรษฐกิจ รวมถึงการสงสริม
การปลูกเมຌศรษฐกิจ ละการพัฒนาบุคลากรดຌาน
การกษตร  

การคຌา การลงทุน  หมายถึง ปຓนศูนย์กลางการคຌา การลงทุน ดຌานการ
บริหารจัดการ การตลาด฿นสินคຌา ละบริการอยาง
ครบวงจรทีไชืไอมยงการคຌา การลงทุนระหวางประทศ  

ศูนย์กลางการทองทีไยวนานาช าติ  หมายถึง การมีความดดดนสถานทีไทองทีไยว สถานทีไ
ทองทีไยวระดับนานาชาติละความหลากหลายของ
รูปบบการทองทีไยว  

ลจิสติกส์ทีไสมบูรณ์  หมายถึง การมีระบบคมนาคมทีไชืไอมยงทัๅงทางบก 
ทางอากาศ ละทางนຌา ละการพัฒนาระบบครือขาย 
การสืไอสาร สารสนทศ ละพลังงาน พืไอปຓน
ปัจจัยพืๅนฐานทีไสนับสนุน การพัฒนาดຌานตาง โ ของ
กลุมจังหวัดเดຌอยางมีประสิทธิภาพ  

สิไงวดลຌอมยัไงยืน  หมายถึง การพัฒนา฿นทุกดຌานของกลุมจังหวัด จะตຌอง
เมสรຌางปัญหาตอทรัพยากร ธรรมชาติสิไงวดลຌอม 
รวมทัๅงตຌองมียุทธศาสตร์การพัฒนา การอนุรักษ์ ฟຕนฟู 
พืไอปງองกัน ละการกຌเขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ 
สิไงวดลຌอม ละภัยพิบัติทางธรรมชาติทีไมีอยู  

สังคมคุณภาพ  หมายถึง การด านินภารกิจของกลุมจังหวัดภาค฿ตຌฝัດง
อาวเทย฿นประดในยุทธศาสตร์ตางโ ดยนຌอมน าหลัก
ปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงปຓนนวทาง ละ  
คงอัตลักษณ์ของความปຓนเทย ความปຓนวัฒนธรรม
ทຌองถิไน รวมถึงพหุวัฒนธรรม พืไอมุงสูการปຓนสังคม
คุณภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีไดี 
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ประดในการพัฒนากลุมจังหวัดภาค฿ตຌฝัດงอาวเทย 
    ประดในยุทธศาสตร์การพัฒนา ทีไ 1 การพัฒนาการกษตร ดຌานการผลิต ปรรูป การตลาด
ละ การบริหารจัดการพืชศรษฐกิจหลัก (ปาล์มนຌามัน ยางพารา ขຌาว เมຌผล สมุนเพร) การประมง ละปศุ
สัตว์ 
  ประดในยุทธศาสตร์การพัฒนา ทีไ 2 การสงสริมการคຌา การลงทุน การบริหารจัดการ 
การตลาด฿นสินคຌา ละบริการอยางครบวงจร ทีไชืไอมยงการคຌา การลงทุน ระหวางประทศ 
              ประดในยุทธศาสตร์การพัฒนา ทีไ 3 การพัฒนาสูการปຓนมืองทองทีไยวระดับนานาชาติ ทีไมี
ความหลากหลาย ของรูปบบการทองทีไยว พืไอรองรับนักทองทีไยวทีไมีคุณภาพอยางยัไงยืน 
              ประดในยุทธศาสตร์การพัฒนา ทีไ 4 การพัฒนาระบบครงสรຌางพืๅนฐาน การขนสง ลจิ
สติกส์ พลังงาน ระบบครือขาย การสืไอสาร สารสนทศ พืไอรองรับการพัฒนาของกลุมจังหวัด 
               ประดในการยุทธศาสตร์พัฒนา ทีไ 5 การพัฒนาสูการปຓนมืองสีขียว ละสังคมคุณภาพ 
 

ปງาประสงค์รวม  
      1. กลุมจังหวัดปຓนศูนย์กลาง การผลิตละปรรูป ยางพารา ปาล์มนຌามัน ขຌาว เมຌผล สมุนเพร 

การพาะลีๅยงสัตว์นๅ าศรษฐกิจ ละการลีๅยงสัตว์ศรษฐกิจทีไมีความดดดน฿นพืๅนทีไ  
      2. กลุมจังหวัดมีมูลคาการคຌา การลงทุนทีไพิไมขึๅน  
      3. กลุมจังหวัดปຓนสถานทีไทองทีไยวนานาชาติ ทีไมีคุณภาพ ละมีความหลากหลายของรูปบบ 

การทองทีไยว  
      4. มีระบบครงสรຌางพืๅนฐาน ละระบบลจิสติกส์ทีไมีศักยภาพ฿นการรองรับการพัฒนาดຌานตาง 

โ ของกลุมจังหวัด  
      5. กลุมจังหวัดมีทรัพยากรธรรมชาติทีไสมบูรณ์ มีสิไงวดลຌอม ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ละ

สภาพสังคมทีไดี  
 

ต าหนงจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของกลุมจังหวัดภาค฿ตຌฝัດงอาวเทย  
ตามผนพัฒนากลุมจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  

    1. ศูนย์กลางการทองทีไยว (ชิงอนุรักษ์ ละนานาชาติ)  
    2. ศูนย์กลางการคຌา การลงทุน การบริหารจัดการ อยางครบวงจรพืไอชืไอมยงการคຌา การลงทุน 

ระหวางประทศ  

   3. ศูนย์กลางการสรຌางสรรค์ศรษฐกิจการกษตร (ปาล์มนຌามัน ยางพารา ขຌาว เมຌผล สมุนเพร 
ประมง ปศุสัตว์)  
             4. ครือขายคมนาคมลจิสติกส์ ชืไอมยงภูมิภาคละนานาชาติ 
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ผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน) จังหวัดนครศรีธรรมราช 

                วิสัยทัศน์   นครหงอารยธรรม  นาอยูนาทีไยว  การกษตรละอุตสาหกรรมยัไงยืน                                                                             
ค านิยามวิสัยทัศน์  

ค าจากวิสัยทัศน์ หมายถึง 
นครหงอารยธรรม นครศรีธรรมราชมืองทีไมีความหลากหลายทางศาสนา  พลมืองอยูรวมกันอยาง 

อืๅออาทร  มีหลงบมพาะบุคคลดຌวยดຌวยสถาบันการรียนรูຌทัๅง฿นละนอกระบบ  ละ
มีประพณี  วัฒนธรรมทีไสืบทอดอยางยาวนาน 

นาอยูนาทีไยว มืองทีไปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบัติภัย  ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชุมชนขຌมขใง ป็นทีไ
อยูอาศัยชัๅนดี ละประชาชนมีความสุข มีสุขภาพอนามัยดี ชุมชนมีความมัไนคงทาง
อาหารสูง  ป็นมืองอาหารปลอดภัย มืองสีขียวทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม มือง
พลังงานสะอาด มืองทีไมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ นๅ้า การบริหารจัดการ
สิไงวดลຌอมอยางยัไงยืน มืองทีไมีระบบสาธารณูปภค ระบบคมนาคมทีไชืไอมยงทัๅงทาง
บก ทางราง ทางนๅ้า ทางอากาศอยางครบวงจร ระบบลจิสติกส์เดຌมาตรฐาน ประชาชน
มีความป็นจຌาบຌานทีไดี ละป็นคนมีอัธยาศัยเมตรีทีได ีป็นมืองหงทองทีไยวทีไอบอุน 

การกษตรละ
อุตสาหกรรมยัไงยืน 

นครศรีธรรมราชมีฐานศรษฐกิจขຌมขใงจากภาย฿นจังหวัด ป็นหลงการผลิตทาง
การกษตรทีไมีความสมดุลของระบบนิวศ ละสภาพวดลຌอม มุงนຌนการผลิตทีไมี
คุณภาพ ปลอดภัย มีมาตรฐาน ละพิไมมูลคา ตรงตามความตຌองการของผูຌบริภค ละ
น้านวัตกรรม ทคนลยีอันทันสมัยมาประยุกต์฿ชຌ สงผล฿หຌกษตรกร ประชาชนชาว
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีงาน อาชีพ รายเดຌ  การบริหารจัดการดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน
การผลิตทางการกษตรทีไมีประสิทธิภาพสูงสุด฿นรืไอง ดิน นๅ้า ละระบบชลประทาน 
รวมทัๅงการจัดสรรทีไดินท้ากิน ป็นมืองทีไนຌนการจัดการดຌานการสงสริมการผลิตพืช 
สัตว์ ประมง การพัฒนาศักยภาพกษตรกรสู Smart Farmer การพัฒนาองค์กร
กษตรกร ฿หຌขຌมขใงการบริหารจัดการฟาร์มสู Smart Farm ระบบการวางผนการ
ผลิต พืไอการสรຌางมูลคาผานการปรรูปละ การพัฒนาตลาดสินคຌากษตร  ทีไมีความ
ยัไงยืนละชืไอมยงครือขายดຌานการตลาดทัๅงภาย฿นละภายนอกประทศ มีการปร
รูปพิไมคุณคา มูลคาสินคຌากษตรสรຌางผลตอบทนชิงศรษฐกิจ ละการประยุกต์฿ชຌ
นวัตกรรมดຌานการกษตรคูขนานภูมิปัญญาทຌองถิไน    ศรษฐกิจติบตจากการ
ทองทีไยว ป็นหลงทองทีไยวทางวัฒนธรรมละธรรมชาติ  นิวศน์ป่าขา ละทาง
ทะล ละการทองทีไยวทางพุทธศาสนา ศรษฐกิจจากฐานการคຌา การลงทุน การ
บริการ ละอุตสาหกรรมทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม ทีไติบต ละขงขันเดຌ 
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จุดยืนการพัฒนาของจังหวัด  

   จากขຌอมูลการวิคราะห์ศักยภาพของจังหวัด ละก าหนดทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์฿น
ภาพรวมของจังหวัดนครศรีธรรมราช เดຌก าหนดจุดยืนการพัฒนาของจังหวัด 3 ประดใน ดังนีๅ 

1. มืองสืบสานศิลปวัฒนธรรม  สงบสุข  นาทีไยว 
2. มืองกษตรนวัตกรรม ละอุตสาหกรรมสีขียว 
3. ศูนย์กลางการคมนาคมขนสง ละกระจายสินคຌาของภาค฿ตຌ 

    ปງาหมายการพัฒนา  
                    1.  พิไมรายเดຌจากการกษตร  อุตสาหกรรมละการทองทีไยว ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ 

           2. พิไมรายเดຌจาการทองทีไยว 

           3.  ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมเดຌรับการจัดการอยางมีประสิทธิภาพละยัไงยืน 

   4.  ประชาชนยึดหลักธรรมะ฿นการด านินชีวิต  ละมีคุณภาพชีวิตทีไดีขึๅน 

5.  ศิลปวัฒนธรรม  ละประพณีมีการสืบสานอยางตอนืไอง 

  ประดในการพัฒนา 

                     1. การบริหารจัดการกษตรละอุตสาหกรรมสูมาตรฐานครบวงจรละปຓนมิตรกับ
สิไงวดลຌอม  

2. การพัฒนาการทองทีไยวบนพืๅนฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  ละศิลปวัฒนธรรม 
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมอยางยัไงยืน  
4. การพัฒนาคน ชุมชน ละสังคม฿หຌนาอยู ขຌมขใงตามปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 
5. การรักษาความมัไนคงละความสงบรียบรຌอย 
6. การสงสริมศาสนา ศิลปะ ละวัฒนธรรม 
 

            1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตจังหวัดนครศรีธรรมราช     
            (พ.ศ.2561-2565) 
    วิสัยทัศน์ 
     องค์กรหลัก฿นการพัฒนา ยึดหลักธรรมาภิบาล ละปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตจังหวั ดนครศรีธรรมราช          
(พ.ศ. 2561 – 2565) เดຌก าหนดขึๅนพืไอ฿หຌสอดคลຌองกับสภาวการณ์฿นปัจจุบัน ภาย฿ตຌนวคิด หลักความ
พอพียง ตามนวพระราชด าริฯ ดยอาศัยกรอบนวทางจากยุทธศาสตร์การพัฒนาประทศ ผนพัฒนา
ศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ 12 ผนพัฒนาภาค฿ตຌ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุมจังหวัดภาค฿ตຌฝัດงอาว
เทย ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ละภารกิจ 6 ดຌานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนตาม
ผนปฏิบัติการก าหนดขัๅนตอนการกระจายอ านาจฯ มาตร 32 (1) รวมทัๅง เดຌทบทวนจากยุทธศาสตร์การ
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พัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ฉบับปทีไ พ.ศ. 2561-2564 ประกอบดຌวย ยุทธศาสตร์ พันธกิจ ละ
ปງาหมายการพัฒนา ดังนีๅ  
   ยุทธศาสตร์ทีไ 1 การพัฒนาศรษฐกิจ 

   พันธกิจ 

   1. พัฒนาศักยภาพกษตรกร฿หຌมีองค์ความรูຌตามนวพระราชด าริศรษฐกิจพอพียง การบริหาร
จัดการ การตลาด ละสงสริมการสรຌางครือขายกษตรกร  

   2. พัฒนาอาชีพทีไสอดคลຌองกับบริบทของชุมชน ละความตຌองการของตลาด วิสาหกิจชุมชน 
สนับสนุนการ฿ชຌภูมิปัญญาทຌองถิไนละสงสริมการน าทคนลยีมา฿ชຌ฿นการพิไมมูลคาการผลิต ดຌาน
การกษตร อุตสาหกรรม ละการบริการ ฯลฯ  
   3. สงสริมการผลิตละจ าหนายสินคຌากษตรทัๅงทีไปຓนอาหาร มิ฿ชอาหาร ละพลังงานทดทน 

   4. สนับสนุนการจัดรูปบบทีไดินพืไอการพัฒนาชุมชนมืองละชนบท 

   5. จัด฿หຌมีระบบครงสรຌางพืๅนฐานละหลงนๅ าพืไอการกษตรอยางทัไวถึงละพียงพอ 

   6. ฟຕนฟู พัฒนาทรัพยากรพืไอการทองทีไยว ทัๅงหลงทองทีไยว บุคลากร ภาคการตลาด 
ประชาสัมพันธ์การทองทีไยว พืไอสริมสรຌางภาพลักษณ์ทีไดีของจังหวัด 

   7. สงสริมการลงทุน การพาณิชย์ ละพัฒนาธุรกิจทีไกีไยวนืไองกับการทองทีไยว 

   8. สงสริม สนับสนุนการวิจัยพืไอพัฒนาทีไผสมผสานภูมิปัญญาทຌองถิไนกับองค์ความรูຌ฿หม 
สนับสนุนการวิจัยละพัฒนารวมระหวางนักวิชาการละชุมชน ดย฿หຌความส าคัญกับความสอดคลຌองกับ
ความตຌองการ ภาคศรษฐกิจชุมชน  
   9. พัฒนาความชืไอมยงของระบบตลาด ระบบขนสงละระบบลจิสติกส์ 
   ปງาหมายการพัฒนา 

   1. รายเดຌของชุมชนพิไมขึๅนดยฉลีไยรຌอยละ 10 ตอเป 

   2. ประชาชนเดຌ฿ชຌประยชน์จากทีไดินอยางปຓนธรรม ทีไดินมีคุณคาละเดຌรับประยชน์มากขึๅน  
   3. จังหวัดนครศรีธรรมราชปຓนมืองนาทองทีไยวติดอันดับของภาค฿ตຌ 
   4. ศรษฐกิจติบต฿นอัตราทีไหมาะสมกับศักยภาพของจังหวัด ดย฿หຌความส าคัญกับการพิไม
มูลคา การคຌาการลงทุนของจังหวัด 

   ยุทธศาสตร์ทีไ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิไงวดลຌอมละพลังงาน 

   พันธกิจ 

   1. ฟຕนฟูพืๅนทีไปຆาละระบบนิวศ฿หຌกิดความอุดมสมบูรณ์ 
   2. สงสริมการบริหารจัดนๅ า฿นพืๅนทีไตຌนนๅ าละลุมนๅ าอยางมีประสิทธิภาพ ดย฿หຌมีระบบชวย
ตัดสิน฿จ฿นการบริหารจัดการนๅ า ระบบพยากรณ์ละตือนภัยนๅ าลຌงละนๅ าทวม รวมทัๅงสงสริม฿หຌมีระบบ
การจัดการนๅ าสีย 

   3. สงสริม฿หຌมีมาตรการควบคุมการทองทีไยว฿นหลงทองทีไยวธรรมชาติ฿นชุมชน฿หຌอยู฿นขีด
ความสามารถการรองรับของระบบนิวศ 
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   4. สงสริมการด ารงชีวิตตามวิถีเทย พืไอปลูกฝังคานิยมการบริภค อยางพอพียงละยัไงยืน 
การสรຌางครือขายชุมชน พืไอการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมชุมชน  
   5. สงสริม฿หຌชุมชน หมูบຌานมีสวนรวม฿นการบริหารจัดการพืไอลดมลพิษละควบคุมกิจกรรมทีไ
จะสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชน สริมสรຌางประสิทธิภาพของกลเกการจัดการขยะชุมชน ขยะ
อันตราย ขยะอิลใกทรอนิกส์ ขยะติดชืๅอ สงสริม฿หຌมีมาตรการสรຌางรงจูง฿จ฿หຌกิดการลดละคัดยกขยะ฿น
หลงก านิด สนับสนุนการสรຌางธุรกิจจากขยะรีเซคิล ละสนับสนุน฿หຌมีระบบกใบขนละก าจัดขยะบบรวม
ศูนย ์

   6. สริมสรຌางประสิทธิภาพ฿นการก าจัด บ าบัดมลพิษ ทัๅงดຌานวิชาการ บุคลากร ละสรຌาง
จิตส านึกของชุมชน฿นการมีสวนรวมติดตาม ตรวจสอบ ฝງาระวัง กຌเขปัญหาสิไงวดลຌอม  
   7. สงสริมสนับสนุนครัวรือนชุมชน ฿ชຌพลังงานทดทน พลังงานทางลือก พลังงาน฿สสะอาด 

   8. สนับสนุนสงสริมการรังวัดละจัดท าผนทีไ พืไอสดงนวขตทีไดินของรัฐ 

   9. ผลักดัน฿หຌมีระบบคุຌมครองสิทธิชุมชนละการบงปันผลประยชน์ทีไปຓนธรรม อนุรักษ์ฟຕนฟู 
ความหลากหลายของพันธุกรรมทຌองถิไน พืไอรักษาปกปງองระบบนิวศทีไชืไอมยงวิถีชีวิตละวัฒนธรรมชุมชน  
   ปງาหมายการพัฒนา 

   1. ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมมีความสมดุลชิงนิวศน์อยางยัไงยืน ประชาชนมีการ
ด ารงชีวิตอยูอยางมีความสุขภาย฿ตຌคุณภาพสิไงวดลຌอมทีไดี 
   2. ประชาชนมีจิตส านึกละมีสวนรวม฿นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 

   3. ครัวรือน ชุมชน มีทางลือก฿นการ฿ชຌพลังงาน ละมีพลังงาน฿ชຌอยางพียงพอ 

   4. คุณภาพสิไงวดลຌอมอยู฿นกณฑ์มาตรฐาน  
 

   ยุทธศาสตร์ทีไ 3 การพัฒนาสังคมละคุณภาพชีวิต 

   พันธกิจ 

   1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ละองค์กรภาคประชาสังคม฿หຌมีศักยภาพพืไอรองรับการพัฒนา฿นทุก
ดຌาน 

   2. พัฒนาคุณภาพการศึกษา กระบวนการรียนรูຌคูคุณธรรม จริยธรรม จัดการศึกษาทัๅง฿นละ
นอกระบบ สนับสนุนการจัดท าหลักสูตรทຌองถิไน สงสริม฿หຌยาวชน ประชาชน ฿ชຌประยชน์จากทคนลยี
สารสนทศชิงสรຌางสรรค์อยางฉลาดพืไอสริมสรຌางการรียนรูຌ 
   3.    สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษา฿หຌกับพืๅนทีไการศึกษาทีไขาดคลน 

   4. พัฒนาละปรับปลีไยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย พัฒนาสิไงวดลຌอมชุมชน฿หຌถูกสุขลักษณะ 

   5. พัฒนาบุคลากรทางการพทย์ละสาธารณสุข สงสริมการบริหารจัดการพทย์ผนเทย 
(พทย์ทางลือก) ทัๅง฿นระดับชุมชนละสถานพยาบาล 

   6. ปງองกัน ควบคุมการพรระบาดของยาสพติดพืไอลดจ านวนผูຌสพย์ละผูຌกีไยวขຌอง฿หຌนຌอยลง 
   7. ควบคุมการพรระบาดของรคติดตอรຌายรงละปງองกันการกิดรคเมติดตอ ฝງาระวัง
ปງองกันปัญหาการปຆวยละตายดຌวยรคอุบัติ฿หม 
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   8. สงสริมการจัดระบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบรียบรຌอยละการบรรทาสาธารณ
ภัย พืไอความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของประชาชน 

   9. พัฒนาการกีฬา สริมสรຌางอกาส฿หຌประชาชนทุกกลุมออกก าลังกายละลนกีฬา จัดหา
สถานทีไจัดกิจกรรมออกก าลังกายละลนกีฬาอยางทัไวถึง 
   10. สงสริมการท านุบ ารุงละรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประพณี ภูมิปัญญาทຌองถิไน พัฒนา 
ฟຕนฟู ตอยอดหลงรียนรูຌทางวัฒนธรรม พืไอสงสริมการรียนรูຌของยาวชนละประชาชนละผยพรสู
สังคมลก 

   11. สงคราะห์ ละพัฒนาดใก ยาวชน สตรี คนชรา คนพิการ ละผูຌดຌอยอกาส฿นสังคม฿หຌมี
คุณภาพชีวิตทีไดีละพึไงพาตนองเดຌ มีอาชีพ มีงานท า เดຌรับการศึกษา  
   12. สรຌางกระบวนการมีสวนรวมพืไอความขຌมขใงของชุมชน สนับสนุนกระบวนการรียนรูຌชุมชน 
การจัดท าผนมบทชุมชน สงสริมกิจกรรมชุมชนกษตรอุตสาหกรรมชุมชน ละสวัสดิการชุมชน  
   ปງาหมายการพัฒนา 

   1. ประชาชน/ยาวชน มีความรูຌ มีคุณธรรม จริยธรรม ด ารงชีวิตเดຌอยางปกติสุข 

   2. ประชาชนเดຌรับสวัสดิการพืๅนฐานอยางทัไวถึงปຓนธรรม ละมีความปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์ 
   3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตพิไมขึๅนทัๅงทางรางกาย จิต฿จ สติปัญญา รวมทัๅงมีอนามัยการจริญ
พันธุ์ทีไหมาะสม฿นทุกชวงวัย 

   4. ประชาชนมีอกาส฿นการขຌาถึงระบบสุขภาพทีไมีคุณภาพพิไมขึๅน ละปัจจัยสีไยงตอสุขภาพ
ลดลง 
   ยุทธศาสตร์ทีไ 4 การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

   พันธกิจ 

   1. พัฒนาสຌนทางคมนาคมภาย฿นขตพืๅนทีไรับผิดชอบ฿หຌเดຌมาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอยาง
ทัไวถึง 
   2. พัฒนาระบบครงสรຌางพืๅนฐาน฿หຌมีประสิทธิภาพละครบถຌวนพียงพอ 

   3. พัฒนาระบบสาธารณูปภค สาธารณูปการขัๅนพืๅนฐาน฿หຌมีประสิทธิภาพอยางทัไวถึงทุกพืๅนทีไ 
   ปງาหมายการพัฒนา 

   1. มีระบบครงสรຌางพืๅนฐานทีไเดຌมาตรฐาน มีความสะดวก รวดรใว ปลอดภัย ละชืไอมยงกับ
ระบบขนสงอืไน รวมทัๅงพียงพอตอความตຌองการของประชาชน 

   2. มีระบบสาธารณูปภค สาธารณูปการขัๅนพืๅนฐาน ทีไมีประสิทธิภาพทัไวถึงทุกพืๅนทีไ 
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   ยุทธศาสตร์ทีไ 5 การสริมสรຌางธรรมาภิบาลละการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี  

   พันธกิจ 

   1. รณรงค์สรຌางกระบวนการรียนรูຌ ปลูกฝังจิตส านึก คานิยมตามหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงปຓนประมุข สริมสรຌางวัฒนธรรมการมืองบบประชาธิปเตยละ
จิตส านึกธรรมาภิบาล฿หຌกยาวชน ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคสวน 

   2. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล฿หຌมีประสิทธิภาพละปรง฿ส 
สนับสนุน฿หຌ฿ชຌทรัพยากร฿นการบริหารอยางคุຌมคา ปรับปรุงระบบขຌอมูลละรูปบบการ฿หຌบริการประชาชน 
ลดขัๅนตอนการท างานพืไออ านวยความสะดวกกประชาชน  
   3. พัฒนาละสงสริมการจัดท าผนพัฒนาทຌองถิไนทีไตอบสนองความตຌองการ฿นระดับชุมชน
ภาย฿ตຌกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน สนับสนุน฿หຌมีระบบฐานขຌอมูลกลางละระบบการติดตาม
ประมินผล 

   4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอยางสมไ าสมอละตอนืไอง พืไอสริมสรຌางประสิทธิภาพ
฿นการปฏิบัติราชการ  
   ปງาหมายการพัฒนา 

   1. ประชาชนมีจิตส านึกทีไดี มีสวนรวม฿นการพัฒนาทຌองถิไน 

   2. องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมีความพรຌอม฿นการกຌปัญหาละ฿หຌบริการประชาชน 

   3. มีการบริหารจัดการทีไปรง฿สละมีประสิทธิภาพ ละพิไมการมีสวนรวมของทุกภาคี฿นการ
พัฒนา 
 

2.   ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารสวนต าบลบຌานนิคม 

     2.1 วิสัยทัศน์ 
 สาธารณูปภคครบครัน ปวงประชามีคุณภาพ อยูอยางปຓนสุขปลอดภัย บนวิถีศรษฐกิจพอพียง  

 

    2.2 ยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนละสังคม 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจ 

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 

 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองการบริหารละการจัดการองค์กร 

     2.3 ปງาประสงค์ 
   1. สຌนทางคมนาคมทีไเดຌมาตรฐาน 
   2. ประชาชนมีนๅ าอุปภคบริภคอยางพียงพอ 
   3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีไดี 
   4. ประชาชนมีการประกอบอาชีพละมีรายเดຌพียงพอ 
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   5. ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมทีไหมาะสม 

   6. ประชาชนมีความพึงพอ฿จ฿นคุณภาพการ฿หຌบริการ 

    2.4 ตัวชีๅวัด 
    1. จ านวนระยะทางถนนทีไเดຌมาตรฐานพิไมขึๅน 

    2. จ านวนครัวรือนผูຌ฿ชຌนๅ า 
    3.  รຌอยละของครัวรือนทีไผานกณฑ์ จปฐ. 
    4.  รຌอยละของประชากรวัยท างานมีอาชีพละมีรายเดຌ 
    5.  รຌอยละของทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมทีไเดຌรับการอนุรักษ์ ฟຕนฟู 
    6.  รຌอยละระดับความพึงพอ฿จของประชาชน 

 2.5 คาปງาหมาย 

   1. ระยะทางสຌนทางคมนาคมทีไเดຌมาตรฐาน ปละ 4 กม. 
   2. ประชาชนมีนๅ า฿ชຌอุปภคบริภค ปละ 50 ครัวรือน 
   3. ครัวรือนผานกณฑ์ จปฐ. รຌอยละ 85 
   4. ประชากรวันท างานมีอาชีพละมีรายเดຌ รຌอยละ 10 ตอป  
   5. ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมทีไหมาะสม รຌอยละ 10 ตอป 
   6. ประชาชนมีความพึงพอ฿จ฿นคุณภาพการ฿หຌบริการ รຌอยละ 85 

 2.6 กลยุทธ์ 
   ยุทธศาสตร์ทีไ 1 การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

   กลยุทธ์ 
   1.  พัฒนาสຌนทางคมนาคม฿นต าบล฿หຌเดຌมาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอยางทัไวถึง 
   2. พัฒนาหลงนๅ า฿หຌพียงพอตอการอุปภคบริภค 
   3. พัฒนาสาธารณูปภค฿หຌมีประสิทธิภาพ ทัไวถึงทุกพืๅนทีไ 
 

   ยุทธศาสตร์ทีไ 2 การพัฒนาคนละสังคม 

   กลยุทธ์ 
   1. พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   2. สงสริมสุขภาพอนามัย รณรงค์ปງองกันรคติดตอละเมติดตอ พัฒนาสิไงวดลຌอมชุมชน฿หຌ
ถูกสุขลักษณะ 
   3. รณรงค์ปງองกันควบคุมการพรระบาดของยาสพติดพืไอลดจ านวนผูຌสพละผูຌกีไยวขຌอง฿หຌ
นຌอยลง 
   4. สงสริมการจัดระบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบรียบรຌอยละการบรรทาสาธารณ
ภัยพืไอความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของประชาชน 
   5. พัฒนาการกีฬา สริมสรຌางอกาส฿หຌประชาชนทุกกลุมออกก าลังกายละลนกีฬาอยางทัไวถึง 
   6. สงสริมการท านุบ ารุงละรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประพณี ภูมิปัญญาทຌองถิไน พัฒนา
ฟຕนฟูตอยอดหลงรียนรูຌทางวัฒนธรรม 
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   7. สงคราะห์ละพัฒนาดใก ยาวชน สตรี คนชรา ละผูຌดຌอยอกาส฿นสังคม฿หຌมีคุณภาพชีวิต
ทีไดีละพึไงพาตนองเดຌ 
   8. สรຌางกระบวนการมีสวนรวมพืไอความขຌมขใงของชุมชนละสงสริมกิจกรรมชุมชน 
 

   ยุทธศาสตร์ทีไ 3 การพัฒนาศรษฐกิจ 

   กลยุทธ์ 
   1. สงสริมการประกอบอาชีพละพัฒนากลุมอาชีพ 
   2. สรຌางความขຌมขใง฿หຌกับกษตรกร พัฒนา฿หຌความรูຌละทคนิควิธีการ฿นรืไองศรษฐกิจ
พอพียง 
   ยุทธศาสตร์ทีไ 4 การพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 

   กลยุทธ์ 
   1. การอนุรักษ์ฟຕนฟูทรัพยากรธรรมชาติละความหลากหลายทางชีวภาพละปรับปรุงภูมิทัศน์
ทีไหมาะสมตอสภาพวดลຌอมของชุมชน 
   2. สริมสรຌางประสิทธิภาพ฿นการก าจัด บ าบัดมลพิษ กຌเขปัญหาสิไงวดลຌอม 
 
       ยุทธศาสตร์ทีไ 5 การพัฒนาการมืองการบริหารละการจัดการองค์กรภาย฿ตຌระบบธรรมา              
ภิบาล 

   กลยุทธ์ 
   1. สงสริมประชาธิปเตยละสริมสรຌางความขຌมขใงของกระบวนการประชาสังคม฿นการ
บริหารจัดการทຌองถิไน สงสริมการจัดท าผนพัฒนาทຌองถิไนทีไตอบสนองตอความตຌองการ฿นระดับชุมชน 
ภาย฿ตຌกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
   2. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร฿หຌมีประสิทธิภาพละปรง฿ส 
   3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอยางสมไ าสมอละตอนืไอง พืไอสริมสรຌางประสิทธิภาพ
฿นการปฏิบัติราชการ 
 
 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
          การจัดท าผนพัฒนาทຌองถิไนสีไป (พ.ศ.  2561 – 2565) ปຓนการด านินการภาย฿ตຌสถานการณ์
ละความสีไยงซึไงกิดขึๅนจากการปลีไยนปลง฿นจังหวัดละภาย฿นประทศ  ดยฉพาะความคลืไอนเหวทาง
การมือง฿นระดับประทศ ทีไมีผลกระทบตอศรษฐกิจ พลังงาน ละการปลีไยนปลงของสภาพภูมิอากาศ  ทีไ
ปຓนเปอยางรวดรใวละสงผลกระทบอยางชัดจนตอองค์การบริหารสวนต าบล ดังนัๅน  ทิศทางการบริหาร
จัดการต าบล จึงมุงนຌนภาย฿ตຌหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงพืไอรองรับการปลีไยนปลงดังกลาว  จึงปຓน
การ฿ชຌจุดขใงละศักยภาพทีไมีอยู฿หຌปຓนประยชน์ตอการพัฒนาต าบล  พืไอสรຌางความขຌมขใงอยางยัไงยืน  
ดย฿หຌความส าคัญกับการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานละระบบสาธารณูปภค  การพัฒนาดຌานการศึกษา 
ศรษฐกิจภาย฿นต าบล พืไอปຓนฐานราก฿นการพัฒนาสริมสรຌางความขຌมขใงของกลุมอาชีพ ภาคการกษตร 
ขณะดียวกันจ าปຓนตຌองปรับตัว฿นการชืไอมยงกับระบบศรษฐกิจ฿นระดับจังหวัด ภูมิภาคละระดับประทศ    
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              จากหตุผลดังกลาวขຌางตຌน  ละศักยภาพขององค์การบริหารสวนต าบลบຌานนิคม จึงก าหนด 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ( Positioning)  ขององค์การบริหารสวนต าบลบຌานนิคม  คือ ปຓนองค์การบริหาร
สวนต าบลทีไสงสริมละพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอยางยัไงยืน อยูอยางปຓนสุขปลอดภัย บนวิถี
ศรษฐกิจพอพียง 

 

 2.8 ความชืไอมยงของยุทธศาสตร์฿นภาพรวม 
  จากประดในความชืไอมยงยุทธศาสตร์ทีไส าคัญของผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ผนพัฒนา
ศรษฐกิจละสังคมหงชาติฉบับทีไ 12  ผนพัฒนาภาค/ผนพัฒนากลุมจังหวัด/ผนพัฒนาจังหวัด ละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตจังหวัด  จะหในเดຌวามีความชืไอมยงกันอยาง
ชัดจน฿นการน ามาปຓนนวทางก าหนดประดในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ซึไงการ
ก าหนดประดในยุทธศาสตร์การพัฒนาทีไชัดจนจะปຓนการตรียมการพัฒนา  ปຓนการน าภูมิคุຌมกันทีไมีอยู 
พรຌอมทัๅงรงสรຌางภูมิคุຌมกัน฿นทຌองถิไน฿หຌขຌมขใงขึๅน พืไอตรียมความพรຌอมคน สังคม ละระบบศรษฐกิจของ
ชุมชน฿หຌสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวะการณ์ปลีไยนปลงเดຌอยางหมาะสม  ดย฿หຌ
ความส าคัญกับการพัฒนาคน สังคมศรษฐกิจภาย฿นชุมชน฿หຌมีคุณภาพ ฿ชຌทรัพยากรทีไมีอยูภาย฿นชุมชนอยาง
คุຌมคาละกิดประยชน์สูงสุด รวมทัๅงสรຌางอกาสทางศรษฐกิจดຌวยฐานความรูຌ ทคนลยี นวัตกรรม ละ
ความคิดสรຌางสรรค์ บนพืๅนฐานการผลิตละการบริภคทีไปຓนมิตรตอสิไงวดลຌอม ซึไงจะน าเปสูการพัฒนาพืไอ
ประยชน์สุขทีไยัไงยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง   
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยทธศ สตร์ก รพฒน ขององค์กรบรห รส่วนต บล    

เป้ ปร สงค์  

ตวช้วด 

ค่ เป้ หม ย 

จดยนท งยทธศ สตร ์
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3.การวิคราะห์พืไอพัฒนาทຌองถิไน 

 

   3.1 การวิคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารสวนต าบลบຌานนิคม 

การวิคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารสวนต าบลนิคม 

 

จุดขใง  ( Strength : S ) จุดออน  (Weak = W ) 

 

1.  องค์กรมีการบงครงสรຌางองค์กรปຓน 3 สวน
ราชการละก าหนดหนຌาทีไความรับผิดชอบอยาง
ชัดจนพืไอรองรับการขยายตัวขององค์กร 

2.  รัฐบาลมีการก าหนดระบียบละกฎหมายทีไ
กีไยวขຌอง฿หຌอืๅออ านวยตอการท างานขององค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนมากยิไงขึๅน 

3.องค์กร ภาคชุมชน  วัด มัสยิด สถาบันการศึกษา  
อนามัย มีความพรຌอม 

4.  ชุมชนริไมมีความตืไนตัวตอการขຌามามีสวนรวม
฿นการพัฒนาละตรวจสอบการท างานของภาครัฐ 

5.  มีงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล 

 

 

1.  ภาคการกษตรขาดการพัฒนาอยางครบวงจร  
ขาดการวางผนการผลิตละการตลาดทีไดี 
2.  กลุมอาชีพตาง โ ขาดความขຌมขใง฿นการรวมตัว
ละการท ากิจกรรมอยางตอนืไอง 
3.  ขาดครือขายชืไอมยงคมนาคม  ทรคมนาคม 

4.  ขาดการตัๅงงบประมาณทีไเมถูกตຌองตามนยบาย
ของรัฐบาล 

5.   รายเดຌของ  อบต. มีเมพียงพอตอการพัฒนา 
6.  ขาดอัตลักษณ์ของชุมชน  รวมถึงหลงทองทีไยวทีไ
ดึงดูด฿หຌคนขຌามาทองทีไยว฿นพืๅนทีไ 
7.  ประชาชนขาดการตืไนตัว฿นการพัฒนาทຌองถิไน 

 

 

อกาส ( Opportunity = O) อุปสรรค ( Threat = T ) 

 

1.  รัฐบาลเดຌ฿หຌความส าคัญกับการกຌปัญหา
ศรษฐกิจระดับรากหญຌา  ดยมีครงการส าคัญ
หลายครงการ ชน OTOP กองทุนหมูบຌาน อันปຓน
การชวยหลือประชาชน฿หຌมีทางลือกละอกาส฿น
การพัฒนาอาชีพของตนอง 
2.  มีพืๅนทีไหมาะกการพาะปลูก  ประกอบอาชีพ
ดຌานการกษตร 
3. มีความหลากหลายทางศาสนา  ธรรมนียม
ประพณี ละวัฒนธรรมซึไงสามารถอยูรวมกันเดຌ 
 

 

1.  สภาวะการขงขันทางศรษฐกิจมีนวนຌมทวีความ
รุนรงมากยิไงขึๅน 

2.  ขาดการคมนาคมทีไเดຌมาตรฐาน฿นการขนสงสินคຌา
เปสูถนนสายหลัก 

3.  ขຌอจ ากัดดຌานงบประมาณ฿นการพัฒนา 
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      3.2 การประมินสถานการณ์สภาพวดลຌอมภายนอกทีไกีไยวขຌอง 

ขอบขายละปริมาณของปัญหา 
พืๅนทีไ 
ป้าหมาย 

กลุมป้า 

หมาย 
นวนຌมของปัญหา 

 

1.  ดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 

     1) สຌนทางคมนาคม 

       -   สຌนทางคมนาคมเมสะดวก บางสຌนทางเมสามารถสัญจรเดຌตลอดทัๅง
ป ท า฿หຌปຓนอุปสรรคตอการประกอบอาชีพ ละล าลียงผลผลิตทางการกษตรออก
ตลาดพืไอจ าหนาย 

       -  สภาพถนนภาย฿นหมูบຌานสวน฿หญปຓนถนนชัไวคราว  ถนนดินลูกรัง  
ท า฿หຌการสัญจรเปมา฿นหนຌาฝนประสบปัญหามาก 

         2) การสืไอสาร 
                 -  การติดตอสืไอสารคอนขຌางรวดรใวขึๅน  นืไองจากประชาชนมี
ทรศัพท์คลืไอนทีไ฿ชຌ฿นติดตอสืไอสารปຓนสวน฿หญ ละหลายครัวรือนมีอินตอร์นใต
฿ชຌงาน ตทัๅงนีๅดຌวยสัญญาณทีไยังเมครอบคลุมทุกพืๅนทีไ  ยังคงประสบปัญหา฿นการ
ติดตอสืไอสารกรณีทีไจ าปຓนรงดวนอยูบຌาง 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  หมูทีไ 1-13 

 

 

 

 

 

 

 

กษตรกร 

ละ 

ประชาชน 

ทัไวเป 

 

 

 

 

 

ลดลง  นืไองจาก อบต. เดຌพัฒนาดຌาน
ครงสรຌางพืๅนฐาน ติดตอกันหลายป 
ตามระดับความตຌองการละความ
รุนรงของปัญหา฿นพืๅนทีไ 
 

 

 

 

ลดลง  นืไองจากมีการพฒันาสัญญาณ
฿นการสืไอสารทัๅงหนวยงานรัฐละ
อกชนอยางตอนืไอง ท า฿หຌประชาชน
ขຌาถึงการสืไอสารเดຌสะดวกละพิไม
มากขึๅน 
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ขอบขายละปริมาณของปัญหา 
พืๅนทีไป้าหมาย กลุมป้า 

หมาย 
นวนຌมของปัญหา 

3) ดຌานหลงนๅ า 

               -  ปัญหาขาดคลนนๅ าอุปภค-บริภค นืไองจากระบบประปาหมูบຌานมี
ขนาดลใก ประกอบกับ คุณภาพละปริมาณทีไกใบเมพียงพอทีไจะ฿ชຌ฿นหนຌาลຌง 
               -   หลงนๅ าทีไ฿ชຌส าหรับการกษตรมีนຌอยละตืๅนขิน ขาดหลงนๅ าสะสม 
ท า฿หຌผลผลิตทางการกษตรมีปัญหา     
      
 4)  ดຌานเฟฟງา 

                -  เฟฟງาสาธารณะ  มีจ านวนนຌอย  ท า฿หຌประชาชนเมมีความปลอดภัย
฿นชีวิตละทรัพย์สิน 

 

             
 

              
 

           
           หมูทีไ 1-13 

  

ทรงตัว  มຌวา อบต. จะพยายามกຌเข
ปัญหาอยางตใมทีไ ตมีปัจจัยอืไนโขຌามา
กีไยวขຌองท า฿หຌการกຌปัญหาเมประสบ
ความส ารใจตามปງาหมาย ชน ปัญหา
ภัยลຌง ดินดาน ปຓนตຌน 

ลดลง  นืไองจาก อบต. เดຌประสานความ
รวมมือกับส านักงานการเฟฟງาภูมิภาค
อ าภอบางขัน พืไอส ารวจละติดตัๅง 
 

2.  ดຌานการพัฒนาคนละสังคม 

             1)  การสงสริมการศึกษาขาดการตอนืไอง 
             2)  ขาดสถานทีไออกก าลังกายละสถานทีไพักผอน 

             3)  ขาดหลงรียนรูຌ฿นต าบล 

             4) ความเมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน 

             5)  กระสลกาภิวัตน์ละการสืไอสารเรຌพรมดนน าวัฒนธรรมตะวันตก
ขຌามามีบทบาทตอสังคมละครอบครัว 

             6)  เมมีการอนุรักษ์ละสงสริมวัฒนธรรมทຌองถิไน  ศาสนาละจริยธรรม 

             7)  ขาดการการสงสริมดຌานสุขภาพ 

 

 

 

    

    

ดใก 

ยาวชน 

คนชรา 
ประชาชน 

ทัไวเป 

ลดลง  นืไองจากมีการด านินการตาม
นยบายตางโ฿นการพัฒนาดຌานคนละ
สังคมทีไชัดจนละพิไมมากขึๅน ท า฿หຌ
ปัญหาดຌานตางโเดຌรับการกຌเข   
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ขอบขายละปริมาณของปัญหา 
พืๅนทีไป้าหมาย กลุมป้า 

หมาย 
นวนຌมของปัญหา 

3.  ดຌานศรษฐกิจ 

             1)  การกษตรขาดความขຌมขใงละขาดทคนิคความรูຌ฿นการพัฒนา
ผลผลิต 

             2)  ขาดการสงสริมรัฐวิสาหกิจชุมชนรวมทัๅงภูมิปัญญาทຌองถิไน 

             3) มีคานิยมการบริภคละการ฿ชຌชีวิตบบเมพอพียง 

 

หมูทีไ 1-13 

ประชาชน 

ทัไวเป 

ลดลง มຌวาประชาชนจะบกรับภาวะ
คา฿ชຌจายพิไมขึๅน จากราคาสินคຌาละ
บริการทีไสูงขึๅน ชน ราคานๅ ามัน ละ
ปัจจัยการผลิตทีไส าคัญ ตกใมีความ
ความรูຌ฿นการพัฒนาผลผลิตมากขึๅน ละ
มีคานิยม฿นการ฿ชຌอยางพอพียงพิไมขึๅน 

4.ดຌานสิไงวดลຌอมละทรัพยากรธรรมชาติ 
1) การบุกรุกพืๅนทีไสาธารณะ สภาพปຆาระบบนิวศขาดการฟຕนฟู 
2) ปัญหาขยะ฿นขตชุมชน 

3) คุณภาพดิน 

หมู 1-13 ประชาชน
ทัไวเป 

พิไ มขึๅ น  นืไ องจากการ  พิไ มขึๅ นของ
ประชากรละพิไมการท าการกษตร ยัง
ข า ด ก า ร อ นุ รั ก ษ์ ท รั พ ย า ก ร  ล ะ
สิไงวดลຌอม 

5.  ดຌานการมืองการบริหารจัดการองค์กรภาย฿ตຌระบบธรรมาภิบาล 

         1)  สมาชิกสภา อบต.ยังเมขຌา฿จบทบาทละอ านาจหนຌาทีไของตนอง 
         2)  ประชาชนเมมีความตืไนตัวละความสน฿จ฿นการ฿ชຌสิทธิละกิจกรรม
ทางการมือง 

   
 

หมูทีไ 1 -13 

 

  
 

ประชาชน 

ทัไวเป 

 

ลดลง  อบรมละศึกษาดูงานอยาง
ตอนืไองละจัดรณรงค์สรຌางจิตส านึก  
ละรวมมือกับหนวยงานทีไกีไยวขຌอง฿น
การประชาสัมพันธ์ละสงสริมการ฿ชຌ
สิทธิ฿นการลือกตัๅงทุกระดับ  ละสรຌาง
การมีสวนรวมทางการมือง 

40 



         41 
 

 

 

         1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาละผนงาน   
ทีไ ยุทธศาสตร์ ดຌาน ผนงาน หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 

หนวยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน บริการชุมชน
ละสังคม 

คหะละชุมชน กองชาง กองคลัง 

ศรษฐกิจ อุตสาหกรรมละการ
ยธา 

กองชาง 

2 การพัฒนาคนละสังคม บริการชุมชน
ละสังคม 

การศึกษา กองการศึกษา 

บริการชุมชน
ละสังคม 

สาธารณสุข ส านักงานปลัด 

บริการชุมชน
ละสังคม 

สรຌางความขຌมขใงของ
ชุมชน 

ส านักงานปลัด 

บริหารทัไวเป การรักษาความสงบ
ภาย฿น 

ส านักงานปลัด 

บริการชุมชน
ละสังคม 

การศาสนาวัฒนธรรม
ละนันทนาการ 

กองการศึกษา 

บริการชุมชน
ละสังคม 

สังคมสงคราะห์ ส านักงานปลัด 

 

ศรษฐกิจ อุตสาหกรรมละการ
ยธา 

ส านักงานปลัด 

 

3 การพัฒนาดຌานศรษฐกิจ ดຌานศรษฐกิจ การกษตร ส านักงานปลัด 

บริการชุมชน
ละสังคม 

สรຌางความขຌมขใงของ
ชุมชน 

ส านักงานปลัด 

ดຌานศรษฐกิจ การพาณิชย์ ส านักงานปลัด 

4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม 

ดຌานศรษฐกิจ การกษตร ส านักงานปลัด 

บริการชุมชน
ละสังคม 

คหะละชุมชน ส านักงานปลัด 

5 การพัฒนาการมืองการบริหาร
ละการจัดการองค์กรภาย฿ตຌ
ระบบธรรมาภิบาล 

บริหารทัไวเป บริหารงานทัไวเป ส านักงานปลัด 

ดຌานศรษฐกิจ อุตสาหกรรมละการ
ยธา 

ส านักงานปลัด 

รวม 5 ยุทธ 3 ดຌาน 11 ผนงาน  

สวนทีไ 3 การน าผนพัฒนาทຌองถิไนไปสูการปฏิบัติ   
 



แบบ ผ. 01

1)ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌาน
ครงสรຌางพืๅนฐาน
1.1 ผนงานคหะชุมชน 1 100,000          1 100,000         1 100,000           1 100,000          1 100,000          5 500,000            

1.2 ผนงานอุตสาหกรรมละ
การยธา 149 270,150,000 150 269,410,000   152 257,950,000     155 257,120,000    117 151,460,000    723 1,206,090,000    

รวม 150 270,250,000   151 269,510,000  153 258,050,000    156 257,220,000   118 151,560,000   728 1,206,590,000   

2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนละสังคม
2.1 ผนงานการศึกษา 16 7,080,000        19 7,000,000       24 8,115,000         23 7,920,000       24 8,120,000        106 38,235,000        

2.2 ผนงานสาธารณสุข 11 1,090,000        12 2,290,000       13 2,440,000         13 1,390,000       13 1,390,000        62 8,600,000          

2.3 ผนงานสร้างความข้มขใง
ของชุมชน 22      2,355,000        24       2,495,000       32       2,985,000         31       2,685,000       31 2,985,000        140         13,505,000        

2.4 ผนงานการรักษาความ
สงบภาย฿น 8 1,100,000        9 1,200,000 8 1,300,000 8 1,300,000 8 1,300,000 41 6,200,000          

2.5 ผนงานการศาสนาวฒันธรรมฯ 17 2,012,000        17 2,012,000       17 2,195,000         17 2,195,000       17 2,195,000        85 10,609,000        

2.6 ผนงานสังคมสงคราะห์ 1 6,500,000        1 6,500,000       1 9,000,000         1 9,400,000       1 9,800,000        5 41,200,000        

2.7 ผนงานอุตสาหกรรมละ
การยธา - -                 - -                2 1,500,000         2 1,500,000       2 1,500,000        6 4,500,000          

รวม 75 20,137,000     82 21,497,000    97 27,535,000      95 26,390,000    96 27,290,000     445 122,849,000     

จ านวน
ครงการ งบประมาณ จ านวน

ครงการ งบประมาณ จ านวน
ครงการ งบประมาณจ านวน

ครงการ งบประมาณ จ านวน
ครงการ งบประมาณ จ านวน

ครงการ งบประมาณ

                      บญัชสีรุปครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารสวนต าบลบຌานนิคม อ าภอบางขนั จังหวัดนครศรีธรรมราช
รวม 5 ปี

ยุทธศาสตร์

ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 ปี  2565
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จ านวน
ครงการ งบประมาณ จ านวน

ครงการ งบประมาณ จ านวน
ครงการ งบประมาณจ านวน

ครงการ งบประมาณ จ านวน
ครงการ งบประมาณ จ านวน

ครงการ งบประมาณ

รวม 5 ปี

ยุทธศาสตร์

ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 ปี  2565

3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจ
3.1 ผนงานการกษตร 7 470,000          7 470,000 18 1,210,000 18 1,210,000 18 1,210,000        68 4,570,000          

3.2 ผนงานสร้างความข้มขใง
ของชุมชน 6 1,040,000        6 1,040,000       11 1,270,000         11 820,000          11 820,000          45 4,990,000          

3.3 ผนงานการพาณิชย์ 4 630,000          4 630,000         4 630,000           4 630,000          4 630,000          20 3,150,000          

รวม 17 2,140,000       17 2,140,000      33 3,110,000        33 2,660,000      33 2,660,000       133 12,710,000       

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติละ      
สิไงวดลຌอม
4.1 ผนงานการกษตร 9 1,080,000        10 1,130,000       11 1,160,000         11 1,110,000       11 1,110,000        52 5,590,000          

4.2 ผนงานละคหะชุมชน 6 2,430,000        6 2,430,000       6 2,430,000         7 3,430,000       7 2,930,000        32 13,650,000        

4.3 ผนงานสาธารณสุข - - 2 60,000           2 60,000             2 60,000           2 60,000            8 240,000            

รวม 15      3,510,000       18       3,620,000      19       3,650,000        20       4,600,000      20 4,100,000       92          19,480,000       

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การมืองการบริหารละ  การ
จัดการองค์กรภาย฿ตຌระบบ
ธรรมาภิบาล
5.1 ผนงานบริหารงานทัไวเป 13 3,550,000        13 1,570,000       14 1,600,000         15 1,700,000       15 1,600,000        70 10,020,000        

5.2 ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา 4 8,500,000        4 8,500,000       6 4,800,000         4 3,500,000       1 2,000,000        19 27,300,000        

รวม 17      12,050,000     17       10,070,000    20       6,400,000        19       5,200,000      16 3,600,000       89          37,320,000       

รวมทัๅงสิๅน 274    308,087,000   285     306,837,000  322     298,745,000    323     296,070,000   283     189,210,000   1,487      1,398,949,000   
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แบบ ผ. 01

1)ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌาน
ครงสรຌางพืๅนฐาน
1.1 ผนงานอุตสาหกรรมละ
การยธา 6 54,582,000 6 54,582,000     15 164,657,000     15 165,457,000    17 192,757,000    59 632,035,000     

รวม 6 54,582,000     6 54,582,000    15 164,657,000    15 165,457,000   17 192,757,000   59 632,035,000     

3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจ
3.1 ผนงานการพาณิชย์ - - - - - - - - 1 5,000,000        1 5,000,000         

รวม 1 5,000,000       1 5,000,000         

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติละ      
สิไงวดลຌอม
4.1 ผนงานละคหะชุมชน - - - - 1 5,000,000         2 30,000,000     2 55,000,000      5 90,000,000       

รวม 1         5,000,000        2         30,000,000    2 55,000,000     5            90,000,000       

รวมทัๅงสิๅน 6        54,582,000     6         54,582,000    16       169,657,000    17       195,457,000   20       252,757,000   65          727,035,000     

83,376,000.00

                    บญัชสีรุปครงการพัฒนากินศักยภาพ
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารสวนต าบลบຌานนิคม อ าภอบางขนั จังหวัดนครศรีธรรมราช

จ านวน
ครงการ งบประมาณ จ านวน

ครงการ

รวม 5 ปี

งบประมาณจ านวน
ครงการ งบประมาณ จ านวน

ครงการ งบประมาณจ านวน
ครงการ งบประมาณ

ยุทธศาสตร์

ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 ปี  2565

จ านวน
ครงการ งบประมาณ

4
4



 

 

4
5
 

แบบ  ผ 02   
 
 
 
 
 
 

2. บัญชีครงการพัฒนาทຌองถิไน 
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แบบ  ผ 02  
 

รายละอียดครงการพัฒนา 
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ.2561 -  2565)  

องค์การบริหารสวนต าบลบຌานนิคม 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1 บริหารจัดการกษตรละอุตสาหกรรมสูมาตรฐานครบวงจรละป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.฿นขตจังหวัดทีไ 4  การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน    
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 

              1.1  ผนงานคหะละชุมชน 

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย 
(ผลผลิตของครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีๅวัด 
(KPI) 

ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อุดหนุนครงการ
ขยายขตเฟฟງา 
฿นขตพืๅนทีไต าบล
บຌานนิคม  

พืไอ฿หຌ
ประชาชนเดຌมี
เฟฟງา฿ชຌสะดวก
ทุกครัวรือน 
(อุดหนุนการ
เฟฟງาสวน
ภูมิภาค) 

ประชาชน฿นขตพืๅนทีไ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี
เฟฟງา 
100% 

ประชาชนมี
เฟฟງา฿ชຌ 

กองชาง 

รวม 1 ครงการ - - 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - - - 
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แบบ  ผ 02 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1 บริหารจัดการกษตรละอุตสาหกรรมสูมาตรฐานครบวงจรละป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.฿นขตจังหวัดทีไ 4  การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน    
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 

              1.2  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา 
ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย 

(ผลผลิตของครงการ) 
งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมูทีไ 1           
1 ครงการกอสรຌางถนน 

คสล.สายควนบก-หนือ
คลองซา ม.1- ม.7 

พืไอ฿หຌประชาชน
สัญจรเปมา
สะดวก 
 

กอสรຌางถนน คสล.สายควนบก-หนือคลองซา 
ม.1- ม.7ระยะทาง 2,300 มตร กวຌาง  5 มตร 

9,000,000 9,000,000 1,380,000 1,380,000 1,380,000 รຌอยละของ
ประชาชนทีไ
เดຌรับความ
สะดวก 

ประชาชน
สัญจรเปมา
สะดวก 

กองชาง 

2 ครงการกอสรຌางถนน 
คสล.สายบຌานผูຌ฿หญ
สริม 

พืไอ฿หຌประชาชน
สัญจรเปมา
สะดวก 

กอสรຌางถนน คสล.สายบຌานผูຌ฿หญสริม 
ระยะทางรวม 900 มตร  กวຌาง 5  มตร 

1,000,000 1,000,000 500,000 500,000 500,000 รຌอยละของ
ประชาชนทีไ
เดຌรับความ
สะดวก 

ประชาชน
สัญจรเปมา
สะดวก 

กองชาง 

3 ครงการกอสรຌางถนน 
คสล.สายสะพานยาง  

พืไอ฿หຌประชาชน
สัญจรเปมา
สะดวก 

กอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใกสะพานยาง 
ระยะทาง 2,000  มตร กวຌาง 5 มตร 

3,000,000 3,000,000 2,000,000 2,,000,000 2,000,000 รຌอยละของ
ประชาชนทีไ
เดຌรับความ
สะดวก 

ประชาชน
สัญจรเปมา
สะดวก 

กองชาง 

4 ครงการกอสรຌางถนน 
คสล.สายสวนจ าลอง
ลักษณ์ 

พืไอ฿หຌประชาชน
สัญจรเปมา
สะดวก 

กอสรຌางถนนคสล.จากสวนจ าลองลักษณ์ 
ระยะทาง 1,500 มตร กวຌาง 5 มตร 

300,000 300,000 500,000 500,000 500,000 รຌอยละของ
ประชาชนทีไ
เดຌรับความ
สะดวก 

ประชาชน
สัญจรเปมา
สะดวก 

กองชาง 
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แบบ  ผ 02  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 

               1.2  ผนงานอุตสาหรรมละการยธา (ตอ) 
   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท)     

 หมูทีไ 1 (ตอ)           
5 ครงการกอสรຌางถนน คสล.

สายสวนนายสิน 

พืไอ฿หຌประชาชนสัญจรเป
มาสะดวก 

กอสรຌางถนนคสล.สายสวนนาย
สิน ระยะทาง 1,200 มตร กวຌาง 
5 มตร 

200,000 200,000 500,000 500,000 500,000 รຌอยละของ
ประชาชนทีไเดຌรับ
ความสะดวก 

ประชาชน
สัญจรเปมา
สะดวก 

กองชาง 

6 
 
 

ครงการจาะบอบาดาล ละ
สรຌางระบบประปา 3 จุด 

พืไอ฿หຌประชาชนมีนๅ า฿น
การอุปภคอยางพียงพอ 

จาะบอบาดาล ละสรຌางระบบ
ประปาบริวณบຌานสะพานยาง,
ทีไดินนายบืๅอน ทรัพยาสาร 

600,000 600,000 600,000 600,000 300,000 รຌอยละของ
ประชาชนทีไมีนๅ า
฿ชຌ 

ประชาชนมี
นๅ า฿ชຌอยาง
ทัไวถึง 

กองชาง 

7 ครงการปรับปรุงตอติมฝาย
นๅ าลຌนหนຌาควนชองเทร 

พืไอ฿หຌประชาชนมีนๅ า
บริภค บริภค 

ตอติมอางกใบนๅ าหຌาควนชอง
เทร 

300,000 300,000 300,000 300,000 500,000 รຌอยละของประ 
ชาชนทีไมีนๅ า฿ชຌ 

ประชาชนมี
นๅ า฿ชຌอยาง
ทัไวถึง 

กองชาง 

8 
 

ครงการกอสรຌางฝายซีมนต์ 
สะพานบຌาน นางส าลี  
พวงจันทร ์

พืไอ฿หຌประชาชนมีนๅ า฿น
การอุปภคบริภคตลอดป 

กอสรຌางฝายซีมนต์ จ านวน 1 
จุด 

400,000 400,000   200,000 รຌอยละของ
ประชาชนทีไมีนๅ า
฿ชຌ 

ประชาชนมี
นๅ า฿ชຌอยาง
ทัไวถึง 

กองชาง 

9 ครงการซอม/สรຌางฝายนๅ า
ลຌนคลองซา 

พืไอ฿หຌประชาชนมีนๅ า฿น
การอุปภคอยางพียงพอ 

ซอมซมฝายกันนๅ าคลองซา 200,000 
 
 

200,000 
 
 

200,000 
 
 

200,000 
 
 

2,000,000 รຌอยละของ
ประชาชนทีไมีนๅ า
฿ชຌ 

ประชาชนมี
นๅ า฿ชຌอยาง
ทัไวถึง 

กองชาง 
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แบบ  ผ 02 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 

               1.2  ผนงานอุตสาหรรมละการยธา (ตอ) 
   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท)     

 หมูทีไ 1 (ตอ)           
10 ครงการกอสรຌางประปาภูขา  

ม. 1 
พืไอ฿หຌประชาชนมีนๅ า฿น
การอุปภคอยางพียงพอ 

กอสรຌางประปาภูขา  หมูทีไ1      1,000,000 รຌอยละของ
ประชาชนทีไมีนๅ า
฿ชຌ 

ประชาชนมี
นๅ า฿ชຌอยาง
ทัไวถึง 

กองชาง 
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แบบ  ผ 02 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 

               1.2  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา (ตอ) 
   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท)     

 หมูทีไ 2           

11 ครงการกอสรຌางถนน
คอนกรีตถนนสายหนือ
นๅ า 

พืไอ฿หຌประชาชนมี
ถนน฿ชຌสัญจรเปมา
สะดวก 

กอสรຌางถนนคอนกรีตถนนสาย
ถนนสายหนือนๅ า กวຌาง 5 มตร
ระยะทาง 4,000 มตร  

12,000,000 
 

12,000,000 
 

12,000,000 
 

12,000,000 
 

6,000,000 รຌอยละของ
ประชาชนทีไเดຌรับ
ความสะดวก 

ประชาชนมีถนน
฿ชຌสัญจรเปมา
สะดวก 

กองชาง 

12 ครงการกอสรຌางถนน
คอนกรีตสายควนนกหวຌา 

พืไอ฿หຌประชาชนมี
ถนน฿ชຌสัญจรเปมา 

กอสรຌางถนนคอนกรีตสายควน
นกหวຌา  กวຌาง 5 มตร ระยะทาง 
2,000 มตร  

4,000,000 
 

4,000,000 
 

4,000,000 
 

4,000,000 
 

4,000,000 รຌอยละของ
ประชาชนทีไเดຌรับ
ความสะดวก 

ประชาชนมีถนน
฿ชຌสัญจรเปมา 

กองชาง 

13 ครงการกอสรຌางถนน
คอนกรีตสริมหลใกสาย
ขาวง-หนือคลองซา 

ประชาชนมีถนน฿ชຌ
สัญจรเปมาสะดวก 

กอสรຌางถนนคอนกรีตสริม
หลใกสายขาวง-หนือคลองซา
กวຌาง 5 มตร ระยะทาง 3,000 
มตร  

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รຌอยละของ
ประชาชนทีไเดຌรับ
ความสะดวก 

ประชาชนมีถนน
฿ชຌสัญจรเปมา
สะดวก 

กองชาง 

14 ครงการกอสรຌาง
ถนนคสล.สายบຌาน
นายประชิญ กຌว
อินทร์-นางจิตร นิไม
กาญจนา 

พืไอ฿หຌประชาชนมี
ถนน฿ชຌสัญจรเปมา
สะดวก 

กอสรຌางถนนคสล.สายบຌาน
นายประชิญ กຌวอินทร-์
นางจิตร นิไมกาญจนา    
กวຌาง 5 มตร ระยะทาง 
1,000 มตร 

   500,000  รຌอยละของ
ประชาชนทีไเดຌรับ
ความสะดวก 

ประชาชนมีถนน
฿ชຌสัญจรเปมา
สะดวก 

กองชาง 

15 
 
 

ครงการกอสรຌางระบบ
ประปาบริวณบຌานนาย
จิต นิไมกาญจนา 

พืไอ฿หຌประชาชนมีนๅ า
฿นการอุปภค บริภค 

กอสรຌางระบบประปาบຌานนาย
จิต  นิไมกาญจนา  จ านวน 1จุด 

 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

 1,000,000 1,000,000 รຌอยละของ
ประชาชนทีไมีนๅ า
฿ชຌ 

ประชาชนมีนๅ า
฿นการอุปภค
บริภค 

กองชาง 
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แบบ  ผ 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 

               1.2  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา (ตอ) 
   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท)     

 หมูทีไ 2 (ตอ)           

16 ครงการกอสรຌางระบบ
ประปาบริวณสระนๅ า
บຌานหนือนๅ า 

พืไอ฿หຌประชาชนมี
นๅ า฿นการอุปภค 
บริภค 

กอสรຌางระบบประปาบริวณ
สระนๅ าบຌานหนือนๅ า 

500,000 500,000 500,000 500,000 1,000,000 รຌอยละของ
ประชาชนทีไมีนๅ า
฿ชຌ 

ประชาชนมีนๅ า
฿นการอุปภค
บริภค 

กองชาง 

17 
 
 

ครงการกอสรຌางฝายนๅ า
ลຌน  

พืไอ฿หຌประชาชนมี
นๅ า฿นการอุปภค 
บริภค 

กอสรຌางฝายนๅ าลຌน บริวณ
ทีไดินนายประคอง กຌวลใก, 
บຌานนายจิต นิไมกาญจนา 

50,000 50,000 50,000 500,000 500,000 รຌอยละของ
ประชาชนทีไมีนๅ า
฿ชຌ 

ประชาชนมีนๅ า
฿นการอุปภค
บริภค 

กองชาง 

18 
 
 

ครงการสรຌางระบบ
ประปาคลองทรายขาวม.7 
มายังหมูทีไ 2 

พืไอ฿หຌประชาชนมี
นๅ าอุปภค บริภค
ตลอดป 

สรຌางประปารงดันคลอง
ทรายขาวจาก ม.7 มายัง ม.2 

2,500,000 
 

2,500,000 
 

2,500,000 
 

2,500,000 
 

2,500,000 
 

รຌอยละของ
ประชาชนทีไมีนๅ า
฿ชຌ 

ประชาชนมีนๅ า
฿นการอุปภค
บริภค 

กองชาง 
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แบบ  ผ 02                                                                                                                                                                                                                                                       
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 

              1.2  ผนงานอุตสาหรรมละการยธา  (ตอ) 
   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท)     

 หมูทีไ 2 (ตอ)           

19 
 
 

ครงการขุดลอกสระ
นๅ า ละสรຌางระบบ
ประปา 

พืไอ฿หຌประชาชนมี
นๅ า฿นการอุปภค 
บริภค 

ขุดลอกสระนๅ าละสรຌางระบบประปาบริวณ
หนຌารงรียนบຌานขาวง ,หลังบຌานอดีตผญ.คง ,
ทีไดินจาสิบอกชายนຌอย  ศรีทพ ละบຌาน
หนือนๅ า 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 รຌอยละของ
ประชาชนทีไมี
นๅ า฿ชຌ 

ประชาชนมี
นๅ า฿นการ
อุปภค
บริภค 

กองชาง 

20 ครงการขุดจาะ
บอบาดาลพรຌอม
หอถัง 

พืไอ฿หຌประชาชนมี
นๅ า฿นการอุปภค 
บริภค 

ขุดจาะบอบาดาลพรຌอมหอถัง หมูทีไ 2    2,000,000  รຌอยละของ
ประชาชนทีไมี
นๅ า฿ชຌ 

ประชาชนมี
นๅ า฿นการ
อุปภค
บริภค 

กองชาง 
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แบบ  ผ 02 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 

1.2  ผนงานอุตสาหรรมละการยธา (ตอ) 
   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท)     

 หมูทีไ 3            

21 
 

ครงการบุกบิกถนนหนຌา
นว – บຌานนายบุญธรรม 

พืไอ฿หຌประชาชน
มีถนน฿ชຌสัญจรเป
มาสะดวก 

บุกบิกถนนหนຌานว – บຌานนายบุญ
ธรรม ระยะทาง 1,000 มตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 500,000 รຌอยละของประชา 
ชนทีไเดຌรับความ
สะดวก 

ประชาชนมี
สัญจรเปมา
สะดวก 

กองชาง 

22 ครงการกอสรຌางถนน คสล.
สายหนຌานว – คลองล าตัง 

พืไอ฿หຌประชาชน
มีถนน฿ชຌสัญจรเป
มาสะดวก 

กอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใกสาย
หนຌานว – คลองล าตังระยะทาง  
กวຌาง 5 มตร 2,400 มตร   

8,000,000 
 

8,000,000 
 

8,000,000 
 

8,000,000 
 

5,000,000 รຌอยละของประชา 
ชนทีไเดຌรับความ
สะดวก 

ประชาชนมี
ถนน฿ชຌสัญจร
เปมาสะดวก 

กองชาง 

23 
 

ครงการวางทอบลใอก 
บริวณหຌวยบຌานตาสຌง 

พืไอ฿หຌประชาชน
สัญจรเปมา
สะดวก 

วางทอบลใอก จ านวน 1 จุด 200,000 200,000 200,000 200,000 500,000 รຌอยละของประชา 
ชนทีไเดຌรับความ
สะดวก 

ประชาชนมี
ถนน฿ชຌสัญจร
เปมาสะดวก 

กองชาง 

24 ครงการกอสรຌางถนนคสล.
สายยกนางจาย 

พืไอ฿หຌประชาชน
สัญจรเปมา
สะดวก 

กอสรຌางถนนคอนกรีตขนาด กวຌาง 5 
มตร ระยะทาง 600 มตร 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 500,000 รຌอยละของประชา 
ชนทีไเดຌรับความ
สะดวก 

ประชาชนมี
ถนน฿ชຌสัญจร
เปมาสะดวก 

กองชาง 

25 ครงการบุกบิกถนนสาย
สามทิศ฿ตຌ 

พืไอ฿หຌประชาชน
สัญจรเปมา
สะดวก 

บุกบิกถนนสายสามทิศ฿ตຌ กวຌาง 5 
มตร ระยะทาง 2,000 มตร พรຌอม
ทอบลใอกหูชຌาง 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 รຌอยละของประชา 
ชนทีไเดຌรับความ
สะดวก 

ประชาชนมี
ถนน฿ชຌสัญจร
เปมาสะดวก 

กองชาง 
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แบบ  ผ 02 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 
                 1.2  ผนงานอุตสาหรรมละการยธา (ตอ) 
   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท)     

 หมูทีไ 3 (ตอ)           

26 
 

ครงการกองสรຌางถนน 
คสล.สายสมสรร-     
ควนหัวเทร 

พืไอ฿หຌ
ประชาชน
สัญจรเปมา
สะดวก 

กอสรຌางถนน คสล.ถนน คสล.สายสมสรร-
วัดควนหัวเทร กวຌาง 5 มตร ระยะทาง
ประมาณ 1,200 มตร  

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 500,000 รຌอยละของ
ประชาชนทีไ
เดຌรับความ
สะดวก 

ประชาชนมี
ถนน฿ชຌสัญจร
เปมาสะดวก 

กองชาง 

27 ครงการกอสรຌางถนน
คอนกรีตสายเสยาสน์-
ปຆาตຌว(ชวงนิคม-ปຆา
ตຌว ชวงทีไ 1) 

พืไอ฿หຌ
ประชาชน
สัญจรเปมา
สะดวก 

กอสรຌางถน คสล. สายนิคม-ปຆาตຌว ตอ
จาก หมู 3- หมู 8  กวຌาง 5 มตร  ยาว  
2,000 มตร 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 รຌอยละของ
ประชาชนทีไ
เดຌรับความ
สะดวก 

ประชาชนมี
ถนน฿ชຌสัญจร
เปมาสะดวก 

กองชาง 

28 
 

ครงการกอสรຌางถนน
คอนกรีตสายเสยาสน์-
ปຆาตຌว(ชวงนิคม-ปຆา
ตຌว ชวงทีไ 2) 

พืไอ฿หຌ
ประชาชน
สัญจรเปมา
สะดวก 

กอสรຌางถนน คสล. ตอจากชวงทีไ 1 หมู 3 
–หมู 8 กวຌาง 5 มตร ยาว 2,000 มตร 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 รຌอยละของ
ประชาชนทีไ
เดຌรับความ
สะดวก 

ประชาชนมี
ถนน฿ชຌสัญจร
เปมาสะดวก 

กองชาง 
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แบบ  ผ 02 1. ยุทธศาสตร์การพฒันาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 

              1.2  ผนงานอตุสาหรรมละการยธา (ตอ) 
   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรบั 

หนวยงาน 

รับผดิชอบหลัก ทีไ ครงการ วัตถุประสงค ์ (ผลผลิตของครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท)     

 หมูทีไ 3 (ตอ)           

29 ครงการกอสรຌางระบบประปา
พรຌอมทอสงจายนๅ า 

พืไอ฿หຌประชาชนมีนๅ า฿น
การอุปภค บริภค 

กอสรຌางระบบประปา
พรຌอมทอสงจายนๅ า  
พรຌอมรัๅวตาขาย ทีไดินนาย
สภณ  บุญตัๅง , นาย
ประภาส สงรุຌง ละ นายรุน 
อินทร์ฤทธิ์ (คลองบางปุด) 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

1,000,000 รຌอยละของ
ประชาชนทีไมีนๅ า
฿ชຌ 

ประชาชนมีนๅ า฿นการ
อุปภคบริภคตลอดป 

กองชาง 

30 
 

ครงการขุดจาะบอบาดาล  พืไอ฿หຌประชาชนมีนๅ า฿น
การอุปภค บริภค 

ขุดจาะบอบาดาล  
- บริวณคลองล าตัง  
- บຌานนายบุญธรรม กຌว
มณี 
- นายเพศาล คงยง –บຌาน
นายสวาง พชรรือนนຌอย 
-นายจ ารัส   รัตนกาล 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

1,000,000 รຌอยละของ
ประชาชนทีไมีนๅ า
฿ชຌ 

ประชาชนมีนๅ า฿น 

การอุปภคบริภค 
 

กองชาง 

31 ครงการกอสรຌางฝายนๅ าลຌน พืไอ฿หຌประชาชนมีนๅ า฿น
การอุปภค บริภค 

กอสรຌางฝายนๅ าลຌน บริวณ
ขຌางบຌานนายลใก  

200,000 200,000 200,000 200,000 500,000 รຌอยละของ
ประชาชนทีไมีนๅ า
฿ชຌ 

ประชาชนมีนๅ า฿นการ
อุปภคบริภคตลอดป 

กองชาง 

32 
 

ครงการขยายขตประปาจากหมู
ทีไ 8 ถึง หมูทีไ 3 

พืไอ฿หຌประชาชนมีนๅ า฿น
การอุปภค บริภค 

ขยายขตประปาจากหมูทีไ 
8 ถึง หมูทีไ 3 

500,000 500,000 500,000 500,000  รຌอยละของ
ประชาชนทีไมีนๅ า
฿ชຌ 

ประชาชนมีนๅ า฿นการ
อุปภคบริภคตลอดป 

กองชาง 
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แบบ  ผ 02  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน  

              1.2  ผนงานอุตสาหรรมละการยธา (ตอ) 
   ป้าหมาย 

(ผลผลิตของครงการ) 
งบประมาณละทีไผานมา ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท)    

 หมูทีไ 4           

33 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริม
หลใกสายนว 5 ทิศ฿ตຌ ม.4-8 

พืไอ฿หຌประชาชน
มีถนน฿ชຌสัญจร
เปมาสะดวก 

กอสรຌางถนนคอนกรีตสริม
หลใกสายนว 5 ทิศ฿ตຌ  กวຌาง 
5 มตร  ระยะทาง 2,000 มตร 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

500,000 รຌอยละของประ ชา
ชนทีไเดຌรับความ
สะดวก 

ประชาชนมีถนน
฿ชຌสัญจรเปมา
สะดวก 

กองชาง 

34 ครงการกอสรຌางถนน คสลบริวณ
สนามกีฬา ร.ร.บຌานนิคมวังหิน 

พืไอ฿หຌประชาชน
สัญจรเปมา
สะดวก 

กอสรຌางถนนคอนกรีตสริม
หลใก กวຌาง 5 มตร  ระยะทาง 
400 มตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 500,000 รຌอยละของประ ชา
ชนทีไเดຌรับความ
สะดวก 

ประชาชนมีถนน
฿ชຌสัญจรเปมา
สะดวก 

กองชาง 

35 ครงการบุกบิกถนนสายนว 5-6 
ทิศหนือ 

พืไอ฿หຌประชาชน
สัญจรเปมา
สะดวก 

บุกบิกถนนสายนว 5-6 ทิศ
หนือ กวຌาง 5 มตร ระยะทาง 
1,000 มตร 

100,000 100,000 100,000 100,000  รຌอยละของประ ชา
ชนทีไเดຌรับความ
สะดวก 

ประชาชนมีถนน
฿ชຌสัญจรเปมา
สะดวก 

กองชาง 

36 ครงการบุกบิกถนนสายนว 4-5 
ทิศหนือ 

พืไอ฿หຌประชาชน
มีถนน฿ชຌสัญจร
เปมาสะดวก 

บุกบิกถนนสายนว 4-5 ทิศ
หนือกวຌาง 5 มตร ระยะทาง 
800 มตร 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

 รຌอยละของประ ชา
ชนทีไเดຌรับความ
สะดวก 

ประชาชนมีถนน
฿ชຌสัญจรเปมา
สะดวก 

กองชาง 
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แบบ  ผ 02 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 
1.2  ผนงานอุตสาหรรมละการยธา (ตอ) 

   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 
(KPI) 

ผลทีไคาดวา หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

จะเดຌรับ 

           

 หมูทีไ 4 (ตอ)           

37 ครงการบุกบิกถนน
สายนว 5-6 ทิศ฿ตຌ 

พืไอ฿หຌ
ประชาชน
สัญจรเปมา
สะดวก 

บุกบิกถนนสายนว 5-6 ทิศ฿ตຌ กวຌาง 5 
มตร ระยะทาง 1,000 มตร 

100,000 100,000 100,000 100,000  รຌอยละของ
ประ ชาชนทีไ
เดຌรับความ
สะดวก 

ประชาชนมีถนน฿ชຌ
สัญจรเปมาสะดวก 

กองชาง 

38 ครงการกอสรຌางถนน
อสฟัลต์คอนกรีต 
สายเสยาสน์-ปຆาตຌว
(ทิศหนือ) ม.4 

พืไอ฿หຌ
ประชาชนมี
ถนน฿ชຌสัญจร
เปมาสะดวก 

กอสรຌางถนนผิวอสฟัลต์คอนกรีตกวຌาง 
8.00 มตร ยาว 1,000 มตร  
งบประมาณ 2,000,000 บาท 
-ปงบประมาณ 2563  กอสรຌาง 330 ม. 
-ปงบประมาณ 2564 กอสรຌาง 330 ม. 
-ปงบประมาณ 2565  กอสรຌาง 340 ม. 

   
 

 
 
660,000 

 
 
 
 

 
660,000 

 

 
 
 
 
 

 
680,000 

รຌอยละของ
ประชาชนทีไ
เดຌรับความ
สะดวก 

ประชาชนมถีนนสัญจร
เปมาสะดวก 

กองชาง 

39 ครงการขุดจาะบอ
บาดาล พรຌอมระบบ
ประปา 
จ านวน 8 จุด 

พืไอ฿หຌ
ประชาชนมีนๅ า
฿นการอุปภค 
บริภคตลอดป 

ขุดจาะบอบาดาล พรຌอมระบบประปา 
จ านวน 8 จุดบริวณบຌาน นายสมศักด์ิ 
ทองสงสม, นายก าพล  จุลจงกล, นาง
สภา ลขลักษณ์, นายสภณ  มุดมี, นาย
วิชียร บุญชิด,นายสมควร บุญชิด, นาย
สนัไน เทรสุวรรณ, ร.ร.บຌานนิคมวังหิน 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

600,000 600,000 600,000 รຌอยละของ
ประชาชนทีไมี
นๅ า฿ชຌ 

ประชาชนมีนๅ า฿นการ
อุปภคบริภคตลอดป 

กองชาง 
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แบบ  ผ 02 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 
1.2  ผนงานอุตสาหรรมละการยธา (ตอ) 

   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 
(KPI) 

ผลทีไคาดวา หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

จะเดຌรับ 

           

 หมูทีไ 4 (ตอ)           

40 ครงการกอสรຌางฝาย
นๅ าลຌน 

พืไอ฿หຌ
ประชาชนมีนๅ า
฿นการอุปภค 
ตลอดป 

กอสรຌางฝายนๅ าลຌน บริวณทีไดินนายชล 
คงรือง, นายจวง บุญนาค, นายบุญชู 
บุญชิด ละ นส.อนงค์ สิทธิศักด์ิ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รຌอยละของ
ประชาชนทีไมี
นๅ า฿ชຌ 

ประชาชนมีนๅ า฿นการ
อุปภคบริภคตลอดป 

กองชาง 

41 ครงการปรับปรุงบอ
ซีมนต์กใบนๅ า      
(ฝาย 33) 

พืไอ฿หຌ
ประชาชนมีนๅ า
฿นการอุปภค 
บริภคตลอดป 

ปรับปรุงบอซีมนต์กใบนๅ า (ฝ33) 
บริวณร.ร.บຌานนิคมวังหิน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รຌอยละของ
ประชาชนทีไมี
นๅ า฿ชຌ 

ประชาชนมีนๅ า฿นการ
อุปภคบริภคตลอดป 

กองชาง 
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แบบ  ผ 02 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 

             1.2  ผนงานอุตสาหรรมละการยธา (ตอ) 
   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท)     

            หมูทีไ 5          

42 
 

ครงการกอสรຌาง
สะพาน สาย 3 ทิศ฿ตຌ 

พืไอ฿หຌประชาชนมีถนน
฿ชຌสัญจรเปมา 

กอสรຌางสะพานคอนกรีต กวຌาง 
5 มตร   ยาว 10 มตร 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รຌอยละของ
ประชาชนทีไเดຌรับ
ความสะดวก 

ประชาชนมี
ถนน฿ชຌสัญจร
เปมา 

กองชาง 

43 
 

ครงการปรับปรุง
ถนนนว 3 ทิศ฿ตຌ 

พืไอ฿หຌประชาชนสัญจร
เปมาสะดวก 

ปรับปรุงถนนดຌวยหินผุ  ขนาด
กวຌาง 5  มตร  ระยะทาง 1,500
มตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 รຌอยละของประชา 
ชนทีไเดຌรับความ
สะดวก 

ประชาชนมี
ถนน฿ชຌสัญจร
เปมาสะดวก 

กองชาง 

44  
 

ครงการขยายขต
เฟฟງานวทิศหนือ 
นว 3 

พืไอ฿หຌประชาชนเดຌมี
เฟฟງา฿ชຌ 

ขยายขตเฟฟງาระยะทาง 1 
กิลมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รຌอยละของ
ประชาชนทีไเดຌรับ
ความสะดวก 

ประชาชนมี
เฟฟງา฿ชຌ 

กองชาง 

45 
 

ครงการกอสรຌางถนน 
คสล.สายบางปุด 

พืไอ฿หຌประชาชนสัญจร
เปมาสะดวก 

กอสรຌางถนน คสล. กวຌาง 5 
มตร  ยาว 1,500 มตร 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 500,000 รຌอยละของประชา 
ชนทีไเดຌรับความ
สะดวก 

ประชาชนมี
ถนน฿ชຌสัญจร
เปมาสะดวก 

กองชาง 

46 
 

ครงการกอสรຌาง
ถนนคสล. สาย 3 ทิศ
หนือ 

พืไอ฿หຌประชาชนมีถนน
฿ชຌสัญจรเปมาสะดวก 

กอสรຌางถนนคสล. สายสามทิศ
หนือ กวຌาง 5 มตร ระยะทาง 
1,300 มตร 

4,000,000 
 

4,000,000 
 

4,000,000 
 

4,000,000 
 

4,000,000 
 

รຌอยละของประชา 
ชนทีไเดຌรับความ
สะดวก 

ประชาชนมี
ถนน฿ชຌสัญจร
เปมาสะดวก 

กองชาง 
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แบบ  ผ 02 1 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 

              1.2  ผนงานอุตสาหรรมละการยธา (ตอ) 
   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท)     

            หมูทีไ 5(ตอ)           

47 
 

ครงการกอสรຌางถนนคสล.
สายหนึไง ทิศหนือ 

พืไอ฿หຌประชาชนชน
สัญจรเปมาสะดวก 

กอสรຌางถนนคสล.สายหนึไงทิศหนือ 
กวຌาง 5 มตร ระยะทาง 1,000 มตร 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 รຌอยละของประชา 
ชนทีไเดຌรับความ
สะดวก 

ประชาชนมีถนน
฿ชຌสัญจรเปมา 

กองชาง 

48 
 

ครงการกอสรຌางบลใอกหู
ชຌาง สาย 2 ทิศหนือ 

พืไอ฿หຌประชาชนมี
ถนน฿ชຌสัญจรเปมา
สะดวก 

กอสรຌางบลใอกหูชຌาง ความยาว  
8 มตร 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 รຌอยละของ
ประชาชนทีไเดຌรับ
ความสะดวก 

ประชาชนมีถนน
฿ชຌสัญจรเปมา
สะดวก 

กองชาง 

49 
 

ครงการกอสรຌางบลใอกหู
ชຌางบางปุด 

พืไอ฿หຌประชาชน฿ชຌ
สัญจรเปมา 

กอสรຌางบลใอกหูชຌาง  ความยาว 8 
มตร 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 รຌอยละของ
ประชาชนทีไเดຌรับ
ความสะดวก 

ประชาชนมีถนน
฿ชຌสัญจรเปมา 

กองชาง 

50 
 

ครงการกอสรຌางบลใอกหู
ชຌาง ปากทางสายบางตา
หก 

พืไอ฿หຌประชาชนมี
ถนน฿ชຌสัญจรเปมา
สะดวก 

กอสรຌางบลใอกหูชຌาง ปากทางสายบาง
ตาหก 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 รຌอยละของ
ประชาชนทีไเดຌรับ
ความสะดวก 

ประชาชนมีถนน
฿ชຌสัญจรเปมา
สะดวก 

กองชาง 

51 
 
 

ครงการจาะบอบาดาล
ละสรຌางระบบประปา 6 
จุด 

พืไอ฿หຌประชาชนมี
นๅ า฿นการอุปภค 
บริภค 

จาะบอบาดาลละสรຌางระบบประปา 
บริวณหอถังประปา ม.5 บຌานนายยง
ยุทธ หนูเผ,บຌานสวัสด์ิ ชุมพล, บຌาน
นายสารจน์ บุญชวยกຌว,นายภิญญ 
ชัยสมานละนายส าราญ ดีหนู 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 

 
รຌอยละของ
ประชาชนทีไมีนๅ า
฿ชຌ 

ประชาชนมีนๅ า฿น 

การอุปภค
บริภค 

กองชาง 
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1
 

แบบ  ผ 02  
1 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 

              1.2  ผนงานอุตสาหรรมละการยธา (ตอ) 
   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท)     

            หมูทีไ 5(ตอ)           

52 
 

ครงการกอสรຌางฝายนๅ า
ลຌนคลองบางปุดสาย 2  
ทิศ฿ตຌ 

พืไอ฿หຌมีนๅ า฿นการ
อุปภค บริภค
ตลอดป 

กอสรຌางฝายนๅ าลຌน คลองบางปุด 500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

รຌอยละของ
ประชาชนทีไมีนๅ า
฿ชຌ 
 

มีนๅ า฿นการ
อุปภค 

บริภคตลอดป 

กองชาง 

53 
 

ครงการกอสรຌางฝายนๅ า
ลຌน คลองล าตัง 

พืไอ฿หຌมีนๅ า฿นการ
อุปภค บริภค
ตลอดป 

กอสรຌางฝายนๅ าลຌน คลองล าตัง 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

รຌอยละของ
ประชาชนทีไมีนๅ า
฿ชຌ 
 

มีนๅ า฿นการ
อุปภค 

บริภคตลอดป 

กองชาง 
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แบบ  ผ 02  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 

              1.2  ผนงานอุตสาหรรมละการยธา (ตอ) 
ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย 

(ผลผลิตของครงการ) 
งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมูทีไ 6           

54 ครงการกอสรຌางถนน
คอนกรีตสริมหลใกสายหຌวย
ลึก 

พืไอ฿หຌประชาชนมี
ถนน฿ชຌสัญจรเปมา
สะดวก 

กอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก
จากหัวสะพานถึงสวนนายสุธรรม 
กตุกຌว กวຌาง 5 มตร ระยะทาง 
3,000 มตร 

12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000  รຌอยละของประชา 
ชนทีไเดຌรับความ
สะดวก 

ประชาชนมี
ถนน฿ชຌ
สัญจรเปมา 

กองชาง 

55 ครงการบุกบิกถนนจากสวน
นายสุธรรม กตกຌว 

พืไอ฿หຌประชาชน฿ชຌ
สัญจรเปมาสะดวก 

บุกบิกถนนจากสวนนายสุธรรม 
กตกຌว กวຌาง 5 มตร ระยะทาง 
400 มตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รຌอยละของประชา 
ชนทีไเดຌรับความ
สะดวก 

ประชาชนมี
ถนน฿ชຌ
สัญจรเปมา 

กองชาง 

56 ครงการปรับปรุงถนนบຌาน
นายสุชาติ ถงึสวนนายทิไน 

พืไอ฿หຌประชาชน
สัญจรเปมาสะดวก 

ปรับปรุงถนนพรຌอมซอมซมทอ
จากบຌานนายสุชาติ ธนาวุฒิ ถึงสวน
นายทิไน กวຌาง 5 มตร ระยะทาง 
1,200  ม.  

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  รຌอยละของประชา 
ชนทีไเดຌรับความ
สะดวก 

ประชาชนมี
ถนน฿ชຌ
สัญจรเปมา 

กองชาง 

57 ครงการบุกบิกถนนสายบຌาน
นายสุชาติ ถึง บຌานนายศุภ
พงษ ์

พืไอ฿หຌประชาชนมี
ถนน฿ชຌสัญจรเปมา
สะดวก 

บุกบิกถนนสายบຌานนายสุชาติ ถึง 
บຌานนายศุภพงษ์ กวຌาง 5 มตร 
ระยะทาง 700 มตร 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

 รຌอยละของประชา 
ชนทีไเดຌรับความ
สะดวก 

ประชาชนมี
ถนน฿ชຌ
สัญจรเปมา 

กองชาง 

58 ครงการกอสรຌางถนนคสล.
สายบางหิน-นาต าสา 

พืไอ฿หຌประชาชนมี
ถนน฿ชຌสัญจรเปมา
สะดวก 

กอสรຌางถนนคสล.กวຌาง 5 มตร 
ระยะทาง 900มตร  

400,000 400,000 400,000 400,000 500,000 รຌอยละของประชา 
ชนทีไเดຌรับความ
สะดวก 

ประชาชนมี
ถนน฿ชຌ
สัญจรเปมา
สะดวก 

กองชาง 
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แบบ  ผ 02  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 

               1.2 ผนงานอุตสาหรรมละการยธา (ตอ) 
   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท)     (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

 หมูทีไ 6 (ตอ)           

59 ครงการปรับปรุงถนนสายสาย
บางหิน-นาต าสา 

พืไอ฿หຌประชาชนมี
ถนน฿ชຌสัญจรเป
มาสะดวก 

ปรับปรุงถนนกวຌาง 5 มตร 
ระยะทาง 900 มตร พรຌอมฝังทอ 
จ านวน 3 จุด 

400,000 400,000 400,000 400,000  รຌอยละของประ 
ชาชนทีไเดຌรับ
ความสะดวก 

ประชาชนมี
ถนน฿ชຌ
สัญจรเปมา
สะดวก 

กองชาง 

60 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีต
สริมหลใกสายบຌานนายสนัไน 
ปานมา 

พืไอ฿หຌประชาชนมี
ถนน฿ชຌสัญจรเป
มาสะดวก 

กอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก
สายบຌานนายสนัไน ปานมา กวຌาง 5 
มตร  ระยะทาง 2,000 มตร 

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000  รຌอยละของประ 
ชาชนทีไเดຌรับ
ความสะดวก 

ประชาชนมี
ถนน฿ชຌ
สัญจรเปมา 

กองชาง 

61 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีต
สริมหลใกสายประปา -บຌาน
นายสมชาย 

พืไอ฿หຌประชาชนมี
ถนน฿ชຌสัญจรเป
มาสะดวก 

กอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก
จากสามยกประปา ถึงสวนนาย
วิจิตร กวຌาง 5 มตร ระยะทาง 
1,200 มตร 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000  รຌอยละของประ 
ชาชนทีไเดຌรับ
ความสะดวก 

ประชาชนมี
ถนน฿ชຌ
สัญจรเปมา 

กองชาง 

62 ครงการปรับปรุงถนนจากสาม
ยกประปา ถึง สวนนายวิจิตร 
กตุกຌว 

พืไอ฿หຌประชาชนมี
ถนน฿ชຌสัญจรเป
มาสะดวก 

ปรับปรุงถนนจากสามยกประปา 
ถึง สวนนายวิจิตร กตุกຌว 
ระยะทาง 1,000 มตร 

400,000 400,000 400,000 400,000  รຌอยละของประ 
ชาชนทีไเดຌรับ
ความสะดวก 

ประชาชนมี
ถนน฿ชຌ
สัญจรเปมา 

กองชาง 

63 ครงการปรับปรุงถนนสายบຌาน
นายสมนึก ซงสุย จดถนน 
คสล.บຌานนาย฿จ ฤทธาภิรมณ์  

พืไอ฿หຌประชาชนมี
ถนน฿ชຌสัญจรเป
มาสะดวก 

ปรับปรุงถนนสายบຌานนายสมนึก 
ซงสุยจดถนนคอนกรีตบຌานนาย฿จ 
ฤทธาภิรมณ์ ระยะทาง 2,000 มตร 

800,000 800,000 500,000 500,000  รຌอยละของประ 
ชาชนทีไเดຌรับ
ความสะดวก 

ประชาชนมี
ถนน฿ชຌ
สัญจรเปมา 

กองชาง 
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แบบ  ผ 02  
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 

               1.2 ผนงานอุตสาหรรมละการยธา (ตอ) 
   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท)     

 หมูทีไ 6 (ตอ)           

64 ครงการปรับปรุง
ถนนสายบຌานนาย
สนัไน ปานมา 

พืไอ฿หຌประชาชนมี
ถนน฿ชຌสัญจรเปมา
สะดวก 

ปรับปรุงถนนสายบຌานนายสนัไน ปานมา 
ระยะทาง 900 มตร ละซอมทอลอดชวง กม.
0.00 

400,000 400,000 400,000 400,000  รຌอยละของประ 
ชาชนทีไเดຌรับ
ความสะดวก 

ประชาชนมี
ถนน฿ชຌสัญจรเป
มา 

กองชาง 

 
65 
 

ครงการกอสรຌาง
ระบบประปา 

พืไอ฿หຌประชาชนมี
นๅ า฿นการอุปภค 
บริภค 

กอสรຌางระบบประปา ทีไดิน นายสุชาติ หิๅนจิๅว  200,000 200,000 200,000 200,000  รຌอยละของ
ประชา ชนทีไมีนๅ า
฿ชຌ 

ประชาชนมีนๅ า
฿นการอุปภค
บริภ 

กองชาง 

 
66 
 

ครงการขุดจาะบอ
บาดาลละสรຌาง
ระบบประปา 
 

พืไอ฿หຌประชาชนมี
นๅ า฿นการอุปภค 
บริภคตลอดป 

ขุดจาะบอบาดาลจ านวน 7 จุด 
-บຌานนายรอหีม มัชมูมาศ,บຌานนส.จรรยา อมร
พล, ศาลาอนกประสงค์ หมูทีไ 6 ,บຌานนาย
สมนึก, นายประนอม อมรพล, วิจิตรา ศรีษะ
ภูมิ,อารีย์ 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

 รຌอยละของ
ประชาชนทีไมีนๅ า
฿ชຌ 

ประชาชนมีนๅ า
฿นการอุปภค
บริภคตลอดป 

กองชาง 

67 ครงการกอสรຌาง
หอถังรองรับนๅ า 

พืไอ฿หຌประชาชนมี
นๅ า฿นการอุปภค 
บริภคตลอดป 

กอสรຌางหอถังรองรับนๅ า ศาลาอนกประสงค์ ม.
6 ละบຌานนายเชยา  ศรีนวลปาน 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

 รຌอยละของ
ประชาชนทีไมีนๅ า
฿ชຌ 

ประชาชนมีนๅ า
฿นการอุปภค
บริภคตลอดป 

กองชาง 
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แบบ  ผ 02  
 
 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 

               1.2 ผนงานอุตสาหรรมละการยธา (ตอ) 
   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท)     

 หมูทีไ 6 (ตอ)           

68 ครงการกอสรຌาง
ฝายนๅ าลຌน 4 จุด 

พืไอ฿หຌ
ประชาชนมีนๅ า 
฿นการอุปภค 
บริภค 
ตลอดป 

กอสรຌางฝายนๅ าลຌนหัวตะพาน, สวนนายสุพจน์ ทอง
สง, สวนนางพใญศรี  งามสวน, สวนนายสุพักตร์ ชวย
พล, สวนนายประสม ชูสือหึง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รຌอยละของ
ประชา ชนทีไมี
นๅ า฿ชຌ 

ประชาชนมีนๅ า฿น
การอุปภค
บริภคตลอดป 

กองชาง 

69 
 

ครงการซอมซม
ระบบประปาภูขา 

พืไอ฿หຌ
ประชาชนมีนๅ า 
฿นการอุปภค 
บริภค 

ซอมซมระบบประปาภูขา จากตຌนงิๅว ถึง หอถังสูง 
ม.6 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รຌอยละของ
ประชา ชนทีไมี
นๅ า฿ชຌ 

ประชาชนมีนๅ า฿น
การอุปภค
บริภค 

กองชาง 
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แบบ  ผ 02  
 
 
 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 

               1.2 ผนงานอุตสาหรรมละการยธา (ตอ) 
   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา หนวยงาน 

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก 

 หมูทีไ 7            

70 
 

ครงการกอสรຌางถนนคสล. 
ตอนทีไ 2 จากบຌานนายสนอง 
นิดคง  

พืไอ฿หຌประชาชนมี
ถนน฿ชຌสัญจรเปมา
สะดวก 

กอสรຌางถนนคสล. ตอนทีไ 2 จากบຌาน
นายสนอง นิดคง กวຌาง 5 มตร  
ระยะทาง 200 มตร 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 รຌอยละของประ 
ชาชนทีไเดຌรับ
ความสะดวก 

ประชาชนมีถนน
฿ชຌสัญจรเปมา
สะดวก 

กองชาง 
 

 
71 

ครงการกอสรຌางถนนคสล.
สายควนนกหวຌา 

พืไอ฿หຌประชาชนมี
ถนน฿ชຌสัญจรสะดวก 

กอสรຌางถนนคสล.สายควนนกหวຌา-
บຌานนายสุชาติ ทีไยงธรรม ระยะทาง 
1,300  มตร  กวຌาง  4  มตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  รຌอยละของประ 
ชาชนทีไเดຌรับ
ความสะดวก 

ประชาชนมีถนน
฿ชຌสัญจรเปมา 

กองชาง 
 

72 ครงการกอสรຌางถนนคสล.
สายควนบก-หนือคลองซา 
ม.1-7 

พืไอ฿หຌประชาชนมี
ถนน฿ชຌสัญจรสะดวก 

กอสรຌางถนนคสล.สายควนบก-

หนือคลองซา ม.1-7 กวຌาง 5 มตร  
ระยะทาง 2,000มตร 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000  รຌอยละของประ 
ชาชนทีไเดຌรับ
ความสะดวก 

ประชาชนมีถนน
฿ชຌสัญจรเปมา 

กองชาง 

73 ครงการกอสรຌางถนนคสล.
สายขาวง-หนือคลองซา ม.7- 
ม.2 

พืไอ฿หຌประชาชนมี
ถนน฿ชຌสัญจรสะดวก 

กอสรຌางถนนคสล.สายขาวง-หนือ
คลองซา ม.7- ม.2 กวຌาง 5 มตร  
ระยะทาง 3,000 มตร 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000  รຌอยละของประ 
ชาชนทีไเดຌรับ
ความสะดวก 

ประชาชนมีถนน
฿ชຌสัญจรเปมา 

กองชาง 

74 ครงการบุกบิกถนนสายควน
สมใดชุม ตอน 3  จากสวน
นางสาลีไ  ออนชืไนจิตร 

พืไอ฿หຌประชาชนมี
ถนน฿ชຌสัญจรเปมา
สะดวก 

บุกบิกถนน  ขนาดกวຌาง 4  มตร  
ระยะทาง 1,000 มตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รຌอยละของประ 
ชาชนทีไเดຌรับ
ความสะดวก 

ประชาชนมีถนน
฿ชຌสัญจรเปมา
สะดวก 

กองชาง 
 



 

 

6
7
 

แบบ  ผ 02  
 
 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 

               1.2 ผนงานอุตสาหรรมละการยธา (ตอ) 
   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

จะเดຌรับ 

 หมูทีไ 7 (ตอ)           

75 ครงการกอสรຌางถนนคสล.
สายควนชัน 

 

พืไอ฿หຌประชาชนมี
ถนน฿ชຌสัญจรเปมา
สะดวก 

กอสรຌางถนนคสล.สายควนชัน กวຌาง 
5 มตร  ระยะทาง 500  มตร 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000  รຌอยละของประ 
ชาชนทีไเดຌรับ
ความสะดวก 

ประชาชนมี
ถนน฿ชຌสัญจร
เปมาสะดวก 

กองชาง 
 

 
76 

ครงการกอสรຌางถนนคสล.
สายควนสมใดชุน(จากบຌาน
นายชีวิน ดวงมาก – บຌาน
นายนอบ พันธ์มีศรี) 
 

พืไอ฿หຌประชาชนมี
ถนน฿ชຌสัญจรเปมา
สะดวก 

กอสรຌางถนนคสล.จากบຌานนายชีวิน 
ดวงมาก – บຌานนายนอบ พันธ์มีศรี 
กวຌาง 4 มตร ระยะทาง 300 มตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  รຌอยละของประ 
ชาชนทีไเดຌรับ
ความสะดวก 

ประชาชนมี
ถนน฿ชຌสัญจร
เปมาสะดวก 

กองชาง 
 

77 ครงการบุกบิกถนนสาย
บຌานนายบุญฤทธิ์ ถึง สาย
ขຌานๅ าตก  
 

พืไอ฿หຌประชาชนมี
ถนน฿ชຌสัญจรเปมา
สะดวก 

บุกบิกถนนสายบຌานนายบุญฤทธิ์ ถึง 
สายขຌานๅ าตก ระยะทาง 400 มตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รຌอยละของประ 
ชาชนทีไเดຌรับ
ความสะดวก 

ประชาชนมี
ถนน฿ชຌสัญจร
เปมาสะดวก 

กองชาง 
 

78 ครงการบุกบิกถนนสาย
บຌานนายจริญ  มืองสองสี 

พืไอ฿หຌประชาชนมี
ถนน฿ชຌสัญจรเปมา
สะดวก 

บุกบิกถนนสายบຌานนายจริญ  มือง
สองสี ระยะทาง 300 มตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รຌอยละของประ 
ชาชนทีไเดຌรับ
ความสะดวก 

ประชาชนมี
ถนน฿ชຌสัญจร
เปมาสะดวก 

กองชาง 
 

 



 

 

6
8
 

แบบ  ผ 02  
 
 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 

               1.2 ผนงานอุตสาหรรมละการยธา (ตอ) 
   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

จะเดຌรับ 

 หมูทีไ 7 (ตอ)           

79 ครงการบุกบิกถนนสาย
บຌานนางละออนศรี คุณศิริ 
ถึง บຌานนายสุทพ ดวงกຌว  

พืไอ฿หຌประชาชนมี
ถนน฿ชຌสัญจรเปมา
สะดวก 

บุกบิกถนนสายบຌานนางละออนศรี 
คุณศิริ ถึง บຌานนายสุทพ ดวงกຌว 
ระยะทาง 1,000 มตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รຌอยละของประ 
ชาชนทีไเดຌรับ
ความสะดวก 

ประชาชนมี
ถนน฿ชຌสัญจร
เปมาสะดวก 

กองชาง 
 

80 ครงการกอสรຌางถนน คสล 
ซอยบຌานนายสนห์ รอดชู 

พืไอ฿หຌประชาชนมี
ถนน฿ชຌสัญจรเปมา
สะดวก 

กอสรຌางถนน คสล ซอยบຌานนายสนห์ 
รอดชู กวຌาง 4 มตร ระยะทาง 300 มตร 

   500,000  รຌอยละของประ 
ชาชนทีไเดຌรับ
ความสะดวก 

ประชาชนมี
ถนน฿ชຌสัญจร
เปมาสะดวก 

กองชาง 
 

81 
 

ครงการขุดจาะบอบาดาล
พรຌอมติดตัๅงระบบประปา 

พืไอ฿หຌประชาชนมีนๅ า 
฿นการอุปภค บริภค 
ตลอดป 

ขุดจาะบอบาดาลจ านวน 8  จุด 
-  บริวณควนนกหวຌา 
-  ส านักสงฆ์ - นางสาลี ออนชืไนจิตร 
- นางอเุรละบຌานนางออนศรี คุณศิริ 
- นางสนิท บุญชิด - นายสนิท รอดชู 
- นางมิไงขวัญ ขวัญบัว 

600,000 
 

600,000 
 

600,000 
 

600,000 
 

600,000 
 

รຌอยละของ
ประชาชนทีไมีนๅ า
฿ชຌ 

ประชาชนมีนๅ า
฿นการอุปภค
บริภค 

ตลอดป 

กองชาง 

 
 
 
 



 

 

6
9
 

แบบ  ผ 02  
 
 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 

               1.2 ผนงานอุตสาหรรมละการยธา (ตอ) 
   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท)     

 หมูทีไ7(ตอ)           

82 ครงการขุดสระกใบนๅ า พืไอ฿หຌประชาชนมีนๅ า฿น
การอุปภค บริภคตลอดป 

ขุดสระนๅ าขนาดลใก 
-  บริวณบຌานนายกษม  อินทรฤทธิ์,
บຌานนายสมจิตร  สุระบ าชาตรี, บຌาน
นายยธิน  ทองอนันต์,  บຌานหนือคลอง
ซา 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

รຌอยละของ
ประชาชนทีไมี
นๅ า฿ชຌ 

ประชาชนมี
นๅ า฿นการ
อุปภคบริภค 

ตลอดป 

กองชาง 

83 ครงการกอสรຌางถังกใบ
นๅ าพรຌอมวางระบบ
ประปา 

พืไอ฿หຌประชาชนมีนๅ า฿น
การอุปภค บริภคตลอดป 

กอสรຌางถังกใบนๅ า พรຌอมระบบประปา 
บริวณบຌานนายบุญฤทธ์ รอดกุล ละ
บຌานนางอุเรละทีไฝายนๅ าลຌน หนือคลอ
คลองซา 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

รຌอยละของ
ประชาชนทีไมี
นๅ า฿ชຌ 

ประชาชนมี
นๅ า฿นการ
อุปภคบริภค 

ตลอดป 

กองชาง 

84 ครงการปรับปรุง
ซอมซมฝาย 
พรຌอมติดตัๅงระบบ
ประปา 

พืไอ฿หຌประชาชนมีนๅ า฿น
การอุปภค บริภคตลอดป 

ขุดลอกฝาย พรຌอมตอทอประปา  700,000 700,000 700,000  รຌอยละของ
ประชาชนทีไมี
นๅ า฿ชຌ 

ประชาชนมี
นๅ า฿นการ
อุปภคบริภค
ตลอดป 

กองชาง 

 
 
 



 

 

7
0
 

แบบ  ผ 02  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 

               1.2 ผนงานอุตสาหรรมละการยธา (ตอ) 
   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

จะเดຌรับ 

 หมูทีไ 7 (ตอ)           

85 ครงการกอสรຌางฝายมีชีวิต พืไอ฿หຌประชาชน
มีนๅ า฿นการ
อุปภค บริภค 
ตลอดป 

กอสรຌางฝายมีชีวิต คลองซา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รຌอยละของประชาชน
ทีไมีนๅ า฿ชຌ 

ประชาชนมี
นๅ า฿น 

การอุปภค
บริภค 

ตลอดป 

กองชาง 

86 ครงการขุดลอกสระนๅ า พืไอ฿หຌประชาชน
มีนๅ า฿นการ
อุปภค บริภค 
ตลอดป 

ขุดลอกสระนๅ าบຌานนายสนิท 
รอดชู 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 รຌอยละของประชาชน
ทีไมนีๅ า฿ชຌ 

ประชาชนมี
นๅ า฿น 

การอุปภค
บริภค 

ตลอดป 

กองชาง 
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แบบ  ผ 02  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 
               1.2  ผนงานอุตสาหรรมละการยธา (ตอ) 
   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท)     

 หมูทีไ8           

87 ครงการกอสรຌางถนนคสล.
สายนว5 ทิศ฿ตຌ 

พืไอ฿หຌประชาชนมี
ถนน฿ชຌสัญจรเปมา
สะดวก 

กอสรຌางถนนคอนกรีตพรຌอมเหลทาง
สายนว 5 ทิศ฿ตຌ กวຌาง 5 ม. ระยะทาง 
2,000 ม.  

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000  รຌอยละของ
ประชาชนทีไเดຌรับ
ความสะดวก 

ประชาชนมี
ถนน฿ชຌ
สัญจรเปมา 

กองชาง 
 

88 ครงการกอสรຌางถนน คสล.
สายพงศ์ภณัฑารักษ์-นวหก  

พืไอ฿หຌประชาชน
สัญจรเปมาสะดวก 

กอสรຌางถนน คสล.สายพงศ์ภัณฑารักษ์-
นวหก กวຌาง 5 ม. ระยะทาง 1,000 ม. 
(บຌานนายลใก –บຌานนายทร) 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000  รຌอยละของ
ประชาชนทีไเดຌรับ
ความสะดวก 

ประชาชน
สัญจรเปมา
สะดวก 

กองชาง 

89 ครงการกอสรຌางถนน
คอนกรีตสริมหลใกสายควน
ขีๅรด-ควนหัวเทร 

พืไอ฿หຌประชาชนมี
ถนน฿ชຌสัญจรเปมา
สะดวก 

กอสรຌางถนนคสล. สายควนขีๅรด-ควน
หัวเทร กวຌาง 5 มตร ระยะทาง  1,200 
มตร   

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000  รຌอยละของ
ประชาชนทีไเดຌรับ
ความสะดวก 

ประชาชนมี
ถนน฿ชຌ
สัญจรเปมา
สะดวก 

กองชาง 
 

90 ครงการกอสรຌางถนน
คอนกรีตสริมหลใกสายนว7 
ทิศ฿ตຌ 

พืไอ฿หຌประชาชนมี
ถนน฿ชຌสัญจรเปมา
สะดวก 

กอสรຌางถนนคสล. กวຌาง 5 มตร 
ระยะทาง 2,600 มตร 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000  รຌอยละของประชา 
ชนทีไเดຌรับความ
สะดวก 

ประชาชนมี
ถนน฿ชຌ
สัญจรเปมา
สะดวก 

กองชาง 
 

91 
 

ครงการบุกบิกถนนนว 5-6 ประชาชนมีถนน฿ชຌ
สัญจรเปมาสะดวก 

บุกบิกถนนนว 5-6 ระยะทาง 2,000 
มตร 

800,000 800,000 800,000 800,000  รຌอยละของประชา 
ชนทีไเดຌรับความ
สะดวก 

ประชาชนมี
ถนน฿ชຌ
สัญจรเปมา 

กองชาง 
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แบบ  ผ 02  
 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 

               1.2  ผนงานอุตสาหรรมละการยธา (ตอ) 
ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย 

(ผลผลิตของครงการ) 
งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมูทีไ8 (ตอ)           

92 ครงการกอสรຌางระบบ
ประปาหมูบຌาน 2 จุด 

พืไอ฿หຌประชาชนมี
นๅ า฿นการอุปภค 
บริภคตลอดป 

กอสรຌางระบบประปา บริวณทิไดินนายจิๅน    
หนูชู  ละทีไดินนางสุณี ศิริมร                       
ละนายสุชาติ   บุญตัๅง 

500,000 
 

500,000 500,000 
 

500,000 500,000 รຌอยละของ
ประชาชนทีไ
มีนๅ า฿ชຌ 

ประชาชนมีนๅ า
฿นการอุปภค
บริภคตลอดป 

กองชาง 

93 ครงการจาะบอบาดาล พืไอ฿หຌประชาชนมี
นๅ า฿นการอุปภค 
บริภคตลอดป 

จาะบอบาดาล พรຌอมระบบประปา บริวณ
บຌานนายวิลาส 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 รຌอยละของ
ประชาชนทีไ
มีนๅ า฿ชຌ 

ประชาชนมีนๅ า
฿นการอุปภค
บริภคตลอดป 

กองชาง 

94 ครงการกอสรຌางฝายกัๅน
นๅ า 12 จุด 

พืไอ฿หຌประชาชนมี
นๅ า฿นการอุปภค 
บริภค 
ตลอดป 

กอสรຌางฝายกัๅนนๅ า บริวณทีไดิน นายอ านาจ 
วรรณวงค์, นายชวง ซิไวกุຌง, นายดง, นายดຌวน, 
นายจรินทร์, นายสาคร, นายสุรัตน์, นางมาลี, 
นายคอง, หຌวยนຌาจบ,บຌานตาหยอม, บຌานนาย
นຌอม 

100,000 1000,000 100,000 100,000 100,000 รຌอยละของ
ประชาชนทีไ
มีนๅ า฿ชຌ 

ประชาชนมีนๅ า
฿น 

การอุปภค
บริภคตลอดป 

กองชาง 

95 ครงการขยายขตประปา 
สาย7-8 

พืไอ฿หຌประชาชนมี
นๅ า฿นการอุปภค 
บริภค 

ขยายขตประปา สาย7-8     2,000,000 รຌอยละของ
ประชาชนทีไ
มีนๅ า฿ชຌ 

ประชาชนมีนๅ า
฿นการอุปภค
บริภคตลอดป 

กองชาง 
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แบบ  ผ 02  
 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 

               1.2  ผนงานอุตสาหรรมละการยธา (ตอ) 
   ป้าหมาย งบประมาณละทีไผานมา ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะเดຌรับ 

    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)   

 หมูทีไ 9            

96 ครงการกอสรຌางถนน
คอนกรีตสริมหลใกสายบาง
ตาหก 

พืไอ฿หຌประชาชนมี 
ถนน฿ชຌสัญจรเปมา 
สะดวก 

กอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก 

สายบางตาหก กวຌาง 5 มตร ระยะทาง  
2,400 มตร พรຌอมเหลทาง   

9,000,000 
 

9,000,000 
 

9,000,000 
 

9,000,000 
 

 รຌอยละของ
ประชาชนทีไเดຌรับ
ความสะดวก 

ประชาชนมีถนน
฿ชຌสัญจรเปมา
สะดวก 

กองชาง 

97 ครงการกอสรຌางทอหลีไยม

สายนว 3 ทิศหนือ 

พืไอ฿หຌประชาชนมี 
ถนน฿ชຌสัญจรเปมา 

กอสรຌางทอหลีไยมตามบบทีไอบต.
ก าหนด 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

 รຌอยละของ
ประชาชนทีไเดຌรับ
ความสะดวก 

ประชาชนมีถนน
฿ชຌสัญจรเปมา
สะดวก 

กองชาง 

98 ครงการกอสรຌางถนนคสล.

สายนว 3 ทิศหนือ 

พืไอ฿หຌประชาชนมี
ถนน฿ชຌสัญจรเปมา 

กอสรຌางถนน คสล. สายนว 3 ทิศ
หนือ กวຌาง 5 มตร ระยะทาง 2,500 
มตร  

1,500,000 

 
1,500,000 

 
1,500,000 

 
1,500,000 

 
 รຌอยละของ

ประชาชนทีไเดຌรับ
ความสะดวก 

ประชาชนมีถนน
฿ชຌสัญจรเปมา
สะดวก 

กองชาง 
 

99 ครงการกอสรຌางถนน
คอนกรีตถนนสายนวหนึไง 
ทิศหนือ 

พืไอ฿หຌประชาชนมี 
ถนน฿ชຌสัญจรเปมา 
สะดวก 

กอสรຌางถนคอนกรีตสริมหลใกสาย
หนຌานวหนึไง ถึงคลองล าตัง กวຌาง 5 
มตร ระยะทาง 2,500 มตร 

7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000  รຌอยละของ
ประชาชนทีไเดຌรับ
ความสะดวก 

ประชาชนมีถนน
฿ชຌสัญจรเปมา
สะดวก 
 

ครงการกอสรຌาง
ถนนคอนกรีต
ถนนสายนว
หนึไง ทิศหนือ 

 
 
 

กองช่าง
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แบบ  ผ 02  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 

               1.2  ผนงานอุตสาหรรมละการยธา (ตอ) 
   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท)     (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

 หมูทีไ9(ตอ)           

100 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีต
สายควนชก-คลองล าตัง 

พืไอ฿หຌ
ประชาชนม ี
ถนน฿ชຌสัญจร
เปมาสะดวก 

กอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใกถนนสาย
บางหินถึงคลองล าตัง กวຌาง 5 มตร 
ระยะทาง 1,000 มตร 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000  รຌอยละของ
ประชาชนทีไ
เดຌรับความ
สะดวก 

ประชาชนมี
ถนน฿ชຌ
สัญจรเปมา 
สะดวก 

กองชาง 

101 ครงการบุกบิกถนนบຌานนาย
มนูญ กຌวกຌว ถึง บຌานนายตอ
ผก จันศรี 

พืไอ฿หຌ
ประชาชนม ี
ถนน฿ชຌสัญจร
เปมาสะดวก 

บุกบิกถนนบຌานนายมนูญ กຌวกຌว ถึง 
บຌานนายตอผก จันศรี ระยะทาง 400 มตร 

200,000 200,000 200,000 200,000  รຌอยละของ
ประชาชนทีไ
เดຌรับความ
สะดวก 

ประชาชนมี
ถนน฿ชຌ
สัญจรเปมา 
สะดวก 

กองชาง 

102 ครงการบุกบิกถนนสายบຌาน
นายณรศ ปานตุล ถึง หຌวยขีๅ
นาก 

พืไอ฿หຌ
ประชาชนม ี
ถนน฿ชຌสัญจร
เปมาสะดวก 

บุกบิกถนนสายบຌานนายณรศ ปานตุล ถึง 
หຌวยขีๅนาก ระยะทาง 1,000 มตร 

400,000 400,000 400,000 400,000  รຌอยละของ
ประชาชนทีไ
เดຌรับความ
สะดวก 

ประชาชนมี
ถนน฿ชຌ
สัญจรเปมา 
สะดวก 

กองชาง 
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แบบ  ผ 02  
 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 

               1.2  ผนงานอุตสาหรรมละการยธา (ตอ) 
   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท)     (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

 หมูทีไ 9(ตอ)           

103 ครงการขุดจาะบอ
บาดาล 
 

พืไอ฿หຌประชาชนมีนๅ า
฿นการอุปภค บริภค 
ตลอดป 

ขุดจาะบอบาดาล  12 จุด 

- นายประสริฐ ประจง,นางกิๅมฟอง ชุมพล 
,ด.ต.จรูญ  ตุอะส,นายทพ อียดชวย, 
นายจรูญ ระก าหมก, บຌานนางมาซิตຍาะ 
วงขะหนง, นางศิริวรรณ  ชืไนก านิด,  
นายถวิล  ปราบปราม,นายฉลิม ทองออน 
นายสมศักด์ิ  จันทร์คຌอมละนายส าราญ 
ออนอินทร,์นางผียร พชรหนองชุม 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

800,000 400,000 400,000 รຌอยละของ
ประชาชนทีไ
มีนๅ า฿ชຌ 

ประชาชนมีนๅ า
฿นการอุปภค
บริภค 

ตลอดป 

กองชาง 

104 ครงการกอสรຌาง
ประปาหมูบຌานบริวณ
คลองล าตัง 

พืไอ฿หຌมีนๅ า฿นการอุป 
ภค บริภคตลอดป 

กอสรຌางประปาหมูบຌาน 
บริวณคลองล าตัง จ านวน 1 จุด 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

รຌอยละของ
ประชาชนทีไ
มีนๅ า฿ชຌ 

ประชาชนมีนๅ า
฿นการอุปภค 

บริภคตลอดป 

กองชาง 

105 ครงการกอสรຌางขืไอน
นๅ าลຌนหຌวยขีๅนาก 

พืไอ฿หຌมีนๅ า฿นการอุป 
ภค บริภคตลอดป 

กอสรຌางขืไอนนๅ าลຌนหຌวยขีๅนาก     5,000,000 รຌอยละของ
ประชาชนทีไ
มีนๅ า฿ชຌ 

มีนๅ า฿นการ
อุปภค 

บริภคตลอดป 

กองชาง 
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แบบ  ผ 02  
 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 

               1.2  ผนงานอุตสาหรรมละการยธา (ตอ) 
   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) 

จะเดຌรับ 

    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  

 หมูทีไ 10           

106 ครงการกอสรຌางถนน
คอนกรีตถนนควนมา-
คีไยมงาม 

พืไอ฿หຌประชาชนมี 
ถนน฿ชຌสัญจรเปมา 
สะดวก 

กอสรຌางถนน คสล.สายควน
มา-คีไยมงาม กวຌาง 6 ม. ยาว 
300 ม. หนา 0.15 ม. 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 รຌอยละของประ 
ชาชนทีไเดຌรับ
ความสะดวก 

ประชาชนมีถนน 
฿ชຌสัญจรเปมา 
สะดวก 

กองชาง 

107 ครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บຌานชองหรียงพืไอ
การทองทีไยว 

พืไอ฿หຌประชาชนละผูຌ
สัญจรเปมามีสถานทีไจุดชม
วิวละพักผอนหยอน฿จ 

ปรับปรุงพืๅนทีไบริวณจุดชม
วิวริมถนนขาชองหรียง
พรຌอมรัๅวกัๅน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 รຌอยละของประ 
ชาชนทีไเดຌรับ
ความสะดวก 

ประชาชนมีถนน 
฿ชຌสัญจรเปมา 
สะดวก 

กองชาง 

108 ครงการกอสรຌางถนน
คอนกรีตสริมหลใกสาย
ชองหรียง 

พืไอ฿หຌประชาชนมี 
ถนน฿ชຌสัญจรเปมา 
สะดวก 

กอสรຌางถนนคสล.สายบຌาน 
นายรือน-บຌานนายสมนึก 
กวຌาง 5 มตร  ระยะทาง 
1,500 มตร  

6,000,000 
 

6,000,000 
 

6,000,000 
 

6,000,000 
 

 รຌอยละของประ 
ชาชนทีไเดຌรับ
ความสะดวก 

ประชาชนมีถนน 
฿ชຌสัญจรเปมา 
สะดวก 

กองชาง 

109 ครงการบุกบิกถนนสาย
คางหม ู

พืไอ฿หຌประชาชนมี 
ถนน฿ชຌสัญจรเปมา 
สะดวก 

บุกบิกถนนสายคางหมู 
ระยะทาง  2,000 มตร  กวຌาง 
6 มตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รຌอยละของประ 
ชาชนทีไเดຌรับ
ความสะดวก 

ประชาชนมีถนน 
฿ชຌสัญจรเปมา 
สะดวก 

กองชาง 

 
 



 

 

7
7
 

แบบ  ผ 02  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 

               1.2  ผนงานอุตสาหรรมละการยธา (ตอ) 
ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย 

(ผลผลิตของครงการ) 
งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมูทีไ 10 (ตอ)           

110 ครงการกอสรຌางทอกลม 

บริวณส านักสงฆ์นิคม
ภาวนาราม 

พืไอ฿หຌประชาชนมี
ถนน฿ชຌสัญจรเปมา
สะดวก 

กอสรຌางทอกลมบริวณส านักสงฆ์
นิคมภาวนาราม  จ านวน  1 จุด 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

รຌอยละของ
ประชาชนทีไเดຌรับ
ความสะดวก 

ประชาชนมี
ถนน 
฿ชຌสัญจรเป
มา 
สะดวก 

กองชาง 

111 ครงการปรับปรุงถนนบຌาน
นายชษฐ กຌวกຌว – บຌาน
นางละออง จันทร์ทอง 

พืไอ฿หຌประชาชนมี 
ถนน฿ชຌสัญจรเปมา 
สะดวก 

ปรับปรุง ถนนบຌานนายชษฐ กຌว
กຌว – บຌานนางละออง จันทร์ทอง 
ระยะทาง 6,000 ม.กวຌาง 5 ม. 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

รຌอยละของ
ประชาชนทีไเดຌรับ
ความสะดวก 

ประชาชนมี
ถนน 
฿ชຌสัญจรเป
มา 
สะดวก 

กองชาง 

112 ครงการกอสรຌางถนนคสล.
สายนว สิบ ทิศหนือ 

พืไอ฿หຌประชาชนมี 
ถนน฿ชຌสัญจรเปมา 
สะดวก 

กอสรຌางถนนคสล.สายนว สิบทิศ
หนือ กวຌาง 5 ม. (ฉพาะชวงทีไป็น
นิน) 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  รຌอยละของ
ประชาชนทีไเดຌรับ
ความสะดวก 

ประชาชนมี
ถนน 
฿ชຌสัญจรเป
มา 
สะดวก 

กองชาง 
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แบบ  ผ 02  
 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 

               1.2  ผนงานอุตสาหรรมละการยธา (ตอ) 
ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย 

(ผลผลิตของครงการ) 
งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมูทีไ 10 (ตอ)           

113 ครงการกอสรຌางถนน คสล. 
สายนวปดทิศ฿ตຌ 

พืไอ฿หຌประชาชนมีถนน
฿ชຌสัญจรเปมา 
สะดวก 

กอสรຌางถนนคสล.นวสิบทิศ฿ตຌ กวຌาง 
5 มตร ระยะทาง 1,500 ม 

  

 
1,200,000 

 
  รຌอยละของ

ประชาชนทีไเดຌรับ
ความสะดวก 

ประชาชนมี
ถนน฿ชຌ
สัญจรเปมา 
สะดวก 

กองชาง 

114 ครงการกอสรຌางถนน คสล. 
สายนวจใดทิศ฿ตຌ 

พืไอ฿หຌประชาชนมี 
ถนน฿ชຌสัญจรเปมา 
สะดวก 

กอสรຌางถนน คสล. นวจใด ทิศ฿ตຌ 
กวຌาง 5 มตร ระยะทาง 3,000 มตร 

    2,400,000 รຌอยละของ
ประชาชนทีไเดຌรับ
ความสะดวก 

ประชาชนมี
ถนน฿ชຌ
สัญจรเปมา 
สะดวก 

กองชาง 

115 ครงการกอสรຌางถนน คสล. 
สายนวสิบทิศ฿ตຌ 

พืไอ฿หຌประชาชนมี 
ถนน฿ชຌสัญจรเปมา 
สะดวก 

กอสรຌางถนน คสล. นวปด ทิศ฿ตຌ 
กวຌาง 5 มตร ระยะทาง 1,500 มตร 

6,000,000 
 

6,000,000 
 

 1,200,000 
 

 รຌอยละของ
ประชาชนทีไเดຌรับ
ความสะดวก 

ประชาชนมี
ถนน฿ชຌ
สัญจรเปมา 
สะดวก 

กองชาง 

116 ครงการกอสรຌางถนน คสล. 
สายนวปดทิศหนือ 

พืไอ฿หຌประชาชนมี 
ถนน฿ชຌสัญจรเปมา 
สะดวก 

กอสรຌางถนน คสล. นวปด ทิศหนือ 
กวຌาง 5 มตร ระยะทาง 1,500 มตร 

    1,200,000 

 
รຌอยละของ
ประชาชนทีไเดຌรับ
ความสะดวก 

ประชาชนมี
ถนน฿ชຌ
สัญจรเปมา 
สะดวก 

กองชาง 
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แบบ  ผ 02  
 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 

               1.2  ผนงานอุตสาหรรมละการยธา (ตอ) 
ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย 

(ผลผลิตของครงการ) 
งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมูทีไ 10 (ตอ)           

117 ครงการกอสรຌางถนนอสฟัลต์
คอนกรีต สายควนมา-คีไยมงาม
(ตอนบຌานชองหรียง) ม.10 

พืไอ฿หຌประชาชนมี
ถนน฿ชຌสัญจรเปมา
สะดวก 

กอสรຌางถนนผิวอสฟัลต์
คอนกรีตกวຌาง  8.00 มตร ยาว 
1,000 มตร 
งบประมาณ 2,000,000 บาท             
-ปงบประมาณ 2562  กอสรຌาง 
330 ม. 
-ปงบประมาณ 2563 กอสรຌาง 
330 ม. 
-ปงบประมาณ 2564  กอสรຌาง 
340 ม. 

  
 
 

 

 
660,000 

 

 
 
 
 
 

 
 

660,000 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

680,000 

 รຌอยละของประ ชา
ชนทีไเดຌรับความ
สะดวก 

ประชาชนมี
ถนนสัญจรเป
มาสะดวก 

กองชาง 

118 ครงการขุดลอกสระนๅ า พืไอ฿หຌมีนๅ า฿นการ
อุปภค บริภคตลอดป 

ขุดลอกสระนๅ าบริวณบริวณ
บຌานนายสมปอง , นายสถิต ภูมา 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

รຌอยละของ
ประชาชนทีไมีนๅ า
฿ชຌ 

มีนๅ า฿นการ
อุปภค
บริภคตลอด
ป 

กองชาง 
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แบบ  ผ 02  
 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 

               1.2  ผนงานอุตสาหรรมละการยธา (ตอ) 
ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย 

(ผลผลิตของครงการ) 
งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมูทีไ 10 (ตอ)           
119 ครงการปรับปรุง

ซอมซม 
ระบบประปาดิม 

พืไอ฿หຌประชาชนมี
นๅ า฿นกาอุปภค 
บริภคตลอดป 

ปรับปรุงซอมซมระบบประ 
ปาดิม พรຌอมติดตัๅงครืไองกรองนๅ า  
บริวณบຌานชองหรียง 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

รຌอยละของ
ประชาชนทีไ
มีนๅ า฿ชຌ 

ประชาชนมี
นๅ า฿นการอุป
ภบริภค
ตลอดป 

กองชาง 

120 ครงการกอสรຌาง
ฝายนๅ าลຌน 
 
 
 

พืไอ฿หຌประชาชนมี
นๅ า฿นการอุปภค 
บริภคตลอดป 

กอสรຌางฝายนๅ าลຌนบริวณบຌานจ านวน 4  จุด คือ
บริวณทีไดินนายประยงค์  ทองนืๅองาม, นายสมศักด์ิ 
ศรีออน, นายอืๅอน อมรชรละส านักสงฆ์นิคมภาวนา
ราม 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รຌอยละของ
ประชาชนทีไ
มีนๅ า฿ชຌ 

ประชาชนมี
นๅ า฿นการอุป
ภบริภค
ตลอดป 

กองชาง 

121 ครงการกอสรຌาง
ประปาหอถังสูง 
 

พืไอ฿หຌประชาชนมี
นๅ า฿นการอุปภค 
บริภคตลอดป 

กอสรຌางประปาหอถังสูง บริวณทีไดินนายสมปอง  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รຌอยละของ
ประชาชนทีไ
มีนๅ า฿ชຌ 

ประชาชนมี
นๅ า฿นการอุป
ภบริภค
ตลอดป 

กองชาง 

122 ครงการขุดลอก
คลองละสระนๅ า
สาธารณะ 
 

พืไอ฿หຌประชาชนมี
นๅ า฿นการอุปภค 
บริภคตลอดป 

ขุดลอกคลองละสระนๅ าสาธารณะ฿นขตพืๅนทีไต าบล 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รຌอยละของ
ประชาชนทีไ
มีนๅ า฿ชຌ 

ประชาชนมี
นๅ า฿นการอุป
ภบริภค
ตลอดป 

กองชาง 
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แบบ  ผ 02  
 

 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 

               1.2  ผนงานอุตสาหรรมละการยธา (ตอ) 
ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย 

(ผลผลิตของครงการ) 
งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมูทีไ 10 (ตอ)           
123 ครงการขุดจาะ

บาดาลพรຌอมสรຌาง
ประปารงดัน 
 
 

พืไอ฿หຌประชาชนมีนๅ า
฿นการอุปภค บริภค 
ตลอดป 

ขุดจาะบาดาลพรຌอมสรຌางประปารงดัน 
จ านวน  3 จุด  บຌานชองหรียง, หนຌาควน
ละ ส านักสงฆ์นิคมภาวนาราม 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รຌอยละของ
ประชาชนทีไมี
นๅ า฿ชຌ 

ประชาชนมีนๅ า฿น
การอุปภคบริภค
ตลอดป 

กองชาง 
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แบบ  ผ 02  
 
 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 

               1.2  ผนงานอุตสาหรรมละการยธา (ตอ) 
   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

จะเดຌรับ 

     

 หมูทีไ  11           
124 

 
ครงการกอสรຌางถนนลาดยาง
สายสมสรร-ควนหัวเทร 

พืไอ฿หຌประชาชนมี 
ถนน฿ชຌสัญจรเปมา 
สะดวกยิไงขึๅน 

กอสรຌางถนนลาดยางขนาดกวຌาง 5 
มตร ระยะทาง 1,500 มตร 

8,000,000 
 

8,000,000 
 

8,000,000 
 

8,000,000 
 

 รຌอยละของ
ประ ชาชนทีไ
เดຌรับความ
สะดวก 

ประชาชนมี
ถนน฿ชຌสัญจร
เปมา 
สะดวยิไงขึๅน 

กองชาง 
 

125 
 

ครงการกอสรຌางถนน คสล.สาย
ควนขีๅรด-ควนหัวเทร(กลຍก-
หຌวยขีๅหลใก) 

พืไอ฿หຌประชาชนมี 
ถนน฿ชຌสัญจรเปมา 
สะดวก 

กอสรຌางถนนคสล.กวຌาง 5 มตร 
ระยะทาง 2,500 มตร 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

 รຌอยละของ
ประ ชาชนทีไ
เดຌรับความ
สะดวก 

ประชาชนมี
ถนน฿ชຌสัญจร
เปมา 
สะดวก 

กองชาง 
 
 

126 
 

ครงการกอสรຌางถนนลาดยาง
สายเสยาสน์-ปຆาตຌว(จากสีไยก
ปຆาตຌวถึงวัดควนหัวเทร) 

พืไอ฿หຌประชาชน
สัญญจรเปมา
สะดวก 

กอสรຌางถนนลาดยางจากสีไยก
ปຆาตຌวถึงวัดควนหัวเทร กวຌาง 5 
มตร ระยะทาง 1,500 มตร 

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 รຌอยละของ
ประ ชาชนทีไ
เดຌรับความ
สะดวก 

ประชาชนมี
ถนน฿ชຌสัญจร
เปมา 
สะดวก 

กองชาง 

127 
 

ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีต
สริมหลใกพรຌอมทอหลียมสาย
บຌานนายขอม 

พืไอ฿หຌประชาชนมี 
ถนน฿ชຌสัญจรเปมา 
สะดวก 

กอสรຌางถนน คสล. 
กวຌาง 5 ม. ระยะทาง 1,300 ม.
พรຌอมกอสรຌางทอหลีไยม จ านวน 
1 จุด 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

รຌอยละของ
ประ ชาชนทีไ
เดຌรับความ
สะดวก 

ประชาชนมี
ถนน฿ชຌสัญจร
เปมา 
สะดวก 

กองชาง 
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แบบ  ผ 02  
 
 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 

               1.2  ผนงานอุตสาหรรมละการยธา (ตอ) 
   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

จะเดຌรับ 

     

 หมูทีไ  11(ตอ)           
128 

 
ครงการกอสรຌางบลใอกหูชຌาง 
2 จุด 

พืไอ฿หຌประชาชน
สัญจรเปมาสะดวก 

กอสรຌางบลใอกหูชຌาง 2 จุด บริวณ 
บຌานนายธรรมนญู กัๅนกษ ละบຌาน
นายสุชีพ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รຌอยละของประ 
ชาชนทีไเดຌรับ
ความสะดวก 

ประชาชนมี
ถนน฿ชຌสัญจร
เปมาสะดวก 

กองชาง 

129 
 

ครงการขยายสะพาน บริวณ
บຌานนายนຌอย เพลด า 

พืไอ฿หຌประชาชน
สัญจรเปมาสะดวก 

ขยายสะพาน บริวณบຌานนายนຌอย 
เพลด า 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รຌอยละของประ 
ชาชนทีไเดຌรับ
ความสะดวก 

ประชาชนมี
ถนน 
฿ชຌสัญจรเปมา
สะดวก 

กองชาง 

130 
 

ครงการบุกบกิถนนสายสวน
นายส าอางค์  ยุคง ถึงบຌานนาง
วันพใญ พุทธานุกูล 

พืไอ฿หຌประชาชน
สัญจรเปมาสะดวก 

บุกบิกถนนสายสวนนายส าอางค์ ยุ
คง ถึงบຌานนางวันพใญ พุทธานุกูล 
ระยะทาง 1,500 มตร 

300,000 300,000 300,000 300,000  รຌอยละของประ 
ชาชนทีไเดຌรับ
ความสะดวก 

ประชาชนมี
ถนน 
฿ชຌสัญจรเปมา 
สะดวก 

กองชาง 

131 
 

ครงการกอสรຌางถนน คสล.
ทีไดินนางปຂยะพร ปานวุน ถึง 
สวนนายจຌว ปานทน 

พืไอ฿หຌประชาชน
สัญจรเปมาสะดวก 

กอสรຌางถนน คสล.ทีไดินนางปຂยะพร 
ปานวุน ถึง สวนนายจຌว ปานทน 
กวຌาง 4 ม. ระยะทาง 1,000 ม. 

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 รຌอยละของประ 
ชาชนทีไเดຌรับ
ความสะดวก 

ประชาชนมี
ถนน 
฿ชຌสัญจรเปมา 
สะดวก 

กองชาง 

 



 

 

8
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แบบ  ผ 02  
 
 
 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 

               1.2  ผนงานอุตสาหรรมละการยธา (ตอ) 
   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

จะเดຌรับ 

      

 หมูทีไ  11 (ตอ)           

132 ครงการปรับปรุง
ถนนสายบຌานนาง
ระภี ครือรัตน์ ถึง 
บຌานนายบัญชา 
พุทธานุกูล 

พืไอ฿หຌประชาชน
สัญจรเปมา
สะดวก 

ปรับปรุงถนนสายบຌานนางระภี  ครือรัตน์ 
ถึง บຌานนายบัญชา พุทธานุกูล ระยะทาง 
1,500 ม 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 รຌอยละของ
ประชาชนทีไเดຌรับ
ความสะดวก 

ประชาชนมี
ถนน 
฿ชຌสัญจรเปมา 
สะดวก 

กองชาง 

133 
 

ครงการจุดจาะบอ
บาดาล ละสรຌาง
ระบบประปา 
หมูบຌาน 2 จุด 

 
 

พืไอ฿หຌประชาชน
มีนๅ า฿นการ
อุปภค บริภค 
ตลอดป 

จาะบอบาดาล ละสรຌางระบบประ ปา
จ านวน 2 จุด ทีไดิน นายสมพงษ์ จีนศรีคง, 
นายอนุลม จามจุรีย์  

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

รຌอยละของ
ประชาชนทีไมีนๅ า฿ชຌ 

ประชาชนมีนๅ า
฿นการอุปภค
บริภคตลอดป 

กองชาง 
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แบบ  ผ 02  
 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 

               1.2  ผนงานอุตสาหรรมละการยธา (ตอ) 
ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย 

(ผลผลิตของครงการ) 
งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมูทีไ 12           
134 ครงการกอสรຌางถนนคสล.

นวหกทิศหนือ ม.4-12 
พืไอ฿หຌประชาชน
มีถนน฿ชຌสัญจร
เปมาสะดวก 

กอสรຌางถนนคสล.สายนวหกทิศ
หนือ ม.4-12  กวຌาง 5 มตร ระยะทาง 
1,500 มตร 

6,000,000 
 

6,000,000 
 

6,000,000 
 

6,000,000 
 

6,000,000 
 

รຌอยละของ
ประ ชาชนทีไ
เดຌรับความ
สะดวก 

ประชาชนมี
ถนน 
฿ชຌสัญจรเปมา 

กองชาง 

135 ครงการกอสรຌางถนน
คอนกรีต ศาลาอนกประสงค์ 
ม.6 – ถนนเสยาสน์ ปຆาตຌว 

พืไอ฿หຌประชาชน
มีถนน฿ชຌสัญจร
เปมาสะดวก 

กอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก 
พรຌอมเหลทาง ศาลาอนกประสงค์ ม.
6- ถนนเสยาสน์ ปຆาตຌว ระยะทาง 
1,500 มตร กวຌาง 5 มตร 

6,000,000 
 

6,000,000 
 

6,000,000 
 

6,000,000 
 

6,000,000 
 

รຌอยละของ
ประ ชาชนทีไ
เดຌรับความ
สะดวก 

ประชาชนมี
ถนน 
฿ชຌสัญจรเปมา 
สะดวก 

กองชาง 

136 ครงการกอสรຌางถนนคอน 

กรีตสริมหลใกสายมัสยิด- 
ถนนคอนกรีต 

พืไอ฿หຌประชาชน
มีถนน฿ชຌสัญจร
เปมาสะดวก 

กอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก 
พรຌอมเหลทาง สายมัสยิด – ถนน
คอนกรีต  ระยะทาง  300 มตร  กวຌาง
5  มตร 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

รຌอยละของ
ประ ชาชนทีไ
เดຌรับความ
สะดวก 

ประชาชนมี
ถนน 
฿ชຌสัญจรเปมา 
สะดวก 

กองชาง 

137 ครงการกอสรຌางถนน
คอนกรีตเสยาสน์-ปຆาตຌว 
 

พืไอ฿หຌประชาชน
มีถนน฿ชຌสัญจร
เปมาสะดวก 

กอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก 
เสยาสน์-ปຆาตຌว กวຌาง 5 มตร 
ระยะทาง 2,000 มตร 

8,000,000 

 
8,000,000 

 
8,000,000 

 
8,000,000 

 
8,000,000 

 
รຌอยละของ
ประ ชาชนทีไ
เดຌรับความ
สะดวก 

ประชาชนมี
ถนน 
฿ชຌสัญจรเปมา 
สะดวก 

กองชาง 
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แบบ  ผ 02  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 

               1.2  ผนงานอุตสาหรรมละการยธา (ตอ) 
ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย 

(ผลผลิตของครงการ) 
งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมูทีไ 12 (ตอ)           
138 ครงการบุกบิกถนนสายบຌาน

นายยะกบ –จดถนนสายนว 7 
พืไอ฿หຌประชาชนมี
ถนน฿ชຌสัญจรเปมา
สะดวก 

บุกบิกถนนสายบຌานนายยะกบ 
–จดถนนสายนว 7 กวຌาง 5 มตร 
ระยะทาง 1,500 มตร 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 รຌอยละของ
ประชา ชนทีไ
เดຌรับความ
สะดวก 

ประชาชนมี
ถนน฿ชຌสัญจร
เปมาสะดวก 

กองชาง 

139 ครงการบุกบิกถนนจากบຌาน
นายยูสบ ยุทธกาศจดถนนสาย
ควนขีๅรด 

พืไอ฿หຌประชาชนมี
ถนน฿ชຌสัญจรเปมา
สะดวก 

บุกบิกถนนจากบຌานนายยูสบ  
ยุทธกาศ จด ถนนสายควนขีๅรด 
ระยะทาง 2,000 มตร 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 รຌอยละของ
ประชา ชนทีไ
เดຌรับความ
สะดวก 

ประชาชนมี
ถนน฿ชຌสัญจร
เปมาสะดวก 

กองชาง 

140 ครงการบุกบิกถนนสวนนาย
นຌอม ทิพย์รัตน์ ถึง สวนนาย
คิไน ยุคง 

พืไอ฿หຌประชาชนมี
ถนน฿ชຌสัญจรเปมา
สะดวก 

บุกบิกถนนสวนนายนຌอม ทิพย์
รัตน์ ถึง สวนนายคิไน ยุคง 
ระยะทาง 1,500 มตร 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 รຌอยละของ
ประชา ชนทีไ
เดຌรับความ
สะดวก 

ประชาชนมี
ถนน฿ชຌสัญจร
เปมาสะดวก 

กองชาง 

141 ครงการบุกบิกถนนทีไดินนาย
สุชาติ หิๅนจิๅว ถึง ทีไดินนาย
สมบูรณ์ ศรีชัย 

พืไอ฿หຌประชาชนมี
ถนน฿ชຌสัญจรเปมา
สะดวก 

บุกบิกถนนทีไดินนายสุชาติ  หิๅน
จิๅว ถึง ทีไดินนายสมบูรณ์ ศรีชัย 
ระยะทาง 800 มตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 รຌอยละของ
ประชา ชนทีไ
เดຌรับความ
สะดวก 

ประชาชนมี
ถนน฿ชຌสัญจร
เปมาสะดวก 

กองชาง 
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แบบ  ผ 02  
 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 

               1.2  ผนงานอุตสาหรรมละการยธา (ตอ) 
ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย 

(ผลผลิตของครงการ) 
งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมูทีไ 12 (ตอ)           
142 ครงการกอสรຌางสะพานหຌวย

ขีๅนาก (ทางยกขຌามัสยิด) 
พืไอ฿หຌประชาชนมี
ถนน฿ชຌสัญจรเปมา
สะดวก 

กอสรຌางสะพานหຌวยขีๅนาก (ทางยก
ขຌามัสยิด) 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รຌอยละของ
ประชา ชนทีไ
เดຌรับความ
สะดวก 

ประชาชนมี
ถนน฿ชຌสัญจร
เปมา 
สะดวก 

กองชาง 

143 ครงการบุกบิกถนนสาย
นว 6-ถนนสาย หมู 4  

พืไอ฿หຌประชาชนมี
ถนน฿ชຌสัญจรเปมา
สะดวก 

บุกบิกถนนสายนว 6-ถนน
สาย หมู 4 ระยะทาง 2,000 
มตร 

  1,000,000 1,000,000  รຌอยละของ
ประชา ชนทีไ
เดຌรับความ
สะดวก 

ประชาชนมี
ถนน฿ชຌสัญจร
เปมา 
สะดวก 

กองชาง 

144 ครงการขุดจาะบอบาดาล 
พรຌอมระบบประปาหมูบຌาน 

พืไอ฿หຌประชาชนมี
นๅ า฿นการอุปภค 
บริภคตลอดป 

ขุดจาะบอบาดาล พรຌอมสรຌาง
ระบบประปาหมูบຌาน 3 จุด 

-  นางสม฿จ ยในรักษา,นายอาสาน 
วงศ์ขนง ละนายจรูญ วีระสุข 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รຌอยละของ
ประชาชนทีไมี
นๅ า฿ชຌ 

ประชาชนมีนๅ า
฿นการอุปภค
บริภคตลอดป 

กองชาง 

145 ครงการกอสรຌางฝายคอนกรีต 
 

พืไอ฿หຌประชาชนมี
นๅ า฿นการอุปภค 
บริภคตลอดป 

กอสรຌางฝายคอนกรีต จ านวน  
1 จุดบริวณ หຌวยบางหิน บຌานนาย
สมบูรณ์ ศรีชัย 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

รຌอยละของ
ประชาชนทีไมี
นๅ า฿ชຌ 

ประชาชนมีนๅ า
฿นการอุปภค
บริภคตลอดป 

กองชาง 
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แบบ  ผ 02  
 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 

               1.2  ผนงานอุตสาหรรมละการยธา (ตอ) 
ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย 

(ผลผลิตของครงการ) 
งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมูทีไ 12 (ตอ)           
146 ครงการขุดลอกสระนๅ า พืไอ฿หຌประชาชนมี

นๅ า฿นการอุปภค 
บริภคตลอดป 

ขุดลอกสระนๅ า 
- บริวณหนຌามัสยิด 
- ควนขีๅรด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รຌอยละของ
ประชาชนทีไมี
นๅ า฿ชຌ 

ประชาชนมีนๅ า
฿นการอุปภค
บริภค 

กองชาง 
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แบบ  ผ 02  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 

               1.2  ผนงานอุตสาหรรมละการยธา (ตอ) 
   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา หนวยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

จะเดຌรับ 

     

 หมูทีไ  13           
147 ครงการกอสรຌางถนน คสล.    

สายบางพงค์ 
พืไอ฿หຌประชาชนมี
ถนน฿ชຌสัญจรเปมา
สะดวก 

กอสรຌางถนนคอนกรีตสริม
หลใก สายบางพงค์ กวຌาง 5 
มตร ระยะทาง 400  มตร 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

รຌอยละของ
ประ ชาชนทีไ
เดຌรับความ
สะดวก 

ประชาชนมี
ถนน฿ชຌสัญจร
เปมาสะดวก 

กองชาง 

148 ครงการฝังทอบริวณบຌานนาย
ฉลวย จันทร์จຌง ละบຌานนาย
฿จ จันทร์สองสง ละยกระดับ
ถนน฿นสวนทีไมีปัญหานๅ าทวม 

พืไอ฿หຌประชาชน
สัญจรเปมาสะดวก 

ฝังทอบริวณบຌานนายฉลวย 
จันทร์จຌง ละบຌานนาย฿จ 
จันทร์สองสง ละยกระดับ
ถนน฿นสวนทีไมีปัญหานๅ าทวม 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รຌอยละของ
ประ ชาชนทีไ
เดຌรับความ
สะดวก 

ประชาชน
สัญจรเปมา
สะดวก 

กองชาง 

149 ครงการซอมซมถนน 
สายสิบหຌาเร 

พืไอ฿หຌประชาชน
สัญจรเปมาสะดวก 

ซอมซมถนนสายสิบหຌาเร 
ระยะทาง 900  มตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รຌอยละของ
ประ ชาชนทีไ
เดຌรับความ
สะดวก 

ประชาชน
สัญจรเปมา
สะดวก 

กองชาง 

150 ครงการบุกบิกถนนระหวางสวน
ควนสูง จด หมู 1 

พืไอ฿หຌประชาชน
สัญจรเปมาสะดวก 

บุกบิกถนนระหวางสวนควนสูง 
จด หมู 1 ระยะทาง 3,000 มตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รຌอยละของ
ประ ชาชนทีไ
เดຌรับความ
สะดวก 

ประชาชน
สัญจรเปมา
สะดวก 
 

กองชาง 
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แบบ  ผ 02  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 

               1.2  ผนงานอุตสาหรรมละการยธา (ตอ) 
   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

จะเดຌรับ 

     

 หมูทีไ  13(ตอ)           
151 ครงการกอสรຌางถนน คสล. 

สมสรร-ปากรงค์ 

พืไอ฿หຌประชาชน
สัญจรเปมาสะดวก 

กอสรຌางถนนคสล. จากปງอมบຌานสมสรร – 
สวนรຌอยเร กวຌาง 5 มตร ระยะทาง 1,500 
มตร 

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 รຌอยละของประ 
ชาชนทีไเดຌรับ
ความสะดวก 

ประชาชนสัญจร
เปมาสะดวก 

กองชาง 

152 ครงการกอสรຌางอุมงค์ถนน
สายหนຌานว-คลอง฿หญ 

พืไอ฿หຌประชาชน
สัญจรเปมาสะดวก 

กอสรຌางอุมงค์ถนนสายหนຌานว-คลอง฿หญ 
จ านวน 2 จุด ขຌางรงรียนสมสรร ละบຌาน
นายนุกูล 

    2,000,000 รຌอยละของประ 
ชาชนทีไเดຌรับ
ความสะดวก 

ประชาชนสัญจร
เปมาสะดวก 

กองชาง 

153 ครงการวางทอระบายนๅ า
นวหนຌารงรียนสมสรร 

พืไอขยายทาง
ระบายนๅ า 

วางทอระบายนๅ านวหนຌารงรียนสมสรร 
ระยะทาง 300 มตร 

  500,000 500,000  รຌอยละของประ 
ชาชนทีไเดຌรับ
ความสะดวก 

ประชาชนสัญจร
เปมาสะดวก 

กองชาง 

154 ครงการขยายขตประปาจาก
บຌานนายสมมุง ถึง ปากรงค์ 

พืไอ฿หຌประชาชนมี
นๅ า฿นการอุปภค 
บริภคตลอดป 

ขยายขตประปาจากบຌานนายสมมุง ถึง ปาก
รงค์ ระยะทาง 1,500 มตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 รຌอยละของ
ประชาชนทีไมี
นๅ า฿ชຌ 

ประชาชนมีนๅ า
฿นการอุปภค
บริภค 

กองชาง 

155 ครงการขุดจาะบอบาดาล 
พรຌอมสรຌางระบบประปา 

พืไอ฿หຌประชาชนมี
นๅ า฿นการอุปภค 
บริภคตลอดป 

ขุดจาะบอบาดาล พรຌอมสรຌางระบบประปา 
บริวณปากรงค์ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รຌอยละของ
ประชาชนทีไมี
นๅ า฿ชຌ 

ประชาชนมีนๅ า
฿นการอุปภค
บริภค 

กองชาง 
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แบบ  ผ 02  
 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 

               1.2  ผนงานอุตสาหรรมละการยธา (ตอ) 
   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

จะเดຌรับ 

     

156 ครงการปรับปรุง ซอมซม
ถนนภาย฿นต าบล 

พืไอ฿หຌประชาชน
สัญจรเปมาสะดวก 

ปรับปรุง ซอมซม ถนนภาย฿นต าบล อันกิด
จากการเดຌรับความดือดรຌอนทีไจ าป็น
รงดวน ละเมอาจคาดดาเดຌ ชน จากภัย
พิบัติ ภัยธรรมชาติ  

1,000,000  
 

1,000,000  
 

1,000,000  
 

1,000,000  
 

1,000,000  
 

รຌอยละของประ 
ชาชนทีไเดຌรับ
ความสะดวก 

ประชาชนสัญจร
เปมาสะดวก 

กองชาง 

157 ครงการจัดซืๅอวัสดุ อุปกรณ์ 
พืไอปรับปรุงซอมซมถนน
ภาย฿นต าบลบຌานนิคมหมูทีไ 
1- 13 

พืไอ฿หຌประชาชนมี 
ถนน฿ชຌสัญจรเปมา 
สะดวก 

จัดซืๅอวัสดุ ชน หิน ปูน ยางมะตอย พืไอ
ซอมซมถนนลูกรังทีไเดຌรับความสียหาย฿น
ต าบล 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

รຌอยละของประ 
ชาชนทีไเดຌรับ
ความสะดวก 

ประชาชนมีถนน
฿ชຌสัญจรเปมา
สะดวก 

กองชาง 

158 ครงการปรับปรุงซอมซม
ละติดตัๅงพิไมติมเฟฟງา 
สาธารณะหมูทีไ 1-13 

พืไอพิไมสงสวาง
฿นวลากลางคืน ลด
อุบัติหตุละ
อาชญากรรม 

ปรับปรุงซอมซมละพิไมติมเฟฟງา
สาธารณะ ม. 1-13 ตามขຌอมูลของ อบต. 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 300,000 300,000 รຌอยละของเฟ
ธารณะทีไ
พิไมขึๅน 

ประชาชนมีสง
สวาง฿ชຌอยาง
พียงพอ รูຌสึก
ปลอดภัย฿น
ชีวิตละ
ทรัพย์สิน 

กองชาง 
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แบบ  ผ 02  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 

               1.2  ผนงานอุตสาหรรมละการยธา (ตอ) 
   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

จะเดຌรับ 

      

159 ครงการขยายขตเฟฟງา
ทีไยังตกคຌางหมูทีไ 1-13 

พืไอขยาย 
ขตเฟฟງา฿หຌครอบ 
คลุม100%ทัๅงต าบล 

สนับสนุนการขยายขตเฟฟງา 
ทัๅง 13 หมูบຌาน 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 300,000 300,000 จ านวน
ครัวรือนทีไเดຌ
฿ชຌเฟฟງา 

ประชาชนมีเฟฟງา฿ชຌอยาง
ถัไวถึง 

กองชาง 

 
160 ครงการจัดซืๅอถังนๅ าเฟ

บอร์กลาส 

พืไอกใบนๅ าเวຌ฿ชຌ฿น
การอุปภค บริภค 

จัดซืๅอถังเฟบอร์฿หຌก
หมูบຌาน 13 หมูบຌาน 

500,000 
 

 

500,000 
 

 

500,000 
 

 

500,000 
 

 

500,000 
 

 

รຌอยละของ
ประชาชนทีไมี
นๅ า฿ชຌ 

ประชาชนมีนๅ า฿น 

การอุปภคบริภคตลอดป 
กองชาง 

161 ครงการจัดซืๅอ จัดหา
วัสดุ ครุภัณฑ์฿นการ
ซอมซมกิจการประปา
ภาย฿นต าบล 

พืไออ านวยความ
สะดวก฿หຌก
ประชาชน 

จัดซืๅอ จัดหา วัดสุ ครุภัณฑ์
฿นการซอมซมประปา฿น
ต าบล 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รຌอยละของ
ประชาชนทีไ
เดຌรับความ
สะดวก 

ประชาชนมีนๅ า฿ชຌเมขาด
ระยะ 

กองชาง 

162 ครงการจัดซืๅอ จัดหา
วัสดุ฿นการท าฝายนๅ าลຌน 
ฝายมีชีวิต 

พืไอกใบนๅ าเวຌ฿ชຌ฿น
การอุปภค 
 

จัดซืๅอ จัดหาวัสดุ฿นการท า
ฝายนๅ าลຌน ฝายมีชีวิต฿นหຌวย 
คลอง ต าบลบຌานนิคม. 
 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รຌอยละของ
ประชาชนทีไมี
นๅ า฿ชຌ 

ประชาชนมีนๅ า฿ชຌเมขาด
ระยะ 
 
 

กองชาง 
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แบบ  ผ 02  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 

               1.2  ผนงานอุตสาหรรมละการยธา (ตอ) 
   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาด

วา 
หนวยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

จะเดຌรับ 

      

163 ครงการขยายขต
ประปา หมู 1-13 

พืไอ฿หຌประชาชนมีนๅ า
฿ชຌอุปภคละบริภค 

 พืๅนทีไ หมู ทีไ1- 13 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน
ประชาชนมี
นๅ าอุปกคบ
ริภค 

ประชาชน
มีนๅ า฿ชຌ
ทุก
ครัวรือน 

กองชาง 

164 ครงการปรับปรุงละ
กอสรຌางลานกีฬา 
สวนสุขภาพภาย฿น
หมูบຌานละต าบล 

พืไอ฿หຌประชาชนมี
สถานทีไ฿นการออก
ก าลังกายละท า
กิจกรรมรวมกัน 

ปรับปรุงกอสรຌางลานกีฬา
ละสวนสุขภาพ พรຌอม
อุปกรณ์฿นการลนกีฬาละ
ออกก าลังกายครอบคลุม
พืๅนทีไ 13 หมูบຌาน 

3,000,000  3,000,000  3,000,000 จ านวน
ประชาชน฿ชຌ
ประยชน์฿น
พืๅนทีไ 

ประชาชน
มีทีไ
ส าหรับ
ออก
ก าลังกาย
มากขึๅน 

กองการศึกษา
ฯ 

รวม  164  ครงการ   270,150,000 269,410,000 257,950,000 257,120,000 151,460,0000    

รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 164 ครงการ 
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แบบ  ผ 02  
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 4  พัฒนาคน ชุมชน ละสังคม฿หຌนาอยู ขຌมขใงตามปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.฿นขตจังหวัดทีไ 3  การพัฒนาสังคมละคุณภาพชีวิต 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนละสังคม 
2.1  ผนงานการศึกษา 

   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 
(KPI) 

ผลทีไคาดวา หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

จะเดຌรับ 

          

1 ครงการสนับสนุน
คา฿ชຌจาย฿นการ
บริหารสถานศึกษา 

พืไอสงสริม
พัฒนาการดใก
ปฐมวัย 

คาอาหารกลางวัน
ส าหรับศพด. 
คาจัดการรียนการสอน
ส าหรับศพด. 

1,000,000 1,000,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 รຌอยละของ
ดใกทีไมี
พัฒนาการ
ตามวัย 

ดใก฿นศพด.มี
พัฒนาการทีไดี
หมาะสมตาม
วัย 

กองการศึกษาฯ 

2 ครงการสงสริม
พัฒนาการดใก
ปฐมวัย 

พืไอ฿หຌผูຌปกรองมี
ความรูຌ฿นการดูล 
สงสริมพัฒนาการ
ของดใกปฐมวัย 

จัดอบรม฿หຌความรูຌการ
ดูลดใกปฐมวัยดຌาน
ตางโ ชน ภชนาการ 
ชองปาก ละอืไนโ 

20,000 25,000 30,000 35,000 35,000 รຌอยละของ
ดใกทีไเดຌรับการ
สงสริม
พัฒนาการ 

ดใก฿นศพด.มี
พัฒนาการทีไดี
หมาะสมตาม
วัย 

กองการศึกษาฯ 

3 ครงการกอสรຌาง/
ปรับปรุง ซอมซม
ตอติม ศพด. 

พืไอ฿หຌศพด.สามารถ
จัดการรียนการสอน
เดຌตามปกติ 

ปรับปรุงซอมซมศพด.
฿นสังกัดอบต.บຌานนิคม 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวนศพด.ทีไ
เดຌมาตร ฐาน 

ศพด.อยู฿น
สภาพทีไ฿ชຌงาน
เดຌปกติ 

กองการศึกษาฯ  
กองชาง 

4 ครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
ดใกลใก 

พืไอ฿หຌภูมิทัศน์ของ
ศพด.อืๅอตอการ
สงสริมพัฒนาการ
ดใกปฐมวัย 

ปรัปปรุงภูมิทัศน์ศพด.
฿นขตอบต.บຌานนิคม 

 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนศพด.ทีไ
อืๅอตอการ
สงสริมพัฒน
การ 

ภูมิทัศน์ศพด.
อืๅอตอการ
จัดการรียน
การสอน 

กองการศึกษาฯ 
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แบบ  ผ 02  
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนละสังคม 

2.1  ผนงานการศึกษา (ตอ) 
   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท)      

5 ครงการสาน
สัมพันธ์พอมลูก 

พืไอสรຌางความสัมพันธ์
อันดีภาย฿นครอบครัว 

จัดอบรม฿หຌความรูຌถึง
ความส าคัญของครอบครัว
ดีมีสุข ละกิจกรรมสรຌาง
ความสัมพันธ์ภาย฿น
ครอบครัว 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รຌอยละของ
ครอบครัวทีไขຌา
รวมกิจกรรมมี
ความสัมพันธ์ดี
ขึๅน 

ครอบครัวขຌมขใง
หางเกลจาก
อบายมุข ละ
หลงยัไวยุ 

กองการศึกษาฯ 

6 ครงการคบดใก
สรຌางชาติ 
 ตเปเมกง 

พืไอ฿หຌดใกละยาวชน
เดຌตระหนักถึงทษจาก
การทุจริต คอรัปชัไน 

อบรม฿หຌความรูຌกดใก 
ยาวชน฿หຌตระหนักถึงทษ
จากการทุจริต คอรัปชัไน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รຌอยละของ
ผูຌขຌารวมทีไ
ตระหนักถึงทษ
ของการทุจริต 

ดใกละยาวชน
ตระหนักถึงทษ
จากการทุจริตละ
คอรัปชัไน 

กองการศึกษาฯ 
ส านักงานปลัด 

7 ครงการหนูนຌอยสู
ลกกวຌาง 

พืไอฝຄกศึกษา
ประสบการณ์นอก
หຌองรียน฿หຌกดใก
ศพด. 

จัดกิจกรรม฿หຌดใกศพด.เดຌ
ฝຄกศึกษากับประสบการณ์
จริงนอกหຌองรียน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รຌอยละของดใก
ทีไเดຌฝຄกศึกษา 

ดใกศพด.เดຌฝຄก
ศึกษาการรียนรูຌจา
ประสบการณ์จริง 

กองการศึกษาฯ 

8 ครงการสนับสนุน
อาหารสริม (นม)  

พืไอสงสริม฿หຌดใกมี
สุขภาพรางกายขใงรง 
 

สนับสนุนงบประมาณ฿น
การจัดซืๅออาหารสริมนม 
฿หຌกับศพด. ละรงรียน฿น
ขตต.บຌานนิคม 

1,300,000 
 

1,300,000 1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

รຌอยละของดใก
ทีไมีพัฒนาการ
ตามวัย 

ดใกมีอาหารสริมทีไ
พียงพอตอการ
จริญติบตตามวัย 

กองการศึกษาฯ 

 
 



 

 

9
6
 

แบบ  ผ 02  
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนละสังคม 
                2.1  ผนงานการศึกษา (ตอ) 
   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท)      

9 ครงการ
สนับสนุนสืไอ
การรียนการ
สอน฿หຌกับ
สถานศึกษา
ภาย฿นต าบล 

พืไอสนับสนุนสืไอการ 
รียนการสอน฿หຌพียง 
พอ ทันสมัย 
 

สนับสนุนสืไอการรียนการสอน
ของศพด.รงรียน฿นต าบลละ
ศูนย์การรียนชุมชน฿นต าบล 
 

50,000 
 

 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนศพด. รร.
ทีไเดຌรบการ
สนับสนุน 

รงรียนมีสืไอการ
รียนการสอนพิไม
มากขึๅน 

กองการ ศึกษาฯ 

10 ครงการสงสริม
ความรูຌอยาง
ตอนืไอง 

พืไอนะนว ฿หຌความรูຌ
ผูຌปกครอง฿นการสงสริม
การศึกษา฿หຌกับบุตรหลาน 

ด านินกิจกรรม/ครงการนะ
นว ฿หຌความรูຌกผูຌปกครอง 
พืไอพัฒนาการศึกษา  

20,000 
 

50,000 20,000 
 
 

20,000 
 

20,000 
 

รຌอยละของดใก
ทีไเดຌรับการ
สงสริม 

ผูຌปกครองหใน
ความส าคัญของการ
สงสริมการศึกษา 

กองการ ศึกษาฯ 

11 ครงการ
สนับสนุนการ
จัดตัๅงศูนย์การ
รียนรูຌชุมชน
ประจ า 
หมูบຌาน/ต าบล 

พืไอป็นสถานทีไ฿นการ 
ศึกษารียนรูຌของคน 
฿นชุมชน 

-  ด านินการสนับสนุนการ
จัดตัๅง 
-  กอสรຌางอาคาร ปรับปรุงตอ
ติม 
-  วัสดุครุภัณฑ์ประจ าศูนย์ 

200,000 
 

  200,000 
 

  200,000 
 

จ านวนศูนย์การ
รียนรูຌ 

ประชาชนมีหลง
รียนรูຌชุม ชนพิไม
มากขึๅน 

กองการ ศึกษาฯ 

 
 
 
 



 

 

9
7
 

แบบ  ผ 02  
 
 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนละสังคม 
                2.1  ผนงานการศึกษา (ตอ) 
   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท)      

12 ครงการสริมสรຌาง
ทักษะชีวิตละการ
รียนรูຌ 

พืไอ฿หຌดใกมีประสบ 
การณ์ละทักษะการ 
รียนรูຌพิไมขึๅน 

ด านินกิจกรรม/ครงการพัฒนา 
สงสริมความรูຌ ทักษะ฿หຌกดใกละ
ยาวชน  

50,000 50,000 50,000 
  

50,000 
 

50,000 
 

รຌอยละของ
ผูຌขຌารวม
กิจกรรม 

ดใกเดຌรียนรูຌจาก 
ประสบการณ์จริง 
  

กองการศึกษาฯ 

13 ครงการสงสริมการ
อานประจ าหมูบຌาน 

พืไอ฿หຌดใก ยาวชน 
ละประชาชนมี
สถาน ทีไส าหรับอาน
หนังสือ 

สนับสนุนการกอสรຌาง ปรับปรุง 
ซอมซม ทีไอานหนังสือประจ าหมูบຌาน 
ละจัดซืๅอสืไอสิไงพิมพ์ 

100,000 100,000 100,000 
  

100,000 
 

100,000 
 

จ านวนทีไอาน
หนังสือพิมพ์
ประจ าหมูบຌาน 

ประชาชนมีหลง
รียนรูຌพิไมมากขึๅน 

กองการศึกษาฯ 

14 ครงการคายยาวชน พืไอพิไมทักษะ 
ประสบการณ์ ละ
ความรูຌ฿หຌกับดใก
ละยาวชน 

จัดฝຄกอบรม ฿หຌความรูຌกดใกละ
ยาวชน฿นดຌานตางโ ชน การปງองกัน
ปัญหายาสพติด การประกอบอาชีพ 
ความรูຌดຌานภาษาอังกฤษ  English 
camp  จริยธรรม คุณธรรม วินัย ฯลฯ 

50,000 50,000 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

รຌอยละของ
ผูຌขຌารวม
กิจกรรม 

ดใกละยาวชนทาง
ชนมีความรูຌ ฿น
กิจกรรมทีไจัดพิไม
มากขึๅน 

ส านักงานปลัดฯ
กองการศึกษาฯ 

15 ครงการศึกษาหลง
รียนรูຌละภูมิ
ปัญญาทຌองถิไน 

พืไอสงสริม
การศึกษาภูมิปัญญา
ทຌองถิไน 

จัดกิจกรรมสงสริมการรียนรูຌภูมิ
ปัญญาทຌองถิไน 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รຌอยละของ
ผูຌขຌารวมกิจ 
กรรม 

ดใกละยาวชนรูຌ 
ละขຌา฿จภูมิ
ปัญญาทຌองถิไน 

กองการ ศึกษาฯ 
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แบบ  ผ 02  
 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนละสังคม    
              2.1  ผนงานการศึกษา (ตอ) 

   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 
(KPI) 

ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท)      

16 ครงการสงสริม
การรียนรูຌ
สมุนเพรขຌางรัๅว  
ผักขຌางบຌาน 

พืไอ฿หຌดใก ยาวชน ละ
ประชาชน เดຌรียนรูຌประยชน์
ละสามารถน าสมุนเพร ละผัก
ตางโมา฿ชຌประยชน์ 
 

ด านินกิจกรรม/
ครงการสงสริมการ
รียนรูຌสมุนเพรขຌางรัๅว 
ผักขຌางบຌาน 

 30,000 30,000 
  

30,000 
 

30,000 
 

รຌอยละของ
ผูຌขຌารวม
กิจกรรม 

ดใก ยาวชนละ
ประชาชนรียนรูຌการปลูก 
การรักษาละการ฿ชຌ
ประยชน์จากสมุนเพร
ละผักทຌองถิไนตางโ 

กองการศึกษาฯ 

17 ครงการฝງาระวัง
รคติดตอ฿นศูนย์
พัฒนาดใกลใก 

พืไอปງองกันรคติดตอ฿นศูนย์
พัฒนาดใกลใก 

ด านินกิจกรรม/
ครงการการปງองกัน
รคติดตอ฿นดใกปฐมวัย 
ชน รคมือทຌาปาก 

 20,000 20,000  20,000 20,000 รຌอยละของ
ผูຌขຌารวม
กิจกรรม 

ดใก฿น ศพด มีอัตรากิด
รคติดตอนຌอยลง 

กองการศึกษาฯ 

18 ครงการขงขัน
กีฬาละ
นันทนาการ
ผูຌสูงอายุ 

พืไอสงสริมสุขภาพพลานามัย
ละการรวมกลุมท ากิจกรรม 
สรຌางความรักความสามัคคี฿น
กลุมผูຌสูงอายุ 

จัดการขงกีฬาละ
นันทนาการผูຌสูงอายุ 

 50,000 50,000 50,000 50,000 รຌอยละของ
ผูຌขຌารวม
กิจกรรม 

ผูຌสูงอายุเดຌรับการดูล
อา฿จ฿ส กิดการรวม
กลุม฿นการท ากิจกรรม 

กองการศึกษาฯ 

19 ครงการอบรม
คุณธรรมละ
จริยธรรมอิสลาม 

พืไออบรม฿หຌความรูຌกีไยวกับ
คุณธรรมจริยธรรม฿หຌประชาชน
ทีไนับถือศาสนาอิสลาม 

ด านินครงการอบรม
คุณธรรมละจริยธรรม
อิสลามกดใกละ
ยาวชน 

 15,000 15,000 15,000 15,000 รຌอยละของ
ผูຌขຌารวม
กิจกรรม 

ผูຌขຌารวมกิจกรรมมี
ความรูຌ ความขຌา฿จละ
สามารถปฏิบัติศาสนกิจ
เดຌอยางถกูตຌอง 

กองการศึกษาฯ 
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แบบ  ผ 02  
 
 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนละสังคม    
              2.1  ผนงานการศึกษา (ตอ) 

   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 
(KPI) 

ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท)      

20 ครงการสงสริม
ความรูຌกีไยวกับศาสน
พิธีทางพุทธศาสนา 

พืไอ฿หຌความรูຌกผูຌสืบทอด
พิธีกรรมทางศาสนา 

จัดอบรม฿หຌความรูຌ
กีไยวกับศาสนพิธีทาง
พุทธศาสนา ก ดใก 
ยาวชน ละประชาชน
฿นขตต าบลบຌานนิคม 

 20,000 50,000 50,000 50,000 รຌอยละของ
ผูຌขຌารวม
กิจกรรม 

รวมสืบทอดกิจกรรม
ทางศาสนา วัฒนธรรม 

กองการศึกษาฯ 

21 ครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน 

พืไอสงสริม฿หຌดใกเดຌรับ
สารอาหารครบ 5 หมู 
(อุดหนุนรงรียนสังกัด 
สพฐ.฿นขตพืๅนทีไ) 

สนับสนุนงบประมาณ
อาหารกลางวัน฿หຌก
รงรียนสังกัด สพฐ.฿น
ขตต าบล 

2,100,000 2,100,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 จ านวนดใกทีไ
เดຌทานอาหาร
กลางวัน 

ดใกเดຌรับสาร อาหาร
ครบ 5 หมู 

กองการศึกษาฯ 

22 ครงการอาหารปลอด
สารพิษ 

พืไอ฿หຌดใกละยาวชนเดຌรับ
อาหารทีไปลอดสารพิษ 

ดใกละยาวชน฿นพืๅนทีไ
ต าบลบຌานนิคม 

  50,000 50,000 50,000 อาหารปลอด
สารพิษ 100% 

ดใกละยาวชนมี
สุขภาพดี 

กองการศึกษาฯ 

23 ครงการดใกดีศรี
ต าบล 

พืไอสงสริมละสรຌาง฿หຌดใก
ละยาวชน฿นพืๅนทีไต าบล
บຌานนิคมป็นดใกดี ป็น
บบอยางกผูຌอืไน 

ดใกละยาวชน฿นพืๅนทีไ
ต าบลบຌานนิคม 

  30,000 30,000 30,000 รຌอยละของ
ดใกทีไมี
คุณสมบัติ
ตามกณฑ์ 

ดใกละยาวชนมี
ส านึกของความป็น
คนดี 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 



 

 

1
0
0

 

แบบ  ผ 02  

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนละสังคม    
              2.1  ผนงานการศึกษา (ตอ) 

   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 
(KPI) 

ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท)      

24 ครงการสงสริม
พัฒนาทักษะความ
ป็นลิศดຌานดนตร ี

พืไอสงสริมทักษะดຌาน
ดนตรี฿หຌกดใกละ
ยาวชน 

จัดอบรม฿หຌความรูຌดຌาน
ดนตรีละฝຄก฿หຌดใก
ละยาวชน฿นต าบล
บຌานนิคมเดຌ฿ชຌครืไอง
ดนตรีจริง 

  30,000 30,000 30,000 จ านวนดใก
ละยาวชน
ทีไขຌารวม 

ดใกละยาวชนมีความรูຌ
รืไองดนตรีละลน
ครืไองดนตรีเดຌ 

กองการศึกษาฯ 

รวม  24  ครงการ - - 7,080,000 7,000,000 8,115,000 7,920,000 8,120,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1
0
1

 

แบบ  ผ 02  

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 4  พัฒนาคน ชุมชน ละสังคม฿หຌนาอยู ขຌมขใงตามปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.฿นขตจังหวัดทีไ 3  การพัฒนาสังคมละคุณภาพชีวิต 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนละสังคม 
               2.2   ผนงานสาธารณสุข 

   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 
(KPI) 

ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 

      

1 ครงการติดตัๅงตูຌยา
สามัญประจ า 
บຌาน฿หຌกับหมูบຌาน 

พืไอ฿หຌประชาชนมี 
ยาสามัญประจ า
บຌาน฿นการระงับ
อาการจใบปຆวยเดຌ
ทันวลา 

สนับสนุนตูຌยาละ
วชภัณฑ์ ฿หຌกับหมูบຌานทัๅง 
13 หมูบຌาน 

50,000 
  
  

50,000 
  
  

50,000 
  
  

50,000 
  
  

50,000 
  
  

จ านวนตูຌยา ประชาชนมี
ยา 
เวຌรักษารค 
  
  

ส านักงาน
ปลัด 
  
  

2 ครงการสนับสนุน 
การด านินงานของ 
คสมช.ประจ าหมูบຌาน
ทัๅง 13 หมูบຌาน 

พืไอสงสริมการ
ด านินงานของ
ศูนย์ คสมช. 

สนับสนุนการด านินงาน
ดຌานสาธารณสุขของศูนย์ 
สสมช. 13 หมูบຌาน 

130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 จ านวนศูนย์  
คสมช.ทีไเดຌรับ
การสนับสนุน 

ประชาชนมี
มีสถานทีไ฿น
การบริการ
ดຌาน
สาธารณสุข 

ส านักงาน
ปลัด 
 

3 ครงการสนับสนุน
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.บຌาน
นิคม 

พืไอสงสริม
กิจกรรมของ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ 

สบทบงบประมาณ฿หຌ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพรຌอยละสัดสวน
ตามทีไกฎหมายก าหนด 

150,000 150,000 160,000 160,000 160,000 จ านวนครงการ
ทีได านินการ฿หຌ
กิดประยชน์ 

ประชาชน
฿นพืๅนทีไมี
สุขภาพ
รางกาย
ขใงรง 

ส านักงาน
ปลัด 
  
  

 



 

 

1
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แบบ  ผ 02  
 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนละสังคม 
                2.2  ผนงานสาธารณสุข (ตอ) 
   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา หนวยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

จะเดຌรับ 

      

4 ครงการสนับสนุน
การจัดงาน 
ตลาดนัดสุขภาพ 

พืไอ฿หຌประชาชนมี 
สุขภาพทีไขใงรง 

สนับสนุนการจัดงานตลาด
นัดสุขภาพ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผูຌขຌารวม
กิจกรรม 

พืไอ฿หຌประชาชน 
มีสุขภาพทีไ 
ขใงรง 

ส านักงาน
ปลัด 

5 ครงการสนับสนุน
การจัดกิจกรรมละ
พัฒนาศักยภาพของ 
อสม.ภาย฿นต าบล 

พืไอสนับสนุนการจัด
กิจกรรมของ 
อสม. ฿หຌมีศักยภาพ
มากขึๅน 

สนับสนุนกิจกรรมการ
ด านินงานของ อสม. ชน
อบรมฟ้นฟูความรูຌพืไอ
พัฒนาศักยภาพ อสม. 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รຌอยละ
ของ    
อสม.ทีไ
ขຌารวม 

อสม.มีศักยภาพ
฿นการปฎิบัติดี
ยิไงขึๅน 

ส านักงาน
ปลัด 

6 ครงการหมูบຌานสรຌาง 
สุขภาพ 
  

พืไอพัฒนาสริมสรຌาง 
สุขภาพ฿หຌกับ 
ประชาชน 

- สนับสนุนการลนกีฬา
ทุกระดับ฿นหมูบຌาน 
- จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์
กีไยวกับการออกก าลังกาย
฿หຌกับกลุมปງาหมาย฿น
ต าบล 

200,000 
  
  

200,000 
  
  

200,000 
  
  

200,000 
  
  

200,000 
  
  

รຌอยละ
ของ
ประชาชน
ทีไสุขภาพ
ดีขึๅน 

ประชาชน฿น
หมูบຌานมี 
สุขภาพอนามัยทีไ
ขใงรง 

ส านักงาน
ปลัด 
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แบบ  ผ 02  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนละสังคม  
                2.2 ผนงานสาธารณสุข (ตอ) 
   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

จะเดຌรับ 

7 ครงการฝຄกอบรมดูลสุขภาพ
฿หຌกกนน าครอบครัว฿น
ต าบล 

พืไอพัฒนา 
สริมสรຌาง 
สุขภาพ฿หຌกับ
ชุมชน 

ด านินการฝຄกอบรม
อยางนຌอย 1  ครัๅง / 
ป 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผูຌขຌารวม 

ประชาชนมี
ความรูຌ฿นการ
ดูลสุขภาพของ
ตัวอง 
ละบุคคล฿น
ครอบครัว 

ส านักงานปลัด 

8 ครงการรณรงค์ปງองกันละ 
ควบคุมรคติดตอละรคเม
ติดตอ 

พืไอ฿หຌประชาชน
มี 
สุขภาพทีไขใงรง 
หางเกลรค 

- จัดกิกรรมรณรงค์
ปງองกันรคติดตอ,
รคเมติดตอ 
- จัดชืๅออุปกรณ์
ละวชภัณฑ์ 
- อบรม฿หຌความรูຌ
กดใกยาวชน ละ
ประชาชนทัไวเป 

80,000 
  

80,000 
  

80,000 
  

80,000 
  

80,000 
  

รຌอยละของ
ผูຌขຌารวม, 
จ านวน
อุปกรณ์ 
วชภัณฑ์ทีไซืๅอ 

ปງองกันรค 
ติดตอ฿หຌกับ 
 ประชาชน 

ส านักงานปลัด 
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แบบ  ผ 02  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนละสังคม 
              2.2  ผนงานสาธารณสุข (ตอ) 
   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

จะเดຌรับ 

9 ครงการสนับสนุน
การตรวจสุขภาพดใก
฿นชุมชนละรงรียน 

พืไอ฿หຌดใกมีสุขภาพ 
ทีไขใงรงละหาง 
เกลรค 

สนับสนุนการ
ด านินงานของ รพ.
สต.บຌานสมสรร ป
ละ 2 ครัๅง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ผูຌขຌารวม 

฿หຌดใกมี
สุขภาพ 
ทีไขใงรงละ 
หางเกลรค 

ส านักงานปลัด 

10 ครงการอบรมฟ้นฟู
พัฒนาศักยภาพดຌาน
สาธารณสุขขัๅน
พืๅนฐานของผูຌน า
ชุมชนภาย฿นต าบล 

พืไอสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมของ 
ผูຌน าชุมชน.฿หຌมี
ศักยภาพดຌาน
สาธารณสุขมากขึๅน 

- สนับสนุนกิจกรรม
การด านินงานของ 
ผูຌน าชุมชนชน  
อบรมฟ้นฟูความรูຌ
พืไอพัฒนาศักยภาพ
ผูຌน าชุมชน 

20,000 
  

20,000 
  

20,000 
  

20,000 
  

20,000 
 

รຌอยละของ  
ผูຌน าชุมชนทีไ
ขຌารวม 

ผูຌน าชุมชนมี
ศักยภาพ฿น
การปฏิบัติงาน
ดຌานสาธารสุข
ดียิไงขึๅน 

ส านักงานปลัดฯ 
 

11 ครงการรณรงค์
ปງองกันรคพิษสุนัข
บຌา 

พืไอ฿หຌประชาชน
ปลอดภัยจากรค
พิษสุนัขบຌา 

-จ านวนสัตว์ลีๅยงทีไ
ป็นพาหะของรค
พิษสุนัขบຌา 
-กิจกรรมส ารวจ
จ านวนสุนัข฿นพืๅนทีไ 
-กิจกรรมการฉีด
วัคซีนปງองกันรค
พิษสุนัขบຌา 

 120,0000 120,0000 150,000 150,000 เมมีการพร
ระบาดของ
รคพิษสุนัข
บຌา 

เมมีผูຌสียชีวิต
จากรคพิษ
สุนัขบຌา 

ส านักงานปลัดฯ 
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แบบ  ผ 02  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนละสังคม 
              2.2  ผนงานสาธารณสุข (ตอ) 

   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 
(KPI) 

ผลทีไคาดวา หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ
ครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

จะเดຌรับ 

12 ครงการอุดหนุนตาม
พระราชด าริดຌาน 
สาธารณสุข13หมูบຌาน หมูบຌาน
ละ 20,000 บาท  
หมูบຌานละ 3 ครงการ  คือ 

1.ครงการ สตรีเทย รวม฿จ
ตຌานภัย มะรใงตຌานม  
2.ครงการสงสริม
ภชนาการละสุขภาพ
อนามัยมละดใก฿น
ชุมชน 
3.ครงการ ยาวชนรุน฿หม 
รวม฿จตຌานยาสพติด ฿น
ชุมชน  

พืไอสงสริม฿หຌ
ประชาชน฿นพืๅนทีไมี
ความรูຌความขຌา฿จ
ดຌานสุขภาพอนามัย
ละพิษภัยจากยา
สพติด 

ประชาชน฿นพืๅนทีไ 260,000 
 

260,000 
 

260,000 
 

260,000 
 

260,000 
 

จ านวนหมูบຌานทีไ
จัดกิจกรรมครบทัๅง 
3 ครงการ 

ประชาชน฿น
พืๅนทีไมีสุขภาพ
รางกายดีละ
ขใงรง 

ส านักงานปลัดฯ 
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แบบ  ผ 02  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนละสังคม 
              2.2  ผนงานสาธารณสุข (ตอ) 

   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 
(KPI) 

ผลทีไคาดวา หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ
ครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

จะเดຌรับ 

13 ครงการรณรงค์การควบคุม
ละจัดการปัญหาสุนัข 

พืไอรณรงค์สรຌาง
ความขຌา฿จละ
ความรวมมือกัน
฿นการกຌปัญหา
ละการจัดการทีไ
ถูกตຌองกับสุนัข 

รณรงค์การ
จัดการปัญหา
กีไยวกับ
ประชากรสุนัข฿น
ต าบลบຌานนิคม 

-นวทางการ
จัดการปัญหาสุนัข
จรจัด 
-ควบคุม
ประชากรสุนัข
ดຌวยการผาตัด
ท าหมัน ทัๅง฿น
พศมียละพศ
ผูຌ 

  150,000 150,000 150,000 รຌอยละของ
ประชากรสุนัขทีไ
ลดลง 

ปัญหากีไยวกับ
สุนัข฿นต าบล
บຌานนิคมลดลง 

ส านักงานปลัดฯ 

รวม  13  ครงการ - - 1,090,000 2,290,000 2,440,000 1,390,000 1,390,000 - - - 
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แบบ  ผ 02  
 
 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 4  พัฒนาคน ชุมชน ละสังคม฿หຌนาอยู ขຌมขใงตามปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.฿นขตจังหวัดทีไ 3  การพัฒนาสังคมละคุณภาพชีวิต 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนละสังคม 
             2.3  ผนงานสรຌางความขຌมขใงของชุมชน 

   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 
(KPI) 

ผลทีไคาดวา หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

จะเดຌรับ 

          

1 ครงการฝຄกอบรม
ทักษะการนวดพทย์
ผนเทย 

พืไอฝຄกทักษะการนวด 
ผนเทย฿หຌกับประ- 
ชาชนภาย฿นต าบล 

- จัดฝຄกอบรมการนวด
ผนเทย 
- สนับสนุนการตัๅงชมรม
การนวดผนเทย 

 20,000  20,000  20,000  20,000  20,000 จ านวนผูຌขຌา 
รวมกิจกรรม 

ประชาชนมีทักษะ฿น
การนวดผนเทย 

ส านักงานปลัด 

2 ครงการสนับสนุนการ
ปลูกพืชสมุนเพร 

พืไอ฿ชຌป็นยารักษา 
รค฿หຌกับประชาชน 
ประชาชน฿นต าบล 
บຌานนิคม 

- สนับสนุนตຌนกลຌา 
- ฿หຌความรูຌกีไยวกับ
สรรพคุณทางยาของพืช
สมุนเพร 
- จัดหาตลาด 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผูຌขຌา 
รวมกิจกรรม 

ประชาชนมีความรูຌ 
กีไยวกับสรรพคุณของ
สมุนเพรมากขึๅน 

ส านักงานปลัด 

3 ครงการอบรม฿หຌ
ความรูຌกีไยวกับยาสพ
ติด 

พืไอ฿หຌดใก ยาวชน ประชาชน 
ตระหนักถึงพิษภัยของยาสพ
ติด 

จัดกิจกรรมอบรม฿หຌ
ความรูຌกีไยวกับภัยของยา
สพติด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนขຌา
รวมกิจกรรม 

ปัญหายาสพติดนพท.
ลดนຌอยลง 

ส านักงานปลัด 
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แบบ  ผ 02  
 
 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนละสังคม 
               2.3  ผนงานสรຌางความขຌมขใงของชุมชน  (ตอ) 
   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

จะเดຌรับ 

            

4 ครงการฝງาระวัง
การพรระบาดของ
ยาสพติด 

พืไอ฿หຌประชาชนมีสวนรวม
฿นการกຌเขปัญหายาสพติด 
 

จัดกิจกรรมรณรงค์ปງองกันการ
พรระบาดอยางนຌอยปละ 1
ครัๅง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผูຌขຌารวม
กิจกรรม 

ประชาชนมีสวนรวม฿น
การกຌเขปัญหายาสพติด 

ส านักงานปลัด 

5 ครงการรณรงค์ละ
กຌเขปัญหายาสพ
ติด 

พืไอ฿หຌดใก ละยาวชน 
ทัๅง฿นละนอกสถาน 
ศึกษามีจิตส านึก฿น 
การปງองกันปราบปราม 
ยาสพติด 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมการ
ตอตຌานยา สพติดอยางนຌอย ป
ละ 2 ครัๅง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผูຌ ขຌา
รวมกิจกรรม 

ดใกละยาวชนทีไ 
ผานการอบรมรวมกัน
ตอตຌานละกຌเขปัญหา
ยาสพติดรวมกัน 

ส านักงานปลัด 

6 ครงการติดตัๅงปງาย
บอกอาณาขตของ
หมูบຌานละต าบล 
ชืไอถนนละปງาย 
ตือนทางจราจร 

พืไอบอกอาณาขต 
ของหมูบຌาน 
 

ด านินการติดตัๅง ปງายบอก
อาณาขตหมูบຌาน ต าบล ชืไอ
ถนนละปງาย 
ตือนทางจราจรทัๅง 13หมูบຌาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนปງายทีไ
ติดตัๅง 

ประชาชนผูຌสัญจรเปมารูຌ
ทีไตัๅงละอาณาขต 

ส านักงานปลัดฯ 
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แบบ  ผ 02  
 
 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนละสังคม 
               2.3  ผนงานสรຌางความขຌมขใงของชุมชน  (ตอ) 
   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

จะเดຌรับ 

            

7 ครงการติดตัๅงกลຌอง
วงจรปຂด ทีไท าการ
อบต. ละบริวณจุด
สีไยง฿นพืๅนทีไต าบล
บຌานนิคม 

พืไอ฿หຌมีครืไองมือ฿นการ
ตรวจสอบการกิดอุบัติหตุ
ละอาชญากรรม฿นพืๅนทีไ  

-ด านินการติดตัๅงกลຌองวงจรปຂด 
พรຌอมระบบรับสงสัญญาณ 
บริวณทีไท าการอบต. ละ
บริวณจุดสีไยง฿นพืๅนทีไต าบล
บຌานนิคม 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 จ านวนกลຌอง
ทีไติดตัๅง 

กิดความปลอดภัย฿นชีวิต
ละทรัพย์สิน 

ส านักงานปลัดฯ 

8 ครงการติดตัๅงปງาย
ชืไอหนຌาบຌาน 

พืไอระบุชืไอ บຌานลขทีไบຌาน
ตละหลัง 

จัดท าละติดตัๅงปງายชืไอทัๅง 13 
หมูบຌาน 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนบຌาน บຌานมีปງายชืไอบอกชัดจน กองชาง 

9 ครงการจຌางรังวัดทีไ
สาธารณะ(ทุงลีๅยง
สัตว์) หมูทีไ 13 

พืไอก าหนดขตดนทีไ
นนอนของทีไสาธารณะ  

จัดจຌางจຌาหนຌาทีไรังวัดทีไ
สาธารณะ หมูทีไ 13 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

จ านวนพืๅนทีไ พืๅนทีไสาธารณะก าหนด
นวขตทีไนนอน 

กองชาง 
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แบบ  ผ 02  
 
 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนละสังคม 
               2.3  ผนงานสรຌางความขຌมขใงของชุมชน  (ตอ) 
   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

จะเดຌรับ 

      

10 ครงการจัดท าผนชุมชน 
ทัๅงระดับชุมชนละหมูบຌาน 
  

พืไอ฿หຌเดຌผนชุมชน 
฿นการป็นนวพืไอ 
พัฒนาชุมชน 

สนับสนุนงบประมาณ,การ
ด านินงานทัๅง 13 หมูบຌาน 
  

50,000 
  

50,000 
  

50,000 
  

50,000 
  

50,000 
  

หมูบຌานทีไ
ด านินการ 

หมูบຌาน ชุมชนมี
ผนชุมชนทุก 
หมูบຌาน  

ส านักงานปลัด 
  
  

11 ครงการสมทบกองทุนสปสช. พืไอสงสริมกิจกรรมการ
ด านินงานของกองทุน
สปสช. 

สททบกองทุน สปสช. 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนจกรรม
ของ สปสช. 

กองทุนด านินกิจ 
กรรมสงสริม
สุขภาพ 

ส านักงานปลัด 

12 ครงการสนับสนุนการ
ด านินงานของกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบล 

พืไอสงสริมกิจกรรมการ
ด านินงานของกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบล 

สนับสนุนการด านินงานของ
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ต าบล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กิจกรรมการ
ด านินงานของ
กองทุน 

ผูຌขຌารวมกองทุน ส านักงานปลัด 

13 ครงการจัดซืๅอภาชนะกใบ
นๅ าฝน 

พืไอ฿หຌประชาชนมีนๅ า
บริภคพียงพอ 

จัดซืๅอภาชนะกใบนๅ าฝน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รຌอยละของ
ประชาชนทีไมี
นๅ า฿ชຌ 

ประชาชนมีนๅ า
บริภคตลอดป 

กองชาง 
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แบบ  ผ 02  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนละสังคม 
                2.3  ผนงานสรຌางความขຌมขใงของชุมชน (ตอ) 
   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

จะเดຌรับ 

            

14 ครงการจิตจม฿ส฿นวัย
ผูຌสูงอายุ 

พืไอสงสริมคุณภาพชีวิต฿หຌก
ผูຌสูงอายุ 

อบรม฿หຌความรูຌกีไยวกับ
การสรຌางสุขภาวะทีไดี฿นวัย
ผูຌสูงอายุ  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผูຌขຌารวม
กิจกรรม 

ผูຌสูงอายุทีไขຌา
รวมมีสุขภาวะ
ทีไดี 

กองการ 
ศึกษาฯ 

15 ครงการวันดใกหงชาติ พืไอสงสริม฿หຌดใกละยาวชน
ตระหนักถึงบทบาทของตน 

จัดกิจกรรมวันดใก
หงชาติ  

60,000 60,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผูຌขຌารวม
กิจกรรม 

ดใกป็นคนดี
ของสังคม 

กองการ 
ศึกษาฯ 

16 ครงการสนับสนุนกิจกรรม
ชมรมผูຌสูงอายุระดับหมูบຌาน
ละต าบล 

พืไอสงสริมกิจกรรมของ
ผูຌสูงอายุ  

- สนับสนุน/อุดหนุน
กิจกรรมการด านินงาน
ของชมรมสูงอายุ 

40,000 
  
  

40,000 
  
  

40,000 
  
  

40,000 
  
  

40,000 
  
  

รຌอยละของ
ผูຌขຌารวมกิจกรรม 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ทีไดี สูงกวา
กณฑ์
มาตราฐาน 

ส านักงานปลัด 

17 ครงการภูมิคุຌมกันดี 
ครอบครัวมีสุข 

พืไอสงสริมความสัมพันธ์ทีไดี
ภาย฿นครอบครัว 

ด านินการจัดกิจกรรม
สริมสรຌางความสัมพันธ์
ภาย฿นครอบครัว, 
ครอบครัวหางเกลอบายมุข 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รຌอยละของ
ผูຌขຌารวมกิจกรรม 

ครอบครัวมี
สัมพันธภาพทีไ
ดี หางเกล
อบายมุข 

ส านักงานปลัด 
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แบบ  ผ 02  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนละสังคม 
               2.3  ผนงานสรຌางความขຌมขใงของชุมชน  (ตอ) 

   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 
(KPI) 

ผลทีไคาดวา หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

จะเดຌรับ 

       

18 ครงการปรับปรุงทีไท า
การกลุมอาชีพ฿นต าบล 
  

พืไอป็นสถานทีไ฿น 
การรวมกลุมสรຌางรายเดຌ
ละจ าหนาย 
ผลิตภัณฑ์ของกลุม 

 ปรับปรุง ตอติม ทีไท าการ
กลุมอาชีพ 

 100,000 
  

100,000 
  

100,000 
  

100,000 
  

รຌอยละของรายเดຌ
ทีไพิไมขึๅน 

กษตรกรมี 
รายเดຌพิไมขึๅน 
  

ส านักงานปลัด 
  
  

19 ครงการพัฒนาละ
ปรับปรุงการกระจายขาว
฿นหมูบຌาน 
  
  

พืไอ฿หຌประชาชนเดຌ 
รับขຌอมูลขาวสารเดຌ 
อยางทัไวถึง 
  

ปรับปรุงซอมซมหอ
กระจายขาว ทัๅง 13 หมูบຌาน 
พิไมติมการติดตัๅงระบบ
สียงตามสายทัๅง 13 
หมูบຌาน 

300,000 
  
  

300,000 
  
  

300,000 
  
  

300,000 
  
  

300,000 
  
  

จ านวนหอกระจาย
ขาวทีไเดຌรับการ
ปรับปรุง 

ประชาชนเดຌรับ 
ความรูຌจากขาว 
สารตาง โ  
  

ส านักงานปลัด 
  
  
  

20 ครงการปรับปรุงสถานทีไ
อานหนังสือพิมพ์ละ
สนับสนุนสืไอสิไงพิมพ์
฿หຌกับหมูบຌาน 

พืไอ฿หຌประชาชนเดຌ 
รับขຌอมูลขาวสารเดຌ 
อยางทัไวถึง 

ปรับปรุงทีไอาน
หนังสือพิมพ์ประจ า 
หมูบຌาน ทัๅง 13 หมูบຌาน
สนับสนุนสืไอสิไงพิมพ์฿หຌกับ
หมูบຌาน  
ทัๅง 13 หมูบຌาน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนทีไอาน
หนังสือพิมพ์ทีไ
เดຌรับการปรับปรุง 

ประชาชนเดຌรับ 
ขาวสารเดຌทัไวถึง 

ส านักงานปลัดฯ 

21 ครงการคายยาวชน
หางเกลยาสพติด 

พืไอ฿หຌดใกละยาวชนรูຌทัน
ภัยของยาสพติดละมี
กิจกรรมตางโพืไอเม฿หຌเป
มัไวสุมกับยาสพติด 

ดใกละยาวชน฿นพืๅนทีไ
ต าบลบຌานนิคม 

 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนรຌอยละของ
ดใกละยาวชน฿น
พืๅนทีไ 

ดใกละยาวชนรูຌทัน
ภัยยาสพติด 

ส านักงานปลัดฯ 
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แบบ  ผ 02  
 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนละสังคม 
                 2.3  ผนงานสรຌางความขຌมขใงของชุมชน  (ตอ) 

   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 
(KPI) 

ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท)     

22 ครงการอุดหนุนสงสริม
การบ าบัดฟ้นฟูผูຌติดยา
สพติด ฿หຌก ศป.ปส.อ.
บางขัน 

พืไอบ าบัดผูຌติดยาสพติด 
(อุดหนุน ศป.ปส.อ.บางขัน) 

ผูຌติดยาสพติดละผูຌ
สพยาสพติด฿นพืๅนทีไ 

 35,000  35,000  35,000  35,000  35,000 จ านวนผูຌขຌา รวม
กิจกรรม 

ผูຌติดยา/สพยา
สพติดลิกการ
฿ชຌยาสพติด 

ส านักงานปลัดฯ 

23 ครงการอุดหนุนสงสริม
การฝຄกอาชีพ฿หຌกผูຌติด
ยาสพติด฿หຌก ศป.ปส.อ.
บางขัน 

พืไอ฿หຌผูຌติดยาสพติดมีอาชีพ
หลังจากการบ าบัด 
(อุดหนุน ศป.ปส.อ.บางขัน) 

ผูຌบ าบัดยาสพติดมี
อาชีพ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผูຌขຌา รวม
กิจกรรม 

ผูຌติดยา/สพยา
สพติดลิกการ
฿ชຌยาสพติด 

ส านักงานปลัดฯ 

24 ครงการจัดท าผนปฏิบัติ
การ฿นการปງองกันละ
บรรทาสาธารณภัยของ 
องค์การบริหารสวนต าบล
บຌานนิคม 

จัดท าผนปฏิบัติการ฿นการ
ปງองกันละบรรทาสาธารณ
ภัย 

ผนปฏิบัติการ฿นการ
ปງองกันละบรรทา 
สาธารณภัยองค์การ
บริหารสวนต าบลบຌาน
นิคม ทีไ฿ชຌ฿นการกຌเข
ปัญหาละบรรทาสา
ธารณภัย 

  15,000 15,000 15,000 ด านินการตามผนเดຌ
เมนຌอยกวารຌอยละ 80 

มีผนปฏิบัติ
การ฿นการ
ปງองกันละ
บรรทา 
สาธารณภัยทีไ
มีขຌอมูล
ครบถຌวน฿น
การปฏิบัติงาน 

ส านักงานปลัดฯ 

 
 



 

 

1
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แบบ  ผ 02  
 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนละสังคม 
                 2.3  ผนงานสรຌางความขຌมขใงของชุมชน  (ตอ) 

   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 
(KPI) 

ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท)     

25 ครงการศูนย์การรียนรูຌ
ตามหลักปรัชญาของ
ศรษฐกิจพอพียง หมูทีไ 
13 ต าบลบຌานนิคม 

พืไอสรຌางหลงรียนรูຌของ
ชุมชนดຌานการกษตรละพืไอ
นຌอมน าละพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามวิถีหงหลักปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียง 

ศูนย์การรียนรูຌของ
ชุมชน฿นการนຌอมน า
หลักปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียงมา฿ชຌ฿หຌกิด
ประยชน์พืไอพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนละยาวชน
฿นพืๅนทีไหมูทีไ 13 

  30,000 30,000 30,000 รຌอยละของผูຌขຌารวม
กิจกรรม 

ชุมชนมีศูนย์
การรียนรูຌตาม
หลักปรัชญา
ของศรษฐกิจ
พอพียง 

กองการศึกษาฯ 
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แบบ  ผ 02 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนละสังคม 

                 2.3  ผนงานสรຌางความขຌมขใงของชุมชน  (ตอ) 
   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท)     

26 ครงการพิไมประสิทธิภาพ
ละตรียมความพรຌอม฿น
งานปງองกันละบรรทา 
สาธารณภัย 

พืไอ฿หຌงานปງองกัน
ละบรรทา 
สาธารณภัยมี 
ประสิทธภาพ
พิไมขึๅน 

พิไมประสิทธิภาพ฿นการ
ปฏิบัติงานปງองกันละบรรทาสา
ธารณภัย ละตรียมความพรຌอม
฿นการปฏิบัติงาน  ดยจัดหาวัสดุ
ครืไองมือทีไจ าป็นตຌอง฿ชຌ฿นงาน
ปງองกันฯ 
-ลืไอยยนต์ขนาดลใก จ านวน 2 
ตัว 
-ครืไองก านิดเฟฟງาขนาดลใก 
จ านวน 2 ครืไอง 
-ถังนๅ าพลาสติกขนาดความจุ 
2,000 ลิตร จ านวน 6 ฿บ 

-ชือกเนลอนขนาด
สຌนผาศูนย์กลางเมตไ ากวา 1 นิๅว 
ยาว 100 มตร 
-จอบ พรຌา สียม อยางละ 3  ลม 
-ลืไอยตัดกิไงเมຌ 3 อัน 

-เฟฉาย 5 กระบอก 

-สืๅอชูชีพ จ านวน 20 ตัว 
-สืๅอสะทຌอนสงจ านวน 20 ตัว 

  300,000   จ านวนวัสดุครืไองมือ
฿นการพิไม
ประสิทธิภาพงานฯ 

งานปງองกันฯมี
ประสิทธิภาพ
พิไมขึๅน ละมี
ครืไองมือทีไ
พรຌอมละ
พียงพอตอ
การปฏิบัติงาน 

ส านักงานปลัดฯ 
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แบบ  ผ 02  
 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนละสังคม 
                 2.3  ผนงานสรຌางความขຌมขใงของชุมชน  (ตอ) 

   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 
(KPI) 

ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท)     

27 ครงการสงสริมการ
พัฒนาการคนพิการละ
฿หຌความรูຌกผูຌดูลคน
พิการ                        

พืไอสงสริมละพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผูຌพิการ฿น
ชุมชน 

ผูຌดูลผูຌพิการละผูຌ
พิการ฿นต าบลบຌาน
นิคม จ านวน 30 คน 

  15,000 15,000 15,000 รຌอยละของผูຌ
พิการ 

ผูຌพิการเดຌรับการ
ดูลอยางถูกตຌอง
หมาะสม 

ส านักงานปลัดฯ 

28 ครงการตຌนกลຌาบัญชี สู
วิถีศรษฐกิจพอพียง 

พืไอสงสริม฿หຌดใก ละ
ยาวชนมีความตระหนัก  
หในความส าคัญของการ
ออม ด านินชีวิตอยาง
พอพียงตามนวทาง
ศรษฐกิจพอพียง 

ดใก฿นพืๅนทีไต าบล
บຌานนิคมจ านวน 40 
คน 

  15,000 15,000 15,000 รຌอยละของดใก
ละยาวชน 

ดใกละยาวชน
สามารถรียนรูຌ
การออม รูຌละ
ขຌา฿จค าวา
พอพียง  

ส านักงานปลัดฯ 

29 ครงการตามรอยพอ 
อยูอยางพอพียง 
 

พืไออบรม฿หຌความรูຌ ความ
ขຌา฿จ กประชาชนกีไยวกับ
หลักปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียง หลักการ฿ชຌ
ชีวิตประจ าวันตามหลักการ
ของความพอพียง 

ประชาชน฿นต าบล
บຌานนิคม จ านวน 70 
คน 

  40,000 40,000 40,000 รຌอยละของ
ผูຌขຌารวม
ครงการ 

ประชาชนมี 
ความขຌา฿จ ละ
สามารถ฿ชຌ
ชีวิตประจ าวัน
ตามหลักการของ
ความพอพียง 
ตามหลักปรัชญา
ศรษฐกิจ
พอพียง 

ส านักงานปลัดฯ 
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แบบ  ผ 02  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนละสังคม 
                 2.3  ผนงานสรຌางความขຌมขใงของชุมชน  (ตอ) 
   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท)     

30 ครงการสตรีเทยหวง฿ย
สุขภาพ 

พืไอสงสริม฿หຌสตรี
เดຌมีการท า
กิจกรรมรวมกัน มี
อกาสเดຌ
ลกปลีไยนรียนรูຌ
ประสบการณ์ซึไง
กันละกัน 

สตรีต าบลบຌานนิคม  
จ านวน  40  คน 

  15,000 15,000 15,000 รຌอยละของสตรีทีไ
ขຌารวมกิจกรรม 

กดิการ
รวมกลุมสตรี
฿นการท า
กิจกรรมอัน
สรຌางสรรค์
รวมกันอยาง 
ขຌมขใง 

ส านักงานปลัดฯ 

31 ครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ทຌองถิไน 

สงสริมละอนุรักษ์
ภูมิปัญญา฿นพืๅนทีไ 

สตรี ผูຌสูงอายุต าบลบຌาน
นิคม จ านวน  30  คน 

  20,000 20,000 20,000 จ านวนผูຌขຌารวม
ครงการ 

สามารถถายทอด
ภูมิปัญญา
ทຌองถิไนทีไตนมี
฿หຌกับคนรุนหลัง
ตอเป 

ส านักงานปลัดฯ 

32 ครงการสนับสนุน
กิจกรรมรงรียนจิต
จม฿สวัยกษียณ 

พืไอสนับสนุน฿หຌ
รงรียนจิตจม฿ส 
วัยกษียณ฿หຌกิด
กิจกรรมดຌาน
สุขภาพ 

ผูຌสูงอายุมีสุขภาพ
รางกายละจิต฿จทีไ
ขใงรง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กิจกรรมทีไ
กิดขึๅน 

ประชาชน฿น
หมูบຌานมี 
สุขภาพอนามัย
ทีไขใงรง 

ส านักงานปลัด 

รวม 32  ครงการ - - 2,355,000 2,495,000 2,985,000 2,685,000 2,985,000 - - - 
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แบบ  ผ 02  
 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 4  พัฒนาคน ชุมชน ละสังคม฿หຌนาอยู ขຌมขใงตามปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.฿นขตจังหวัดทีไ 3  การพัฒนาสังคมละคุณภาพชีวิต 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนละสังคม 

              2.4  ผนงานรักษาความสงบภาย฿น 

   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 
(KPI) 

ผลทีไคาดวา หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

จะเดຌรับ 

            

1 ครงการกอสรຌางปງอมยาม 
รักษาความปลอดภัย
ประจ าหมูบຌาน 

พืไอป็นปງอมยาม฿หຌ 
อาสาสมัคร฿นการดูล
พีไนຌองประชาชน฿น 
ต าบล 

กอสรຌางปງอมยามรักษาความปลอดภัย
ประจ าหมูบຌาน฿หຌครอบคลุมทัๅง 
13  หมูบຌาน 

 400,000 
  

 400,000  400,000  400,000   400,000  จ านวนการ
กอสรຌาง 

ลดปัญหาอาชญา 
กรรมละอุบัติ 
หตุเดຌระดับหนึไง 
  

ส านักงานปลัด  
  

2 ครงการสงสริม/
สนับสนุน/การจัดระบียบ
สังคมละรักษาความสงบ
รียบรຌอย฿นพืๅนทีไ 

จัดระบียบสังคมละ 
ลดปัญหา฿นพืๅนทีไ 

ด านินการสงสริม/สนับสนุน/อุดหนุน
การด านินงานตามครงการทีไกีไยวนืไอง
กับการจัดระบียบสังคม  

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวน
ผูຌขຌารวม
กิจกรรม 

ประชาชน฿นพืๅนทีไ
มีความสงบ 

รียบรຌอย฿น 

บຌานมือง 

ส านักงานปลดั 

3 ครงการจัดซืๅอตຍะ ตในท์ 
กຌาอีๅ พรຌอมอุปกรณ์พืไอ
อ านวยความสะดวก฿นการ
จัดงานตางโ฿หຌกับ
หมูบຌาน 

พืไอ฿ชຌป็นสถานทีไ฿น
การท ากิจกรรม
รวมกัน 

จัดซืๅอตຍะ กຌาอีๅ พรຌอมอุปกรณ์จัดลีๅยง
฿หຌกับหมูบຌาน 13 หมูบຌาน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน
หมูบຌานทีไ
มีอุปกรณ์
฿ชຌ 

ประชาชนมี
อุปกรณ์ครืไอง฿ชຌ
฿นการท ากิจกรรม
รวมกัน 

ส านักงานปลัด 

 



 

 

1
1
9

 

แบบ  ผ 02  
 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนละสังคม 

              2.4  ผนงานรักษาความสงบภาย฿น (ตอ) 
   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท)     

4 ครงการฝຄกอบรม 
 อปพร. พรຌอมจัดตัๅง
ศูนย์วิทยุของ 
ต าบลบຌานนิคม 

พืไอ฿หຌความรูຌ อปพร. 
฿นการ฿หຌความชวย 

หลือพีไนຌองประชาชน 

ภาย฿นต าบล 

- จัดการฝຄกอบรม อปพร. 
- สนับสนุนครืไองมือสืไอสาร- สนับสนุนชุด
ครืไองบบ อปพร 

100,000 
  
  

100,000 
  
  

300,000 
  
  

300,000 
  
  

300,000 
  
  

จ านวนขຌา
รวมกิจกรรม 

จຌาหนຌาทีไมี
ความรูຌ฿นการ
ปฏิบัติงาน
พืไชวยหลือ 
ประชาชนเดຌดี 

ส านักงานปลัด 
  
  
  

5 ครงการจัดวรยาม
รักษาความ 
ปลอดภัยของหมูบຌาน 
฿นชวงทศกาลหรือ
วลาปกติ 

พืไอรักษาความ
ปลอดภัยละความสงบ
ความรียบรຌอย฿หຌกับ
ประชาชน 

จัด฿หຌมียามรักษาการณ์฿นทຌองถิไน-ชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ชุมชนทีไมี
วรยาม 

ชุมชนมีความ
สงบรียบรຌอย 
ละขຌมขใง 

ส านักงานปลัด 

6 ครงการอัน
กีไยวนืไองกับการ
รณรงค์ความ
ปลอดภัย฿นการ฿ชຌรถ
฿ชຌถนน  

พืไอลดปัญหาอุบัติหตุ 
จากการ฿ชຌรถ฿ชຌถนน  

ด านินกิจกรรมอันกีไยวนืไองกับการรักษาความ
ปลอดภัยจากการ฿ชຌรถ ฿ชຌถนน ชน จัดท าละ
ติดตัๅงปງาย, เฟตือนสัญญาณจราจรตางโ การท า
ลูกระนาด การฝຄกอบรม฿หຌความรูຌกีไยวกับกฎ
จราจรตางโ  

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

รຌอยละของ
อุบัติหตุทีไ
ลดลง 

ลดปัญหา
กีไยวกับ 
การกิด
อุบัติหตุ 

ส านักงานปลัด 
  

 
 
 



 

 

1
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แบบ  ผ 02  
 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนละสังคม 

               2.4  ผนงานรักษาความสงบภาย฿น (ตอ) 
   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท)     

7 ครงการอันกีไยวนืไองกับ
การปງองกันละบรรทาสา
ธารณภัย 

พืไอจัดหาครืไองมือ฿หຌ 
พียงพอกับกาปງองกัน 

ละบรรทาสาธารณ
ภัย 

ด านินกิจกรรมซักซຌอมผน
ปງองกันละบรรทาสาธารณภัย 
จัดหาครืไองมือบรรทาสาธารณ
ภัย ชน รือ ถังดับพลิง,
รถบรรทุกนๅ า  

100,000 
  

100,000 
  

100,000 
  

100,000 
  

100,000 
  

จ านวน
ครืไองมือ 

มีครืไองมือ
ละอุปกรณ์
฿นการ
ชวยหลือ
ประชาชน 

ส านักงานปลัดฯ 

  
  

8 ครงการจัดซืๅอปງาย หยุด
ตรวจ  ขออภัย฿นความ
เมสะดวก  กรวยละ
กระบองเฟกระพริบ 
พรຌอมสืๅอกัๆก 

พืไอลดปัญหา
อุบัติหตุ ละพิไม
ความปลอดภัย฿หຌกับ
หมูบຌาน 

จัดซืๅอเฟ หยุดตรวจ  ขออภัย
฿นความเมสะดวก  กรวยละ
กระบองเฟพระพริบ พรຌอมสืๅอกัๆก
ติดถบสะทຌอนสง พืไอ฿ชຌ฿นกิจ
ธุระของหมูบຌาน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รຌอยละของ
อุบัติ หตุ
ทีไลดลง 

ลดปัญหา
อุบัติ หตุละ
ปัญหา
อาชญากรรม 

ส านักงานปลัดฯ 

 

9 ครงการจัดหาชุด
ปฏิบัติการ฿หຌกับสมาชิก 
อปพร. ละจຌาหนຌาทีไ
ประจ าศูนย์ อปพร. อบต.
บຌานนิคม 

฿หຌมีความพรຌอม฿น
การปฏิบัติหนຌาทีไ 

จัดท าชุดปฏิบัติการจ านวน 35 
ชุด 

 100,000    จ านวนชุด
ปฏิบัติการ 

สมาชิก 
อพปร.มีความ
พรຌอม฿นการ
ปฏิบัติหนຌาทีไ 

ส านักงานปลัดฯ 

 

รวม   9  ครงการ - - 1,100,000 1,200,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 - - - 

 
 



 

 

1
2
1

 

แบบ  ผ 02  
 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 4  พัฒนาคน ชุมชน ละสังคม฿หຌนาอยู ขຌมขใงตามปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.฿นขตจังหวัดทีไ 3  การพัฒนาสังคมละคุณภาพชีวิต 

2 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนละสังคม 
               2.5  ผนงานการศาสนา วัฒนธรรมละนันทนาการ  
   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

จะเดຌรับ 

            

1 ครงการปรับปรุงละ 
กอสรຌางลานกีฬา สวน
สุขภาพภาย฿นหมูบຌาน 
ละต าบล 
  

พืไอ฿หຌประชาชนมี 
สถานทีไ฿นการออกก าลัง
กายละท ากิจกรรม
รวมกัน 

  

ปรับปรุง กอสรຌางลานกีฬา ละสวน
สุขภาพ พรຌอมอุปกรณ์฿นการลนกีฬา 
ละออกก าลังกายครอบคลุมพืๅนทีไ 13 
หมูบຌาน 

 

500,000 
  
  
  

500,000 
  
  
  

500,000 
  
  
   

500,000 
  
  
 

500,000 
  
  
 

รຌอยละของ
ประชาชนทีไ
ออกก าลัง
กาย 

ประชาชนมีทีไ 
ส าหรับออก
ก าลัง 
กาย มากขึๅน 

  
 

กองชาง 
  
  
  
  

2 ครงการสนับสนุนการออก
ก าลังกาย฿หຌกับประชาชน฿น
ต าบล 

พืไอ฿หຌประชาชน 
มีสุขภาพทีไขใงรง 
หางเกลรคภัย  

สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์฿นการออกก าลัง
กาย ละ/หรือสนับสนุนหนวยงานอืไน 
กีไยวกับการจัดกิจกรรมออกก าลังกาย ,
สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา ครืไองออกก าลัง
กาย฿หຌกับศูนย์กีฬาของหมูบຌานละ
ต าบล 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รຌอยละของ
ประชาชนทีไ
สุขภาพ
ขใงรง 

ประชาชนม ี
อุปกรณ์฿น
การ 
ออกก าลัง
กาย  

ส านักงาน 
ปลัด 

 

 
 
 



 

 

1
2
2

 

แบบ  ผ 02  
 
2 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนละสังคม 
               2.5  ผนงานการศาสนา วัฒนธรรมละนันทนาการ  (ตอ) 

   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 
(KPI) 

ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท)     

3 ครงการขงขันกีฬา
ต าบลบຌานนิคม 

พืไอสริมสรຌางความสามัคคี  
ละความปรองดอง 

ด านินการจัดการขงขันกีฬา
ภาย฿นต าบลบຌานนิคม 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

รຌอยละของ
ประชาชนทีไ
สุขภาพขใงรง 

ประชาชนมีความ 
สามัคคีละมีสุข 

ส านักงานปลัดฯ 

  

4 ครงการจัดสงนักกีฬาขຌา
รวมการขงขันกับ
หนวยงานภายนอก 

พืไอพัฒนาทักษะดຌานกีฬา จัดสงนักกีฬาขຌารวมการ
ขงขันกับหนวยงานภายนอก 
อยางนຌอยปละ 2 ครัๅง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนการสง
นักกีฬา 

ทักษะดຌานกีฬามี
การพัฒนา 

ส านักงานปลัดฯ 

 

5 ครงการกีฬาศูนย์พัฒนา
ดใกลใก 

พืไอสงสริมพัฒนาการของ
ดใก ละสรຌางนิสัยรักการลน
กีฬา 

ด านินการจัดการขงขันกีฬา
ศพด.  

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 รຌอยละของ
ผูຌขຌารวม 

ดใกมีพัฒนาการทีไ
ดี ละมีนิสัยรัก
การลนกีฬา 

ส านักงานปลัดฯ 

 

6 ครงการถนนสุขภาพ พืไอพิไมสถานทีไออกก าลัง
กาย฿หຌประชาชน 

ด านินการติดตัๅงคมเฟ
สาธารณะถนนเสยาสน์ – ปຆา
ตຌว(ชวงนิคมนว 4) 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

รຌอยละของ
ประชาชนทีไ
สุขภาพดี 

ประชาชนสุขภาพ
รางกายขใงรง 

กองชาง 

7 ครงการกีฬาดใกละ
ยาวชน 

พืไอสงสริม฿หຌดใกละ
ยาวชนออกก าลังกายละ
กิดความสามัคคี 

ดใกละยาวชน฿นพืๅนทีไ 100,000 100,000 150,000 150,000 150,000 รຌอยละดใกละ
ยาวชนขຌารวม 

ดใกละยาวชนมี
สุขภาพรางกาย
ขใงรง 

กองการศึกษาฯ 

 
 

 
 



 

 

1
2
3

 

แบบ  ผ 02  
 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนละสังคม 
               2.5  ผนงานการศาสนา วัฒนธรรมละนันทนาการ (ตอ) 

   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 
(KPI) 

ผลทีไคาดวา หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

จะเดຌรับ 

           

8 ครงการสงสริม
ประพณีชักพระ  
  

พืไอ฿หຌประชาชนรักษา
ขนบธรรมนียมประพณีวัฒนธรรม
ทຌองถิไน 

สนับสนุนงานประพณีชัก
พระ 
 

40,000 
  
  

40,000 
  
  

50,000 
  
  

50,000 
  
  

50,000 
  
  

รຌอยละของ
ผูຌขຌารวมกิจกรรม 

ประชาชนสืบ 
ทอดวัฒนธรรม 
ประพณี฿หຌอยูชัไว 
ลูกชัไวหลานตอเป 

กองการศึกษาฯ 
  

9 ครงการสงสริม
ประพณีลอยกระทง 
 

พืไอ฿หຌประชาชนรักษา
ขนบธรรมนียมประพณีวัฒนธรรม
ทຌองถิไน 

สนับสนุนงานประพณี
ลอยกระทง 
 

60,000 60,000 150,000 150,000 150,000 รຌอยละของ
ผูຌขຌารวมกิจกรรม 

ประชาชนสืบ 
ทอดวัฒนธรรม 
ประพณี฿หຌอยูชัไว 
ลูกชัไวหลานตอเป 

กองการศึกษาฯ 
  

10 ครงการสงสริม
ประพณีขຌาพรรษา 
 

พืไอ฿หຌประชาชนรักษา
ขนบธรรมนียมประพณีวัฒนธรรม
ทຌองถิไน 

สนับสนุนงานประพณี
ขຌาพรรษา 
 

20,000 20,000 25,000 25,000 25,000 รຌอยละของ
ผูຌขຌารวมกิจกรรม 

ประชาชนสืบ 
ทอดวัฒนธรรม 
ประพณี฿หຌอยูชัไว 
ลูกชัไวหลานตอเป 

กองการศึกษาฯ 
 

  

11 ครงการสงสริม
ประพณีงานบุญดือน
สิบ 
 

พืไอ฿หຌประชาชนรักษา
ขนบธรรมนียมประพณีวัฒนธรรม
ทຌองถิไน 

สนับสนุนงานประพณีงาน
บุญดือนสิบ 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รຌอยละของ
ผูຌขຌารวมกิจกรรม 

ประชาชนสืบ 
ทอดวัฒนธรรม 
ประพณี฿หຌอยูชัไว 
ลูกชัไวหลานตอเป 

กองการศึกษาฯ 
  

                                                   



 

 

1
2
4

 

แบบ  ผ 02  
    

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนละสังคม 
              2.5  ผนงานการศาสนา วัฒนธรรมละนันทนาการ  (ตอ) 

   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 
(KPI) 

ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท)     

12 ครงการสงสริม
ประพณีบุญทานเฟ 
 

พืไอ฿หຌประชาชนรักษา
ขนบธรรมนียมประพณี
วัฒนธรรมทຌองถิไน 

สนับสนุนงานประพณีบุญทานเฟ 
 

30,000 30,000 50,000 50,000 50,000 รຌอยละของ
ผูຌขຌารวม
กิจกรรม 

ประชาชนสืบ 
ทอดวัฒนธรรม 
ประพณี฿หຌอยู
ชัไว 
ลูกชัไวหลาน
ตอเป 

กองการศึกษาฯ 
  

13 ครงการสงสริม 
สนับสนุนการละลน
มหรสพ ละศิลปะ
พืๅนบຌาน 
  

พืไอ฿หຌประชาชน 
รักษาการละลน 
มหรสพพืๅนบຌาน 

สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ 
ฝຄกอบรม฿หຌความรูຌกประชาชน รวมเปถึงการ
รวมกลุมพืไอการอนุรักษ์เวຌซึไงมหรสพ ละ
ศิลปะพืๅนบຌาน ชน  การร ากลองยาว   - ศิลปะ
มนราห ์

50,000 
  

50,000 
  

50,000 
  

50,000 
  

50,000 
  

รຌอยละของผูຌ 
ขຌารวมกิจ 
กรรม 

สืบทอดการละ 
ลนมหรสพ 
ละศิลปะ
พืๅนบຌาน 
  

กองการ 
ศึกษาฯ 

  
  

14 ครงการสนับสนุน
การออกก าลังกาย
฿หຌกับประชาชน฿น
ต าบล 

พืไอ฿หຌประชาชนมี
สุขภาพทีไขใงรงหางเกล
รคภัย 

สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์฿นการออกก าลังกาย
หรือสนับสนุนหนวยงานอืไนกีไยวกับการจัด
กิจกรรมออกก าลังกาย สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา 
ครืไองออกก าลังกาย฿หຌกับศูนย์กีฬาของ
หมูบຌานละต าบล 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รຌอยละจ า นวน
ประชากรขຌา
รวมกิจกรรม 

ประชาชนมี
อุปกรณ์฿นการ
ออกก าลังกาย 

กองการศึกษา 

 
 



 

 

1
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แบบ  ผ 02  
 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนละสังคม 
              2.5  ผนงานการศาสนา วัฒนธรรมละนันทนาการ  (ตอ) 
   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ
ครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

    

15 ครงการอุดหนุนสงสริม
ศาสนา วัฒนธรรม ประพณี
ทศกาลวันมาฆบูชาหผຌา
ขึๅนธาตุ นครศรีธรรมราช 
ละหผຌาหมพระพุทธ
ลีลาศิริธรรมนครอัครมหา
มิไงมงคล อ าภอบางขัน 

พืไอสงสริมละปຂดอกาส฿หຌ
ประชาชนเดຌรวมกันสักการะ 
บูชาพระพุทธลาลี 

(งินอุดหนุน อ าภอบางขัน) 

สนับสนุนการจัดงาน
วนัมาฆบูชา ของ
หนวยงานภาย฿น
อ าภอบางขัน 

50,000 
 

50,000 
 

55,000 
 

55,000 
 

55,000 
 

รຌอยละของผูຌขຌารวม
กิจกรรม 

รวมอนุรักษ ์
วัฒนธรรม 
ประพณี 

กองศึกษา 

16 ครงการอุดหนุนสงสริม
ศาสนา วัฒนธรรมละ
ประพณีทศกาลดือนสิบ 

พืไอสงสริมละปຂดอกาส฿หຌ
ประชาชนเดຌมีสวนรวม฿นประพณี
อันดี (งินอุดหนุน อ าภอบางขัน) 

สนับสนุนการจัดงาน
ของอ าภอบางขัน 

35,000 
 

35,000 
 

35,000 
 

35,000 
 

35,000 
 

รຌอยละของผูຌขຌารวม
กิจกรรม 

รวมอนุรักษ ์
วัฒนธรรม 
ประพณี 

กองการศึกษาฯ 

17 ครงการอุดหนุนสงสริม
ละอนุรักษ์ประพณีชัก
พระ อ าภอบางขัน 

พืไอสงสริมประพณีวัฒนธรรมละ
ปຂดอกาส฿หຌประชาชนเดຌมีสวนรวม
฿นประพณีอันดี 
(งินอุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.บาง
ขัน) 

สนับสนุนการจัดงาน
ประพณีชักพระ  
สภาวัฒนธรรม
อ าภอบางขัน 

37,000 37,000 40,000 40,000 40,000 รຌอยละของผูຌขຌารวม
กิจกรรม 

รวมอนุรักษ ์
วัฒนธรรม 
ประพณี 

กองการศึกษาฯ 

รวม  17  ครงการ - - 2,012,000 2,012,000 2,195,000 2,195,000 2,195,000 - - - 
 
 



 

 

1
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แบบ  ผ 02  
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 4  พัฒนาคน ชุมชน ละสังคม฿หຌนาอยู ขຌมขใงตามปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.฿นขตจังหวัดทีไ 3  การพัฒนาสังคมละคุณภาพชีวิต 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนละสังคม 
                2.6  ผนงานสังคมสงคราะห์ 
   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  

            

1 ครงการสงสริม
สนับสนุนสวัสดิการ
สังคมสงคราะห์฿หຌกับ
ดใก สตรี คนชรา คน
พิการ ผูຌปຆวยอดส์ละ
ผูຌดຌอยอกาส฿นต าบล 

พืไอ฿หຌดใก สตรี 
คนชรา คนพิการ ผูຌติด
อดส์ละผูຌดຌอยอกาส
มีคุณภาพชีวิตทีไดี 

สงสริม สนับสนุนการจัด
สวัสดิการสังคมสงคราะห์
กดใก สตรี คนชรา  
คนพิการ ผูຌปຆวยอดส์ละ
ผูຌดຌอยอกาส฿นต าบล 

6,500,000 6,500,000 9,000,000 9,400,000 9,800,000 รຌอยละของผูຌ
เดຌรับสวัสดิการ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตทีไ
ดี สูงกวากณฑ์
มาตราฐาน 

ส านักงานปลัด ฯ 

รวม    1     ครงการ - - 6,500,000 6,500,000 9,000,000 9,400,000 9,800,000 - - - 
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แบบ  ผ 02  

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 4  พัฒนาคน ชุมชน ละสังคม฿หຌนาอยู ขຌมขใงตามปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.฿นขตจังหวัดทีไ 3  การพัฒนาสังคมละคุณภาพชีวิต 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนละสังคม 

               2.7  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา    
   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

จะเดຌรับ 

1 ครงการกอสรຌาง /
ปรับปรุง ตอติม
ศาลาอนกประสงค์
ประจ าหมูบຌาน 

พืไอ฿หຌประชาชนมี
สถานทีไ฿นการจัด
กิจกรรมของหมูบຌาน 

-กอสรຌาง ปรับปรุง ตอติม
ศาลาอนกประสงค์ 
-สนับสนุนวัสดุครุภัณฑ์฿ชຌ
งาน฿นศาลาอนกประสงค์ 
ทัๅง 13 หมูบຌาน 
-หมูทีไ 1 จ านวนงิน 
100,000 บาท 
-หมูทีไ 2 จ านวนงิน 
100,000 บาท 
-หมูทีไ 3 จ านวนงิน 
100,000 บาท 
-หมูทีไ 4 จ านวนงิน 
100,000 บาท 
-หมูทีไ 5 จ านวนงิน 
100,000 บาท 
-หมูทีไ 6 จ านวนงิน 
100,000 บาท 

 
 

 1,300,000 
 

1,300,000 
 

1,300,000 

 
จ านวน
สถานทีไ 

ประชาชนมี 
สถานทีไ฿น
การจัด
กิจกรรมของ
หมูบຌาน 

ส านักงานปลัดฯ 
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แบบ  ผ 02  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนละสังคม 

               2.7  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา  (ตอ) 
   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

จะเดຌรับ 

   -หมูทีไ 7 จ านวนงิน 
100,000 บาท 
-หมูทีไ 8 จ านวนงิน 
100,000 บาท 
-หมูทีไ 9 จ านวนงิน 
100,000 บาท 
-หมูทีไ 10 จ านวนงิน 
100,000 บาท 
-หมูทีไ 11 จ านวนงิน 
100,000 บาท 
-หมูทีไ 12 จ านวนงิน 
100,000 บาท 
-หมูทีไ 13 จ านวนงิน 
100,000 บาท 

 
 

    จ านวน
สถานทีไ 

ประชาชนมี 
สถานทีไ฿น
การจัด
กิจกรรมของ
หมูบຌาน 

ส านักงานปลัดฯ 
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แบบ  ผ 02  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนละสังคม 

               2.7  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา  (ตอ)  
   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

จะเดຌรับ 

2 ครงการกอสรຌางทีไ
พักผูຌดยดยสาร 
 

พืไอป็นทีไพัก
ผูຌดยสารละผูຌ
สัญจรเปมา 

กอสรຌางศาลาทีไพัก
จ านวน 2 ศาลา 

1.บริวณ สีไยกปຆาตຌว 
100,00บาท 

2.สามยกพงษ์
ภัณฑารักษ์ 
100,00บาท 

  200,000 
  

200,000 
  

200,000 
 

จ านวนทีไพัก
ผูຌดยสาร 

ประชาชน
ละผูຌ
สัญจรเป
มามีทีไพัก
ดยสาร 

ส านักงานปลัดฯ 

  
  

รวม 2  ครงการ - - - - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 - - - 

รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาคนละสังคม 98 ครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1
3
0

 

แบบ  ผ 02 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  บริหารจัดการกษตรละอุตสาหกรรมสูมาตรฐานครบวงจรละป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.฿นขตจังหวัดทีไ 1 การพัฒนาศรษฐกิจ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจ 

3.1 ผนงานการกษตร 
   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ
ครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

จะเดຌรับ 

      

1 ครงการสงสริมละ 
พัฒนาการลีๅยงสัตว์           
ปศุสัตว์ละสัตว์นๅ า 

พืไอ฿หຌความรูຌก
กษตรกร ผูຌสน฿จ ละ
พัฒนาพันธุ์สัตว์฿หຌมี
คุณภาพ 

อบรม฿หຌความรูຌ , 
สนับสนุนพันธุ์สัตว์
ละงินทุน
หมุนวียนกกลุม
อาชีพ฿นต าบล 

80,000 80,000 80,000 80,000  80,000 รຌอยละของผูຌขຌารวม
กิจกรรม 

ประชาชน฿ชຌวลาวาง฿หຌ
ป็นประ ยชน์ละมี
รายเดຌพิไมขึๅน 

ส านักงานปลัด ฯ 

2 ครงการสนับสนุน
สงสริมกษตรอินทรีย์
ละชีวภาพ 

พืไอ฿หຌกษตรกรลด 
ตຌนทุน฿นการผลิต 
ทางการกษตร 

อบรม฿หຌความรูຌดຌาน
การกษตรอินทรีย์
ละชีวภาพ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รຌอยละตຌนทุนทีไลดลง ลดตຌนทุน฿นการผลิต  
มีรายเดຌพิไมขึๅน 

ส านักงานปลัด ฯ 

3 ครงการสนับสนุนการ
ด านินงานของ
ศูนย์บริการละ
ถายทอด
ทคนลยีการกษตร
ประจ าต าบลบຌานนิคม 

พืไอสงสริมอาชีพ
฿หຌก กษตรกรตามนว
ศรษฐกิจพอพียง 

สนับสนุนการ
ด านินงานของศูนย์
ถายทอดทคนลยี
ฯ 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

รຌอยละของผูຌขຌารวม
กิจกรรม 

สงสริมอาชีพ
฿หຌก กษตรกรตาม
นว 
ศรษฐกิจพอพียง 

ส านักงานปลัด ฯ 

 
 
 



 

 

1
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1

 

แบบ  ผ 02  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจ 

3.1 ผนงานการกษตร (ตอ) 
   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

จะเดຌรับ 

4 ครงการสนับสนุนกษตร 
ปลอดสารพิษ 
  

พืไอสงสริมการท า 
การกษตรปลอด 
สารพิษ 

- สนับสนุนการด านินการ/ 
สงสริม฿หຌความรูຌ฿นการ
ปลูก,ผลิตพืชผลทางการ
กษตรปลอดสารพิษ  

100,000 
  

100,000 
  

100,000 
 

  

100,000 
  

100,000 
  

จ านวนสินคຌา มีสินคຌากษตร 
ปลอดสารพิษ 

ส านักงานปลัดฯ 

  
  

5 ครงการสนับสนุนอุปกรณ์ 
พืไอพัฒนาสินคຌา 

พืไอพิไมผลผลิต 
  

สนับสนุนอุปกรณ์฿นการ
พัฒนาสินคຌาอยางนຌอย 1 
กลุม 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวน
อุปกรณ์ 

มีอุปกรณ์฿น
การพัฒนา
สินคຌา 

ส านักงานปลัดฯ 

  

6 ครงการสนับสนุนการสรຌางศูนย์
การรียนรูຌกษตรอินทรีย์
ศรษฐกิจพอพียงชุมชน 

พืไอป็นศูนย์การรียน 
รูຌกษตรอินทรีย์ฯ 
ศรษฐกิจพอพียง 
ชุมชน 

ด านินการสนับสนุนการ
กอสรຌางศูนย์ 
การรียนรูຌกษตรอินทรีย ์
ศรษฐกิจพอพียงชุมชน 

100,000 100,000 100,000 100,000 
 

100,000 
 

จ านวนศูนย ์ มีศูนย์การ
รียนรูຌกษตร
อินทรีย์ฯ 
ศรษฐกิจ
พอพียงชุมชน 

ส านักงานปลัดฯ 

 

7 ครงการรณรงค์ละ 
ประชาสัมพันธ์การบริภค 
ละ฿ชຌชีวิตอยางพอพียง 

พืไอกระตุຌน฿หຌประชาชน 
มีคานิยมการบริภค
คานิยม฿นการบริภค
ละการ฿ชຌชีวิตอยาง
พอพียง 

ด านินการรณรงค์อยาง
นຌอยปละ 1 ครัๅงสนับสนุน
หนวยงานอืไน฿นการด านิน
กิจกรรม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รຌอยละของผูຌ 
ขຌารวมกิจ 
กรรม 

ประชาชนมี
คานิยม฿นการ
บริภคอยาง 
พอพียง 

ส านักงานปลัดฯ 

 

 
 



 

 

1
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แบบ  ผ 02  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจ 

3.1 ผนงานการกษตร 
   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา หนวยงาน 

รับผดิชอบหลัก ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ
ครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

จะเดຌรับ 

      

8. ครงการสนับสนุน
การกระจายนๅ าสู
พืๅนทีไท าการกษตรทีไ
ประสบภัยลຌง 

พืไอสนับสนุนการ
กระจายนๅ าสูพืๅนทีไท า
การกษตรทีไประสบ
ภัยลຌง 

กอสรຌางระบบ
กระจายนๅ าสูพืๅนทีไ
ประสบภัยลຌง  

  200,000 200,000 200,000 รຌอยละของพืๅนทีไ
การกษตรทีไเดຌรับ
ประยชน์ 

มีนๅ าพียงพอตอการท า
การกษตร 

ส านักงานปลัดฯ 

 

9 ครงการตรวจสอบ
คุณภาพนๅ าละ
กຌเขปัญหา
สิไงจือปน฿นหลง
นๅ า 

พืไอตรวจสอบ
คุณภาพนๅ าบริภค
ละอุปภค  รวมถึง
การกຌเขปัญหา
สิไงจือปน฿นหลงนๅ า 

-ประสานงาน
หนวยงานทีไ
กีไยวขຌองตรวจสอบ
หลงนๅ า 
-นวทางกຌเข
ปัญหาสิไงจือปน฿น
หลงนๅ า 

  50,000 50,000 50,000 นๅ าอุปภคบริภคทีไมี
คุณภาพ 

นๅ ามีคุณภาพเรຌ
สิไงจือปน 

ส านักงานปลัดฯ 

 

10 ครงการจัดหาหลง
นๅ าพืไอการกษตร฿น
พืๅนทีไประสบภัยลຌง 

พืไอจัดหาหลงนๅ า
พืไอการกษตร฿น
พืๅนทีไประสบภัยลຌง 

จัดหาหลงนๅ าพืไอ
การกษตร฿นพืๅนทีไ
ประสบภัยลຌง 

  100,000 100,000 100,000 จ านวนหลงนๅ าพืไอ
การกษตร 

มีหลงนๅ าพียงพอตอ
การกษตร 

ส านักงานปลัดฯ 

 

 
 
 
 



 

 

1
3
3

 

แบบ  ผ 02 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจ 
3.1 ผนงานการกษตร (ตอ) 

   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 
(KPI) 

ผลทีไคาดวา หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

จะเดຌรับ 

11 ครงการตรวจสอบคุณภาพดิน พืไอตรวจสอบ
คุณภาพดิน 

ประสานสถานีพัฒนา
ทีไดินพืไออบรมการกใบ
ตัวอยางดิน ละการ
ตรวจวิคราะห์ดิน 

  20,000 20,000 20,000 รຌอยละของ
ผูຌขຌารวม
อบรม 

ความรูຌรืไองการ
ตรวจ
วิคราะห์ดิน 

ส านักงานปลัดฯ 

 

12 ครงการสนับสนุนครืไองมือ
ตรวจวิคราะห์คุณภาพดิน 

 

พืไอสนับสนุน
ครืไองมือตรวจ
วิคราะห์ดิน฿หຌกับ
กษตรกร 

สนับสนุนครืไองมือตรวจ
วิคราะห์ดิน฿หຌกับ
กษตรกร 

  50,000 50,000 50,000 จ านวน
ครืไองมือ
ตรวจ
วิคราะห์
ดิน 

กษตรมี
ครืไองมือ
ตรวจ
วิคราะห์ดิน 

ส านักงานปลัดฯ 

 

13 ครงการพัฒนาศูนย์บริการ
ละถายทอดทคนลยี
ทางดຌานการกษตรประจ า
ต าบล 

พืไอป็นหลง
ศึกษารียนรูຌ  
ขຌอมูลของกษตรกร
ประกอบการท า
การกษตร 

สนับสนุนการขຌาถึง
หลงความรูຌพรຌอมปลง
ตัวอยาง 

  30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผูຌขຌารวม 

ศูนย์บริการ
ละถายทอด
ทคนลยี
ทางดຌาน
การกษตร
ประจ าต าบล 

ส านักงานปลัดฯ 

 

14 ครงการสงสริมละสนับสนุน
การปรรูปสินคຌากษตร 

พืไอปรรูปสินคຌา
กษตรกรทีไตกตไ า
ละพีไมมูลคาพิไม
฿หຌกษตรกร 

สงสริมละสนับสนุน
การปรรูปสินคຌากษตร 

  30,000 30,000 30,000 จ านวน
สินคຌา
กษตรกร
ทีไปรรูป 

สินคຌา
กษตรกรทีไ
ตกตไ ามี
มูลคาพิไมขึๅน 

ส านักงานปลัดฯ 

 

 



 

 

1
3
4

 

แบบ  ผ 02 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจ 
3.1 ผนงานการกษตร (ตอ) 

   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 
(KPI) 

ผลทีไคาดวา หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

จะเดຌรับ 

15 ครงการสงสริมละ
สนับสนุนการประกอบ
อาชีพพืไอพิไมรายเดຌ 

พืไอ฿หຌกษตรกรมี
รายเดຌทีไพิไมขึๅน 

อบรม฿หຌความรูຌการ
ประกอบอาชีพสริม
ของกษตรกรทีไปลูก
พืชชิงดีไยว 

  30,000 30,000 30,000 รຌอยละ
ผูຌขຌารวม 

กษตรกรมี
รายเดຌพิไมขึๅน 

ส านักงานปลัดฯ 

 

16 ครงการสนับสนุนพันธ์(พืช,
สัตว์,ประมง)ทีไมีคุณภาพ฿หຌ
กษตรกร 

พืไอสนับสนุนพันธุ์
(พืช,สัตว์,ประมง)ทีไมี
คุณภาพ฿หຌกษตรกร 

สนับสนุนพันธ์ (พืช,
สัตว์,ประมง) ทีไมี
คุณภาพ฿หຌกษตรกร 

  100,000 100,000 100,000 จ านวน
พันธ ์
(พืช,สัตว์
,ประมง) 

กษตรกรมีพันธ์ 
(พืช,สัตว์
,ประมง) ทีไมี
คุณภาพ 

ส านักงานปลัดฯ 

 

17 ครงการสนับสนุนการ
อบรมการปງองกันรค ละ
ศัตรู (พืช,สัตว์,ประมง)฿หຌ
กษตรกร 

พืไอสนับสนุนการ
อบรมการปງองกัน
รคละศัตรู (พืช,
สัตว์,ประมง)฿หຌ
กษตรกร 

สนับสนุนการอบรม
การปງองกันรคละ
ศัตรู (พืช,สัตว์
,ประมง)฿หຌกษตรกร 

  30,000 30,000 30,000 รຌอยละ
ผูຌขຌารวม 

กษตรกรมี
ความรูຌ฿นการ
ปງองกันรคละ
ศัตรู (พืช,สัตว์
,ประมง) 

ส านักงานปลัดฯ 

 

18 ครงการจัดตัๅงศูนย์รวบรวม
ผลผลิตทางการกษตร
ประจ าต าบล 

พืไอป็นศูนย์
รวบรวมผลผลิต
ทางการกษตร
ประจ าต าบล 

จัดตัๅงศูนย์รวบรวม
ผลผลิตทางการกษตร
ประจ าต าบล 

  100,000 100,000 100,000 จ านวน
ผลผลิต
ทาง
การกษตร 

มีศูนย์พืไอ
รวบรวมผลผลิต
ทางการกษตร
ประจ าต าบล 

ส านักงานปลัดฯ 

 

รวม 18 ครงการ - - 470,000 470,000 1,210,000 1,210,000 1,210,000 - - - 
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แบบ  ผ 02  
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  บริหารจัดการกษตรละอุตสาหกรรมสูมาตรฐานครบวงจรละป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.฿นขตจังหวัดทีไ 1 การพัฒนาศรษฐกิจ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจ 
               3.2  ผนงานสรຌางความขຌมขใงของชุมชน  
   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท)     

1 ครงการฝຄกอบรม
อาชีพ฿หຌกับประชาชน
฿นต าบล 

พืไอพัฒนา฿หຌความรูຌละ
วิธีการทคนิคการประกอบ
อาชีพ 

ฝຄกอบรมอาชีพ฿หຌกับประชาชนทัๅง 
13 หมูบຌาน ชน การพาะหใด, ขนม
พืๅนบຌาน, การจัดดอกเมຌ,นวดผนเทย
,ยใบผຌา,อาหารสัตว์,ฯลฯ 

100,000 
  

100,000 
  

100,000 
  

100,000 
  
  

100,000 
  
  

รຌอยละของ
ขຌารวม
กิจกรรม 

ประชาชน฿ชຌ
วลาวาง฿หຌป็น
ประยชน์ละ
มี รายเดຌพิไมขึๅน 

ส านักงานปลัดฯ 

 

2 ครงการสงสริม
ผลิตภัณฑ์ละ
หัตถกรรมพืๅนบຌาน 

พืไอป็นสถานทีไ฿นการ
รวมกลุมละจ าหนาย
ผลิตภัณฑ์ของกลุม 

สงสริม สนับสนุนกลุมอาชีพ฿น
ต าบล  
- สงสริมละสนับสนุนผลิตภัณฑ์
พืไอพัฒนาป็นสินคຌา   OTOP ตอเป 

500,000 500,000 500,000 50,000 50,000 รຌอยละของ
รายเดຌทีไ
พิไมขึๅน 

กษตรกรมี 
รายเดຌพิไมขึๅน 

ส านักงานปลัดฯ 

 

3 ครงการสนับสนุนงิน 
ทุนหมุนวียนของกลุม 
อาชีพ 

พืไอป็นงินทุนหมุนวียน฿น
การประกอบอาชีพละขยาย
การลงทุน 

สนับสนุนงินทุนหมุนวียน฿หຌกลุม
อาชีพทัๅง 13 หมูบຌาน 

  

200,000 
   

200,000 
   

200,000 
   

200,000 
   

200,000 
   

กลุมทีไเดຌรับ
การ
สนับสนุน 

กษตรกรมี 
รายเดຌพิไมขึๅน 
  

ส านักงานปลัดฯ 
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แบบ  ผ 02  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจ 
                 3.2  ผนงานสรຌางความขຌมขใงของชุมชน  (ตอ) 

   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 
(KPI) 

ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ
ครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ฝຄกอบรมอาชีพละทัศนศึกษา
ดูงานของผูຌน ากลุมอาชีพ
ผูຌน า สตรีมบຌานละผูຌน า
ชุมชน 

พืไอมีวิสัยทัศน์ทีไกวຌางเกล
ละน าความรูຌมาปรับ฿ชຌ฿น
การพัฒนาอาชีพ 

จัดการอบรม
อาชีพละทัศน
ศึกษาดูงาน   
  

200,000 
  

200,000 
  

200,000 
  

200,000 
  

200,000 
  

รຌอยละของ
ผูຌขຌารวม
กิจกรรม 

ผูຌน าชุมชน,ผูຌน ากลุม
อาชีพ น าความรูຌมา
ปรับ฿ชຌ฿นการพัฒนา
อาชีพ 

ส านักงานปลัดฯ 

  
  

5 ครงการสนับสนุนหนวยงาน
อืไน฿นการพัฒนาทักษะอาชีพ 

พืไอพัฒนาทักษะอาชีพ 

฿หຌกับประชาชน 

สนับสนุนการ
ด านินงานของ
หนวยงานตางโ
฿นดຌานการพิไม
ทักษะอาชีพ 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

รຌอยละของ
ผูຌขຌารวม
กิจกรรม 

ประชาชนมีทักษะ฿น
การประกอบอาชีพ 

ส านักงานปลัดฯ 

  

6 ครงการสงสริมอาชีพ 
ผูຌดຌอยอกาส ผูຌสูงอายุ ละผูຌ
พิการ 
  

พืไอ฿หຌผูຌสูงอายุ ผูຌดຌอย 
อกาส ผูຌพิการ฿ชຌวลาวาง฿หຌ
ป็นประ ยชน์ละมีรายเดຌ 

ผูຌดຌอยอกาส 
ผูຌสูงอายุ ผูຌ
พิการ฿นต าบล 
  
  

20,000 
  
  
  

20,000 
  
  
  

20,000 
  
  
  

20,000 
  
  
  

20,000 
  
  
  

รຌอยละของ
ขຌารวม
กิจกรรม 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตทีไดี  
 

ส านักงานปลัดฯ 

  
  

7 ครงการกษตรกร฿นลก
ออนเลน ์
 

สรຌางความรูຌชองทาง
การตลาดสินคຌากษตร฿น
ซชีไยล 

กษตรกร฿น
ต าบลบຌานนิคม  
จ านวน  40  คน 

  30,000 30,000 30,000 รຌอยละของ
ผูຌขຌารวม
ครงการ 

กษตรกรสามารถ
ขຌาถึงตลาดออนเลน์
มากขึๅน 

ส านักงานปลัดฯ 
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แบบ  ผ 02  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจ 
                 3.2  ผนงานสรຌางความขຌมขใงของชุมชน  (ตอ) 

   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 
(KPI) 

ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ
ครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 ครงการฝຄกอบรมชิง
ปฏิบัติการการสงสริม
อาชีพการลีๅยงผึๅงพรงเทย 
 

พืไออบรม฿หຌความรูຌ
กีไยวกับขัๅนตอน
วิธีการลีๅยงผึๅงพรง
เทย 

สตรี ผูຌสูงอายุ 
ประชาชนต าบล
บຌานนิคม จ านวน 
55 คน 

  30,000 30,000 30,000 รຌอยละของ
ผูຌขຌารวม
ครงการ 

ผูຌขຌารับการ
ฝຄกอบรมสามารถ
น าความรูຌทีไเดຌเป
ประกอบป็นอาชีพ
สริมเดຌ 

ส านักงานปลัดฯ 

  
  

9 ครงการฝຄกอบรมชิง
ปฏิบัติการการสงสริม
อาชีพการผูกผຌาละจับจีบ
ผຌา 
 

พืไอ฿หຌผูຌขຌารับการ
ฝຄกอบรมสามารถน า
ความรูຌทีไเดຌเปประกอบ
ป็นอาชีพสริมเดຌ 

สตรี ผูຌสูงอายุ ต าบล
บຌานนิคม จ านวน  
30 คน 

  20,000 20,000 20,000 รຌอยละของ
ผูຌขຌาอบรม 

ผูຌขຌาอบรมสามารถน า
ความรูຌทีไเดຌรับเป
ประกอบอาชีพสรຌาง
รายเดຌ฿หຌตนองละ
ครอบครัวเดຌ 

ส านักงานปลัดฯ 

  
  

10 ครงการสริมสรຌางทักษะ
อาชีพกลุมวัยรียน 

พืไอ฿หຌดใกละยาวชน
มีทักษะ฿นการ
ประกอบอาชีพพืไอ
สรຌางรายเดຌ฿หຌกับ
ตนองละครอบครัว 

ดใกละยาวชน฿น
พืๅนทีไต าบลบຌาน
นิคม 

  100,000 100,000 100,000 รຌอยละของ
ดใกละ
ยาวชนทีไ
สามารถมี
ทักษะ฿นการ
ประกอบ
อาชีพเดຌ 

สรຌางฐานศรษฐกิจ
ละพิไมรายเดຌ฿หຌกับ
ดใกละยาวชน 

กองการศึกษาฯ 
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แบบ  ผ 02  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจ 
                 3.2  ผนงานสรຌางความขຌมขใงของชุมชน  (ตอ) 

   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 
(KPI) 

ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ
ครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 ครงการสงสริมการกรีด
ยางทีไถูกวิธี 

พืไอ฿หຌผูຌประกอบ
อาชีพท าสวนยางพารา
หรือผูຌรับจຌางเดຌกรีด
ยางอยางถูกวิธี พืไอ
พิไมผลผลิตละรายเดຌ 

จัดอบรม฿หຌความรูຌ
การกรีดยาง ละการ
฿ชຌอุปกรณ์กียวกับ
การกรีดยางทีไถูกวิธี
กผูຌประกอบอาชีพ
สวนยางพารา ผูຌรับ
จຌางกรีดยางพารา 

  50,000 50,000 50,000 รຌอยละของ
ผูຌขຌารวม 

ผูຌประกอบอาชีพเดຌรับ
ผลผลิตละรายเดຌ
พิไมขึๅน  

ส านักงานปลัดฯ 

 

รวม 11 ครงการ -  1,040,000 1,040,000 1,270,000 820,000 820,000 - - - 
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แบบ  ผ 02  
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  บริหารจัดการกษตรละอุตสาหกรรมสูมาตรฐานครบวงจรละป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม 
ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.฿นขตจังหวัดทีไ 1 การพัฒนาศรษฐกิจ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจ 

  3.3 ผนงานการพาณิชย์ 
   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

1 ครงการตลาดนัด
ชุมชน 

พืไอป็นศูนย์กลาง฿นการ
สดง, ละจ าหนายสินคຌา 

จัดตลาดนัดชุมชน พืไอสนับสนุน
กลุม฿นการสดงสินคຌา, จ าหนาย
สินคຌาของชุมชน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนสินคຌาทีไ
ออกรຌาน 

สินคຌามีชองทาง 
การตลาดมากขึๅน 

ส านักงานปลัดฯ 

 

2 ครงการนๅ าดืไม
หยอดหรียญ (กลุม
นๅ าดืไม) 

พืไอ฿หຌประชาชนมีนๅ า
บริภค 

จัดหาตูຌนๅ าดืไมหยอดหรียญจ านวน  
1ตูຌ  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รຌอยละของประ 
ชาชนทีไมีนๅ า
บริภค 

ประชาชนมีนๅ า
บริภคอยางพอ พียง 

กองชาง 

3 ครงการกอสรຌางนๅ า
ดืไมหยอดหรียญ 

พืไอ฿หຌประชาชนมีนๅ า฿น
การ อุปภค บริภคตลอด
ป 

จัดหาตูຌนๅ าดืไมหยอดหรียญจ านวน  
1ตูຌ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รຌอยละของ
ประชา ชนทีไมีนๅ า
฿ชຌ 

ประชาชนมีนๅ า฿นการ
อุปภคบริภค ตลอด
ป 

กองชาง 

4 ครงการติดตัๅง
ครืไองกรองนๅ า 
บบหยอดหรียญ 

พืไอ฿หຌประชาชนมีนๅ า฿น
การอุปภค บริภคตลอดป 

ติดตัๅงครืไองกรองนๅ าบบ 

หยอดหรียญ  จ านวน  1 จุด 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

รຌอยละของประ 
ชาชนทีไมีนๅ า฿ชຌ 

ประชาชนมีนๅ า฿น 

การอุปภคบริภค 

กองชาง 

รวม     4   ครงการ - - 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 - - - 
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจ 33 ครงการ 

 
 
 



 

 

1
4
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แบบ  ผ 02 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมอยางยัไงยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.฿นขตจังหวัดทีไ 2 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิไงวดลຌอมละพลังงาน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 

4.1 ผนงานการกษตร 
   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ทีไ  ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

จะเดຌรับ 

            

1 ครงการสนับสนุนละสง 
สริมการปลูกปຆาชุมชน 

พืไอพิไมพืๅนปຆา฿หຌกับ 
ต าบล 

ด านินการปลูกปຆาชุมชน฿นทีไ
รกรຌางวางปลาละสองขຌาง
ทางถนนอยางนຌอยปละ 2 ครัๅง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รຌอยละของพืๅนทีไ 
ทีไพิไมขึๅน 

มีพืๅนปຆา
พิไมขึๅน 

ส านักงานปลัดฯ 

  

2 ครงการรณรงค์ปງองกันการ
ตัดเมຌท าลายปຆาละปງองกัน
เฟปຆา 

พืไออนุรักษ์พืๅนทีไปຆา 
  

จัดท าปງายรณรงค์จัดตัๅงชมรม
คนรักปຆา 
  

30,000 30,000 30,000 
  

30,000 
  

30,000 
  

จ านวนผูຌขຌารวม สามารถรักษา
ปຆา฿หຌมีความ
อุดมสมบูรณ์
ตอเป 

ส านักงานปลัดฯ 

      

3 ครงการปลูกตຌนเมຌขຌางทาง
สายหลัก ทีไสาธารณะ หัวเร
ปลายสวน ครอบคลุมทัๅง 13 
หมูบຌาน 

พืไอปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 ละปรับสมดุลระบบนิวศน์ 

ด านินการปลูกตຌนเมຌขຌางทาง
สายหลัก ทีไสาธารณะ หัวเร
ปลายสวน ครอบคลุมทัๅง 13 
หมูบຌาน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รຌอยละของตຌนเมຌ
ทีไพิไมขึๅน 

มีจ านวน
ตຌนเมຌพิไมมาก
ขึๅน  

ส านักงานปลัดฯ 

 

4 ครงการสงสริมการขยาย
พันธ์สัตว์นๅ าสูหลง
ธรรมชาติ 

พืไอ฿หຌหลงธรรมชาติ฿นพืๅนทีไ
มีความอุดมสมบูรณ์ประชาชน
มีหลงอาหารตามธรรมชาติ 

จ านวนละประภทของสัตว์
นๅ า 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 รຌอยละประชาชน
เดຌรับประยชน ์

ประชาชนมี
หลงอาหารทีไ
กิดขึๅนตาม
ธรรมชาติ 

ส านักงานปลัดฯ 
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แบบ  ผ 02 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 
4.1 ผนงานการกษตร (ตอ) 

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย 
(ผลผลิตของครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีๅวัด 
(KPI) 

ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ครงการรณรงค์สรຌางจิตส า 
นึก฿นการ฿ชຌทรัพยากรนๅ า 

พืไอ฿หຌประชาชนมีจิตส า 
นึก฿นการ฿ชຌทรัพยากรนๅ า 

ด านินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อยาง
นຌอยปละ 1 ครัๅง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผูຌขຌารวม 

ประชาชนมี
จิตส านึก฿นการ
฿ชຌทรัพยากรนๅ า 

ส านักงานปลัดฯ 

 

6 ครงการจัดซืๅออุปกรณ์ 
ตรวจวัดระดับนๅ าฝนละ 
ระบบตือนภัยกับพืๅนทีไถลม 

พืไอ฿ชຌป็นครืไองมือ฿น
การตือน฿หຌกับประชาชน 

ด านินการจัดซืๅออุปกรณ์฿หຌกับพืๅนทีไ
สีไยง 

100,000 100,000 100,000 50,000 50,000 จ านวน
อุปกรณ์ทีไ
จัดซืๅอ 

สามารถตือนภัย
ทางธรรมชาติเดຌ
อยางทันทวงทีไ 

ส านักงานปลัดฯ 

 

7 ครงการสงสริมการ
ทองทีไยวจุดชมวิวบຌานชอง
หรียง 

พืไอสงสริมการ
ทองทีไยวของต.บຌานนิคม 

ด านินการสงสริม พัฒนา พืไอ฿หຌจุดชม
วิวบຌานชองหรียงป็นสถานทีไทอง ทีไยว 
ชน พัฒนาสองขຌางทางถนน ,ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ กอสรຌางศาลา 

300,000 300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

จ านวนนัก
ทอง ทีไยว 

จุดชมวิวบຌาน
ชองหรียงป็น
สถานทีไองทีไยว 

ส านักงานปลัดฯ 

  
  

8 ครงการทองทีไยวชิง
อนุรักษ์คลองล าตัง 

พืไอสงสริมการ
ทองทีไยวชิงอนุรักษ์ 

ด านินการสงสริมการทองทีไยวชิง
อนุรักษ์คลองล าตัง 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

จ านวนนัก
ทอง ทีไยว 

คลองล าตังป็น
สถานทีไองทีไยว 

ส านักงานปลัดฯ 

 

9 ครงการรักษาความ
สะอาดบริวณสองขຌาง
ทางถนนละพืๅนทีไ
สาธารณะ฿นขตพืๅนทีไ 

พืไอรักษาความ
สะอาดบริวณถนน
สองขຌางทางถนน฿น
พืๅนทีไ 

ถนนสองขຌางทาง฿นพืๅนทีไ  50,000 50,000 50,000 50,000 พืๅนทีไสอง
ขຌางทาง 

กิดความ
สะอาด฿น
ชุมชน  

ส านักงานปลัดฯ 
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แบบ  ผ 02 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 
4.1 ผนงานการกษตร (ตอ) 

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย 
(ผลผลิตของครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีๅวัด 
(KPI) 

ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 ครงการ
กอสรຌางรง
ผสมปุ๋ย  

พืไอสงสริมการกษตร 
ละประชาชนประหยัด
รายจาย฿นการซืๅอปุ๋ย 

รงผสมปุ๋ย บริวณ
สามยกรงรม กวຌาง 
6 มตร ยาว  8 มตร 
พรຌอมอุปกรณ์฿นการ
ด านินการผสมปุ๋ย 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รຌอยละของ
คา฿ชຌจายทีไ
ลดลง 

ประชาชนลดภาระ
คา฿ชຌจาย฿นการซืๅอปุ๋ย 

กองชาง 

11 ครงการรักษ์
นๅ า รักปຆา 
รักษาผนดิน 

สรຌางจิตส านึกของ
ประชาชน฿นการรักษา
สิไงวดลຌอมละอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ต าบลบຌานนิคมมีปຆา 
หลงนๅ า ละ
ทรัพยากรธรรมชาติทีไ
อุดมสมบูรณ์  

  30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผูຌขຌารวม 

มีปຆา หลงนๅ าละ
ทรัพยากรธรรมชาติทีไ
อุดมสมบูรณ์ มี
ทัศนียภาพทีไสวยงาม 
ละกຌเขปัญหา
อุทกภัยละภัยลຌงเดຌ
฿นระยะยาว 

ส านักงานปลัดฯ 

 

รวม 11   ครงการ - - 1,080,000 1,130,000 1,160,000 1,110,000 1,110,000 - - - 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1
4
3

 

แบบ  ผ 02 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ  2 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมอยางยัไงยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.฿นขตจังหวัดทีไ 2 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิไงวดลຌอมละพลังงาน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 

4.2 ผนงานคหะละชุมชน 

   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 
(KPI) 

ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

            

1 ครงการรณรงค์ครงการหนຌา
บຌานหนຌามอง 

พืไอ฿หຌประชาชนรักษา
ความสะอาดของ
บຌานรือน 

ด านินการจัดประกวดหนຌา
บຌาน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผูຌ
ขຌา รวม 

หมูบຌานมีความ
สะอาด 

ส านักงานปลัดฯ 

 

2 ครงการจัดหาถังขยะ฿หຌกับ
หลงชุมชนละสถานทีไ
ราชการ฿นต าบล 

พืไอ฿หຌชุมชนละสถานทีไ
ราชการมีทีไรองรับขยะ 

ด านินการจัดซืๅอถังขยะ 
จ านวน 100 ถัง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนถัง
ขยะ 

มีทีไรองรับขยะลด
ปัญหาขยะ฿น
ชุมชน 

ส านักงานปลัดฯ 

 

3 ครงการกอสรຌางตาผา พืไอ฿หຌชุมชนมีสถานทีไ 
฿นการก าจัดขยะ 

ด านินการกอสรຌางตาผา
ขยะบຌาน, ชุมชน ละสถานทีไ
ราชการ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
ตาผา
ขยะ 

มีทีไรองรับ฿นการ
ก าจัดขยะ฿หຌกับ
ชุมชน 

ส านักงานปลัดฯ 

 

4 ครงการจัดซืๅอรถบรรทุกขยะ พืไอ฿หຌมียานพาหนะ฿น
การบรรทุกขยะ 

ด านินการจัดซืๅอรถบรรทุก
ขยะจ านวน1 คัน 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวน
รถบรรทุก 

มีรถขยะพืไอบรร 
ทุกขยะเปก าจัด 

ส านักงานปลัดฯ 
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แบบ  ผ 02 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 
4.2  ผนงานคหะละชุมชน  (ตอ) 

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย 
(ผลผลิตของครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีๅวัด 
(KPI) 

ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ครงการรณรงค์การ
ปลูกจิตส านึกการคัด
ยกขยะ฿หຌกับ
ครัวรือน 

พืไอสรຌางจิตส านึก฿หຌ 
กับประชาชน฿นการ 
คัดยกขยะ 

จัดตัๅงธนาคารขยะประจ า
หมูบຌานรณรงค์สรຌาง
จิตส านึก อยางนຌอย1 
ครัๅง/ป 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวน
ผูຌขຌารวม
กิจกรรม 

ประชาชนมีจิต ส านึก
฿นการดยกขยะ 

ส านักงานปลัดฯ 

 

6 ครงการขุดลอกสระ
ละปรับภูมิทัศน์
ดยรอบสระนๅ า
รงรียนบຌานนิคมวงั
หิน 

พืไอสงสริมการจัด
กิจกรรม , ประพณี
ของทຌองถิไน 

ด านินการขุดลอกสระนๅ า 
พรຌอมปรับภูมิทัศน์
บริวณดยรอบสระนๅ า
รงรียนบຌานิคมวังหนิ 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ านวนสระนๅ า มีสถานทีไพืไอ฿ชຌจัด
กิจกรรมตางโ ของ
ต าบล 

ส านักงานปลัดฯ 

 

7 ครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ละหลง
สงสริมการรียนรูຌ หมู
ทีไ 4 ต าบลบຌานนิคม 

พืไอป็นหลงการ
รียนรูຌของชุมชนละ
สวนสาธารณะชุมชน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ละ
หลงสงสริมการรียนรูຌ
สวนปຆาหนຌารงรียนบຌาน
นิคมวังหิน 

   1,000,000  รຌอยละของ
ประชาชนทีไ
เดຌรับ
ประยชน์ 

ประชาชนมีหลง
รียนรูຌละสวน
สาธาณะ 

กองชาง 

8 ครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริวณสวน
สมุนเพร หมูทีไ 5 

พืไอป็นหลงพักผอน
หยอน฿จ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริวณ
สวนสมุนเพร หมูทีไ 5 

    500,000 รຌอยละของ
ประชาชนทีไ
เดຌรับ
ประยชน์ 

ประชาชนมีหลง
พักผอนหยอน฿จ 

กองชาง 

รวม 8  ครงการ -  2,430,000 2,430,000 2,430,000 3,430,000 2,930,000 - - - 
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แบบ  ผ 02  
 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ  2 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมอยางยัไงยืน   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.฿นขตจังหวัดทีไ 2 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิไงวดลຌอมละพลังงาน    
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 

4.3 ผนงานสาธารณสุข 
ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีๅวัด 
(KPI) 

ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ครงการรณรงค์ละ
฿หຌความรูຌกีไยวกับการ
จัดการละลดมลพิษ 

พืไอลดมลพิษทางนๅ าทางอากาศละ
ทางสียง 
(ปງาหมายผูຌขຌารวมครงการ 50 คน) 

รณรงค์฿หຌ
ความรูຌ 
จัดการอบรม
วิธีการจัดการ
มลพิษ 

 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผูຌขຌา 
รวม 

มลพิษ
ลดลง 

ส านักงานปลัด 

2 ครงการอบรม฿หຌ
ความรูຌกีไยวกับกิจการ
ทีไป็นอันตรายตอ
สุขภาพ฿นต าบล 

พืไอ฿หຌความรูຌกประชาชนทัไวเปละ
ผูຌประกอบการกีไยวกับกิจการทีไป็น
อันตรายตอสุขภาพ(ปງาหมาย
ผูຌขຌารวมครงการ 50 คน) 

รณรงค์฿หຌ
ความรูຌ,จัดการ
อบรมวิธีการ
จัดการ 

 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผูຌขຌา 
รวม 

ผูຌขຌาอบรม
เดຌรับ
ความรูຌทีไ
กิด
ประยชน์
ตอตัวอง 

ส านักงานปลัด 

รวม 2   ครงการ - -  60,000 60,000 60,000 60,000 - - - 

รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม    21 ครงการ 
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แบบ  ผ 02  
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 4  พัฒนาคน ชุมชน ละสังคม฿หຌนาอยู ขຌมขใงตามปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.฿นขตจงัหวัดทีไ 5 การสริมสรຌางธรรมาภิบาลละการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมืองการบริหารละการจัดการองค์กรภาย฿ตຌระบบธรรมาภิบาล 

 5.1 ผนงานบริหารงานทัไวเป 

   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 
(KPI) 

ผลทีไคาดวา หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

จะเดຌรับ 

            

1 ครงการสงสริมประชาธิป 
เตย฿หຌกับดใก ยาวชน ละ
ประชาชน 

พืไอ฿หຌดใกละยาวชนมี
จิตส านึกละมีสวนรวม 
฿นการมืองการปกครอง 

รณรงค์฿หຌความรูຌจัดการอบรมการ
สงสริมประชาธิปเตย 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รຌอยละของผูຌ 
ขຌารวม
กิจกรรม 

ประชาชนมี
ความรูຌละมีสวน
รวม฿น 
การปกครอง 

ส านักงานปลัด 
  
  
  

2 ครงการสนับสนุนการลือก 
ตัๅงทุกระดับ 
  

พืไอ฿หຌประชาชนมี 
จิตส านึกละเป฿ชຌ 
สิทธิลือกตัๅง 

รณรงค์ประชาสัมพันธ์การลือกตัๅง
ทุกระดับ 

  

500,000 
  

500,000 
  

500,000 
  

500,000 
  

500,000 
  

รຌอยละของ
ผูຌขຌารวม
กิจกรรม 

ประชาชนมี
ความรูຌละมีสวน
รวม฿น 
การปกครอง 

ส านักงานปลัด 
  
  

3 ครงการ อบต.พบประชาชน 
  

พืไออ านวยความ 
สะดวก฿นการ฿หຌ 
บริการประชาชน 

 ออกหนวยคลืไอนทีไ฿หຌบริการหรือ฿หຌ
ความรูຌกับประชาชน฿นภารกิจหนຌาทีไ
ของอบต. 

30,000 
  

30,000 
  

30,000 
  

30,000 
  

30,000 
  

รຌอยละของ
ผูຌขຌารวม
กิจกรรม 

ประชาชนเดຌรับ 
การบริการอยาง 
ทัไวถึงทุกพืๅนทีไ 

ส านักงานปลัด 
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แบบ  ผ 02  
 
 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมืองการบริหารละการจัดการองคก์รภาย฿ตຌระบบธรรมาภิบาล 

 5.1  ผนงานบริหารงานทัไวเป (ตอ) 
   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

จะเดຌรับ 

            
4 ครงการจัดอบรม฿หຌความรูຌ

กีไยวกับกฎหมาย ระบียบละ
อ านาจหนຌาทีไของ อบต. 

฿หຌความรูຌกีไยวกับ 
กฎหมาย ระบียบ 
ละอ านาจหนຌาทีไ 

จัดการฝຄกอบรมอยางนຌอย 1 
ครัๅง/ป 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รຌอยละของ
ผูຌขຌารวม
กิจกรรม 

ประชาชนมีความ 
รูຌ฿นรืไองกฎหมาย 

  ส านักงานปลัด
ฯ 

5 ครงการพัฒนาพืไอพิไม
ศักยภาพบุคลากร 

  
  

พืไอ฿หຌบุคลากรมี 
ความรูຌความสามารถ 
พรຌอมรองรับภารกิจ 
ภารกิจทีไพิไมขึๅนเดຌ 

- สงขຌารวมอบรมหรือจัดการ 
- อบรม฿หຌกับบุคลากร฿นองค์กร 
- ทัศนศึกษาดูงาน 

  

350,000 
  
  

350,000 
  
  

350,000 
  
  

350,000 
  
  

350,000 
  
  

รຌอยละของ
บุคลากรทีไเดຌรับ
การพัฒนา 

บุคลากรมีความรูຌ 
ความสามารถ 
พิไมขึๅน 
  

ส านักงานปลัดฯ  
  
  

6 ครงการพัฒนาอนิตอร์นใต
ต าบล 

  

พืไอ฿หຌประชาชนเดຌ 
รับขຌอมูลขาวสารเดຌ 
อยางทัไวถึง 

ติดตัๅงสัญญาณอินตอร์นใต
ความรใวสูงประชาสัมพันธ์฿หຌ
ประชาชนมา฿ชຌบริการ 

  

100,000 
  

100,000 
  

100,000 
  

100,000 
  

100,000 
  

รຌอยละของปชช.
ทีไรับขาวสาร 

ประชาชนเดຌรับ 
ขาวสารทีไทัน 
สมัยมากขึๅน 

ส านักงานปลัดฯ  
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แบบ  ผ 02 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมืองการบริหารละการจัดการองค์กรภาย฿ตຌระบบธรรมาภิบาล 
5.1 ผนงานบริหารงานทัไวเป (ตอ) 

   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 
(KPI) 

ผลทีไคาดวา หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

จะเดຌรับ 

            

7 ครงการสงสริม 
สนับสนุนการจัดท า
ผนชุมชน 

  

พืไอ฿หຌเดຌผนชุมชน 
฿นการป็นนวพืไอ 
พัฒนาชุมชน 

สนับสนุนงบประมาณ 
สนับสนุนการด านินงานทัๅง 
13 หมูบຌาน 
  

50,000 
  

50,000 
  

50,000 
  

50,000 
  

50,000 
  

จ านวนหมูบຌาน หมูบຌาน ชุมชน 
มีผนชุมชนทุก
หมูบຌาน  

ส านักงานปลัดฯ  
  

8 ครงการบูรณาการ
ผนชุมชนพืไอการ
จัดท าผน 
พัฒนาต าบล 

พืไอเดຌขຌอมูล฿นการ 
วางผนพัฒนาอบต 

ด านินการประชุมประชาคม
฿นระดับต าบล ละระดับ
หมูบຌาน  
  

20,000 
  

20,000 
  

20,000 
  

20,000 
  

20,000 
  

รຌอยละของผูຌขຌารวม
ประชุม 

เดຌขຌอมูลทีไ
ทຌจริงตรงกับ
ความตຌอง การ
ของชาวบຌาน 

ส านักงานปลัดฯ  
  

9 ครงการจัดกใบ
ขຌอมูลพืไอพัฒนา
ต าบล 
  

พืไอเดຌขຌอมูล฿นการ 
วางผนพัฒนาอบต 

สนับสนุนการจัดกใบขຌอมูล 
ชน ขຌอมูลพืไอการจัดท า
ผนพัฒนา, จปฐ,กชช.2ค. 
  

50,000 
  

50,000 
  

50,000 
  

50,000 
  

50,000 
  

รຌอยละของขຌอมูลทีไ
จัดกใบ 

เดຌขຌอมูลทีไ
ทຌจริงตรงกับ
ความตຌอง 
การของชาวบຌาน 

ส านักงานปลัดฯ  
  

10 ครงการ
ปรองดอง
สมานฉันท์ละ
การปกปງอง
สถาบัน 

 

พืไอ฿หຌประชาชน฿นพืๅนทีไมี
ความสามัคคีละตระหนัก
ถึงวามส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

  ประชาชนทัไวเป  20,000 20,000 20,000 20,000 เมมีการรายงาน
รຌองรียนความ
ขัดยຌงทาง
การมือง฿นพืๅนทีไ 

ประชาชน฿น
พืๅนทีไมีความ
สามัคคีกัน 

ส านักงานปลัดฯ 
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แบบ  ผ 02  
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมืองการบริหารละการจัดการองค์กรภาย฿ตຌระบบธรรมาภิบาล 

 5.1 ผนงานบริหารงานทัไวเป (ตอ) 
   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

จะเดຌรับ 

            

11 ครงการจຌางทีไ
ปรึกษา วิจัย 
ประมินผล 
ประมินความ
พึงพอ฿จ฿นการ
รับบริการ 

พืไอส ารวจความ
พึงพอ฿จของ
ประชาชน฿นการ
฿หຌบริการของ
หนวยงาน 

ขຌอมูลชิงประจักษ์ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รຌอยละความ
พึงพอ฿จ฿น
การ฿หຌบริการ 

สามารถบริการ฿หຌ
ประชาชนเดຌรับ
ความพึงพอ฿จ 

ส านักงานปลัดฯ 

12 ครงการจัดท า
ผนทีไละ
ทะบียน
ทรัพย์สิน 

พืไอจัดท า
ฐานขຌอมูล฿นการ
จัดกใบภาษี 

ขຌอมูลชิงประจักษ์ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ระบบขຌอมูล
การจัดกใบ
ภาษีมีความ
ถูกตຌองมาก
ขึๅน 

รายเดຌของ อบต.
บຌานนิคมมีมากขึๅน 

กองคลัง 

13 ครงการจัดซืๅอ
ทีไดินพืไอ
กอสรຌางทีไท า
การ อบต.บຌาน
นิคม 

พืไอตรียมสถานทีไ
ส าหรับกอสรຌางทีไ
ท าการ 

พืๅนทีไดินขนาด  200 
ตารางวา 

2,000,000      รຌอยละ
ประชาชนทีไ
ขຌามา฿ชຌ
บริการ 

ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวกสบาย
฿นการขอรับบริการ 

ส านักงานปลัดฯ 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมืองการบริหารละการจัดการองค์กรภาย฿ตຌระบบธรรมาภิบาล 

 5.1 ผนงานบริหารงานทัไวเป (ตอ) 
   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ
ครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

จะเดຌรับ 

            

14 ครงการอุดหนุน
ศูนย์ขຌอมูลขาวสาร 
อบต. ระดับอ าภอ 

พืไออุดหนุน฿นการ
ด านินงานของศูนย์
ขຌอมูลขาวสาร อบต. 
ระดับอ าภอ 
(อุดหนุน) อบต.ล านาว) 

ศูนย์ขຌอมูลขาวสาร 
อบต. ระดับอ าภอ
ปຂดผยขຌอมูล
ขาวสารอยาง
ตอนืไอง 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 รຌอยละของ
ปชช.ทีไรับ
ขาวสาร 

ประชาชนเดຌรับขຌอมูล
ขาวสาร 

   กองคลัง 

15 ครงการประชุม
ประชาคมทຌองถิไน 

จัดประชุมประชาคม
ทຌองถิไนพืไอการจัดท า
ผนพัฒนาทຌองถิไน 

จัดประชุมประชาคม
ทຌองถิไน เดຌก
ประชุมประชาคม
ระดับหมูบຌาน ,
ประชุมประชาคม
ระดับต าบล 

  30,000 30,000 30,000 รຌอยละของ
ผูຌขຌารวม
ประชุม 

ประชาชนมีสวนรวม
฿นการจัดท า
ผนพัฒนาทຌองถิไน 

ส านักงานปลัดฯ 
 

16 ครงการสอบขตทาง
สาธารณะ 

พืไอตรวจสอบขอบขต
ของทางสาธารณะพืไอ
ก าหนดขอบขตทีไ
ชัดจน 

ตรวจสอบขอบขต
ของทางสาธารณะ 

   100,000  จ านวนทาง
สาธารณะ 

ก าหนดขอบขตทีไ
ชัดจนของทาง
สาธารณะ 

ส านักงานปลัดฯ 
 

รวม   16   ครงการ - - 3,550,000 1,570,000 1,600,000 1,700,000 1,600,000 - - - 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 4  พัฒนาคน ชุมชนละสังคม฿หຌนาอยู ขຌมขใงตามปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.฿นขตจังหวัดทีไ 5 การสริมสรຌางธรรมาภิบาลละการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมืองการบริหารละการจัดการองค์กรภาย฿ตຌระบบธรรมาภิบาล 

5.2 ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา 
ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย 

(ผลผลิตของครงการ) 
งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ครงการจัดท าละกอสรຌาง
ปງายปຂดประกาศขนาด฿หญ 
ประจ าหมูบຌาน 

พืไอ฿ชຌป็นทีไประชาสัมพันธ์
฿หຌกับราษฏร฿นต าบลบຌานนิคม 

- จัดท าปງายปຂดประกาศขนาด
฿หญทัๅง13  หมูบຌาน 
 - หนຌารงรียนสมสรร 

400,000 400,000 400,000 400,000  จ านวนปງาย ประชาชนเดຌรับ 
ขຌอมูลขาวสาร 
จาก อบต.พิไมขึๅน 

กองชาง 

2 ครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ส านักงาน 

พืไออ านวยความสะ ดวก฿หຌกับ
ประชาชนละพนักงาน฿นการ
ปฏิบัติงาน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ส านักงาน
ดยรอบ รวมทัๅง กอสรຌางศาลา
พักผอนบริวณทีไท าการ อบต.
บຌานนิคม 

1,000,000 
  
  
  

1,000,000 
  
 

1,000,000 
  
  
  

1,000,000 
  
  
  

 รຌอยละของ
ประชาชนทีไ
เดຌรับบริการ 

บริการประชาชน 
เดຌทัไวถึงละ
รวดรใวมากขึๅน 

กองชาง 

3 ครงการปรับปรุง/กอสรຌางทีไ
ท าการ อบต. 

พืไอความสะดวก฿นการ
฿หຌบริการประชาชน 

ปรับปรับ ซอมซม สนง.อบต.กอ 
สรຌางทีไท าการ อบต.บຌาน
นิคม จ านวน 1 หง ตามบบทีไ 
อบต ก าหนด 

7,000,000 7,000,000 2,000,000
  

2,000,000 2,000,000
  

รຌอยละของ
ประชาชนทีไ
เดรับบริการ 

ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก 
สบาย฿นการ
บริการ 

กองชาง 

4 ครงการกอสรຌางปງายประชา 
สัมพันธ์ประจ าหมูบຌาน/ทีไ
ชุมชน 

พืไอ฿หຌประชาชนเดຌรับขาวสาร
อยางทัไวถึง 

กอสรຌางปງายประชาสัมพันธ์
ประจ าหมูบຌาน ละ/หรือ ทีไ
ชุมชน 

100,000 100,000 100,000 100,000  รຌอยละของ
ปชช.ทีไรับ
ขาวสาร 

ประชาชนเดຌรับ
ขาว สารทีไ
ทันสมัยมากขึๅน 

กองชาง 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมืองการบริหารละการจัดการองค์กรภาย฿ตຌระบบธรรมาภิบาล 

5.2 ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา (ตอ) 
ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย 

(ผลผลิตของครงการ) 
งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ครงการปรับปรุงตอติมอาคาร
กใบพัสดุส านักงาน 

พืไอจัดกใบอกสารทาง
ราชการละวัสดุอุปกรณ์ทีไ
฿ชຌ฿นงานราชการ 

ปรับปรุงตอติมปรับปรุงตอ
ติมอาคารกใบพัสดุส านักงาน 

  1,000,000   พืๅนทีไ฿นการ
จัดกใบ
อกสารละ
อุปกรณ์ 

มีอาคารจัดกใบ
อกสารทาง
ราชการละ
วัสดุอุปกรณ์ทีไ
฿ชຌ฿นงาน
ราชการ 

ส านักงานปลัดฯ 
 

6 ครงการปรับปรุงตกตงหຌอง
ประชุมองค์การบริหารสวน
ต าบลบຌานนิคม 

พืไอปรับปรุงตกตงหຌอง
ประชุม฿หຌมีความพรຌอม
รองรับการประชุมละ
กิจกรรม฿นรูปบบตางโ 

ปรับปรุงตกตงภาย฿นหຌอง
ประชุมองค์การบริหารสวน
ต าบลบຌานนิคม  ตามรูปบบ
ทีไ อบต. ก าหนด 

  300,000   หຌอง
ประชุมฯ
ปรับปรุง
ตกตงเดຌ
ตามทีไ อบต.
ก าหนด 

หຌองประชุมฯ 
มีความพรຌอม
รองรับการ
ประชุมละ
กิจกรรม฿น
รูปบบตางโ 

ส านักงานปลัดฯ 
 

รวม  6  ครงการ   8,500,000 8,500,000 4,800,000 3,500,000 2,000,000    

รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาการมืองการบริหารละการจัดการองค์กรภาย฿ตຌระบบธรรมาภิบาล        22 ครงการ 
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รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ.2561-2565) 
ส าหรับ ครงการทีไกินศักยภาพขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

องค์การบริหารสวนต าบลบຌานนิคม 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1 บริหารจัดการกษตรละอุตสาหกรรมสูมาตรฐานครบวงจรละป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.฿นขตจังหวัดทีไ 4 การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน    
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 

              1.1  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา  
ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย 

(ผลผลิตของครงการ) 
งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.
ดຌวยอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
สมสรร-ป่าตຌว หมูทีไ 3-11 
 

พืไอ฿หຌ
ประชาชน
สัญจรเปมา
สะดวก 

ปรับปรุงผิวจราจร คสล.
ดຌวยอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต กวຌาง 5 มตร ยาว 2.62 
กิลมตร 
 

  5,000,000 5,000,000 5,000,000 จ านวน
ประชาชน
เดຌรับ
ประยชน์ 

ประชาชนสัญจร
เปมาสะดวก 

กองชาง 
 

2 ครงการซอมสรຌางถนนอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตสายหนຌานว-คลอง฿หญ 

พืไอ฿หຌ
ประชาชน
สัญจรเปมา
สะดวก 

ถนนอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กวຌาง 6 มตร เหลทาง
ขຌางละ 1 มตร ยาว 
6.52 กิลมตร 

 

  10,000,000 10,000,000 10,000,000 จ านวน
ประชาชน
เดຌรับ
ประยชน์ 

ประชาชนสัญจร
เปมาสะดวก 

กองชาง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 

              1.1  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา (ตอ) 
ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย 

(ผลผลิตของครงการ) 
งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ครงการกอสรຌางถนนลาดยาง 
อสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายเสยาสน์-ป่าตຌว 

พืไอ฿หຌ
ประชาชน
สัญจรเปมา
สะดวก 

กอสรຌางถนนลาดยาง
อสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กวຌาง 6 มตร เหล
ทางขຌางละ 1.5 มตร 
ยาว 8 กิลมตร 

20,000,000 20,000,000 44,788,000 44,788,000 44,788,000 จ านวน
ประชาชน
เดຌรับ
ประยชน์ 

ประชาชน
สัญจรเปมา
สะดวก 

กองชาง 
 

4 ครงการกอสรຌางถนนลาดยาง 
อสฟัลท์ติกคอนกรีตสายนๅ านิไง- 
ทะลสองหຌอง หมูทีไ 7 

 

พืไอ฿หຌ
ประชาชน
สัญจรเปมา
สะดวก 

กอสรຌางถนนลาดยาง
อสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กวຌาง 6 มตร เหล
ทางขຌางละ 1 มตร 
ยาว 2.2 กิลมตร 

  13,647,000 13,647,000 13,647,000 จ านวน
ประชาชน
เดຌรับ
ประยชน์ 

ประชาชน
สัญจรเปมา
สะดวก 

กองชาง 
 

5 ครงการกอสรຌางถนนลาดยางอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตสายสะพานยาง หมู
ทีไ 1 

พืไอ฿หຌ
ประชาชน
สัญจรเปมา
สะดวก 

กอสรຌางถนนอสฟัลท์  
ติกคอนกรีต กวຌาง 6 
มตร  ยาว 2 
กิลมตร 

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,800,000 8,800,000 จ านวน
ประชาชน
เดຌรับ
ประยชน์ 

ประชาชน
สัญจรเปมา
สะดวก 

กองชาง 
 

6 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริม
หลใกสายนวหกทิศ฿ตຌ หมู 4-11 

พืไอ฿หຌ
ประชาชน
สัญจรเปมา
สะดวก 

กอสรຌางถนนคอนกรีต
สริมหลใก กวຌาง 5 มตร 
ยาว 2.5 กิลมตร เหล
ทางขຌางละ 0.5 มตร 

    7,300,000 จ านวน
ประชาชน
เดຌรับ
ประยชน์ 

ประชาชน
สัญจรเปมา
สะดวก 

กองชาง 
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 

             1.1  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา (ตอ) 
ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย 

(ผลผลิตของครงการ) 
งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 

7 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีต
สริมหลใกสายควนบก-หนือ
คลองซา หมู 1-7 

พืไอ฿หຌ
ประชาชน
สัญจรเปมา
สะดวก 

ถนนคอนกรีตสริมหลใก 
กวຌาง 4 มตร ยาว 2.3 
กิลมตร เหลทางขຌางละ 0.5 
มตร 

  5,520,000 5,520,000 5,520,000 จ านวน
ประชาชน
เดຌรับ
ประยชน์ 

ประชาชนสัญจร
เปมาสะดวก 

กองชาง 
 

8 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีต
สริมหลใกสายนวหกทิศหนือ 
หมูทีไ 4-12 

 

พืไอ฿หຌ
ประชาชน
สัญจรเปมา
สะดวก 

ถนนคอนกรีตสริมหลใก 
กวຌาง 4 มตร ยาว 2.6 
กิลมตร เหลทางขຌางละ 0.5 
มตร 

  6,240,000 6,240,000 6,240,000 จ านวน
ประชาชน
เดຌรับ
ประยชน์ 

ประชาชนสัญจร
เปมาสะดวก 

กองชาง 
 

9 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีต
สริมหลใกสายนวหຌาทิศ฿ตຌ หมู
ทีไ 4-8 

พืไอ฿หຌ
ประชาชน
สัญจรเปมา
สะดวก 

ถนนคอนกรีตสริมหลใก 
กวຌาง 4 มตร ยาว 2.5 
กิลมตร เหลทางขຌางละ 0.5 
มตร 

  6,000,000 6,000,000 6,000,000 จ านวน
ประชาชน
เดຌรับ
ประยชน์ 

ประชาชนสัญจร
เปมาสะดวก 

กองชาง 
 

10 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีต
สริมหลใกสายขาวง-หนือคลอง
ซา หมูทีไ 2-7 

พืไอ฿หຌ
ประชาชน
สัญจรเปมา
สะดวก 

ถนนคอนกรีตสริมหลใก 
กวຌาง 4 มตร ยาว 3.6 
กิลมตร เหลทางขຌางละ 0.5 
มตร 

6,000,000 6,000,000 8,640,000 8,640,000 8,640,000 จ านวน
ประชาชน
เดຌรับ
ประยชน์ 

ประชาชนสัญจร
เปมาสะดวก 

กองชาง 
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 

             1.1  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา (ตอ) 
ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย 

(ผลผลิตของครงการ) 
งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาด

วา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 ครงการกอสรຌาง
ถนนคอนกรีตสริม
หลใกสายนวสาม
ทิศหนือ 
หมูทีไ 5-9 

พืไอ฿หຌ
ประชาชน
สัญจรเปมา
สะดวก 

ถนนคอนกรีตสริม
หลใก กวຌาง 4 มตร ยาว 
2.3 กิลมตร เหลทางขຌาง
ละ 0.5 มตร 

  5,520,000 5,520,000 5,520,000 จ านวน
ประชาชน
เดຌรับ
ประยชน์ 

ประชาชน
สัญจรเปมา

สะดวก 

กองชาง 
 

12 ครงการกอสรຌาง
ถนนคอนกรีตสริม
หลใกสายนวจใด
ทิศ฿ตຌ หมูทีไ 4-8 

พืไอ฿หຌ
ประชาชน
สัญจรเปมา
สะดวก 

ถนนคอนกรีตสริม
หลใก กวຌาง 4 มตร ยาว 
2.8 กิลมตร เหลทางขຌาง
ละ 0.5 มตร 

  6,720,000 6,720,000 6,720,000 จ านวน
ประชาชน
เดຌรับ
ประยชน์ 

ประชาชน
สัญจรเปมา

สะดวก 

กองชาง 
 

13 ครงการกอสรຌาง
ถนนลาดยางสาย
หนือคลองซา  

พืไอ฿หຌ
ประชาชนมี
ถนน฿ชຌสัญจร
เปมาสะดวก  

กอสรຌางถนนลาดยาง
อสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กวຌาง 8.00 มตร ยาว 
3,000 มตร พืๅนผิว
จราจรเมนຌอยกวา 
24,000 ตารางมตร  

10,000,000  10,000,000  15,000,000  15,000,000  15,000,000 จ านวน
ประชาชน
เดຌรับ
ประยชน์ 

ประชาชน
สัญจรเปมา

สะดวก 

กองชาง 
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 

             1.1  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา (ตอ) 
ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย 

(ผลผลิตของครงการ) 
งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 ครงการกอสรຌาง
ถนนลาดยางอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายควนมา- 
คีไยมงาม   
 

พืไอ฿หຌ
ประชาชนมี
ถนน฿ชຌสัญจร
เปมาสะดวก 

กอสรຌาง
ถนนลาดยางอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
กวຌาง 9.00 มตร 
ยาว 1,500 มตร  

4,582,000 4,582,000 4,582,000 4,582,000 4,582,000 จ านวน
ประชาชน
เดຌรับ
ประยชน์ 

ประชาชน
สัญจรเปมา
สะดวก 

กองชาง 
 

15 ครงการกอสรຌางถนน
คอนกรีตสริมหลใก        
สายควนคีไยม-ควนหัวเทร 

พืไอ฿หຌ
ประชาชนมี
ถนน฿ชຌสัญจร
เปมาสะดวก 

กอสรຌางถนน
คอนกรีตสริมหลใก 
กวຌาง 5 มตร ยาว 
3,500 มตร  

6,000,000 6,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 จ านวน
ประชาชน
เดຌรับ
ประยชน์ 

ประชาชน
สัญจรเปมา
สะดวก 

กองชาง 
 

16 ครงการกอสรຌางฝายนๅ าลຌน
บຌานหนือคลองซา หมูทีไ 7 

พืไอ฿หຌ
ประชาชนมีนๅ า
฿ชຌอุปภค
บริภค 

กอสรຌางฝายนๅ าลຌน 
ขนาดสันฝาย 
ยาว 20.00 มตร
สูง 2.00 มตร 

  15,000,000 15,000,000 15,000,000 รຌอยละของ
ประชาชนทีไ
เดຌรับ
ประยชน์ 

ประชาขนมีนๅ า
฿ชຌอุปภค
บริภค 

กองชาง 
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 

             1.1  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา (ตอ) 
ทีไ ครงการ วัตถุประสง

ค์ 

ป้าหมาย 
(ผลผลิตของครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีๅวัด 
(KPI) 

ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 ครงการปรับปรุง/
กอสรຌางสะพานคลองล า
ตัง 

พืไอ฿หຌ
ประชาชน
มีถนน฿ชຌ
สัญจรเป
มาสะดวก 

ปรับปรุง/กอสรຌาง
สะพานคลองล าตัง 

    20,000,000 จ านวน
ประชาชน
เดຌรับ
ประยชน์ 

ประชาชน
สัญจรเปมา
สะดวก 

กองชาง 
 

รวม 17 ครงการ - - 54,582,000 54,582,000 164,657,000 165,457,000 192,757,000 - - - 
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 17 ครงการ 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  บริหารจัดการกษตรละอุตสาหกรรมสูมาตรฐานครบวงจรละป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม 
ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.฿นขตจังหวัดทีไ 1 การพัฒนาศรษฐกิจ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจ 

  3.1 ผนงานการพาณิชย์ 
   ป้าหมาย งบประมาณ ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ
ครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

1 ครงการกอสรຌางระบบประปา
หมูบຌานคลองล าตัง 

ประชาชนมีนๅ า
อุปภคบริภค 

ผลิตนๅ าประปา
บริการ
ประชาชน 

    5,000,000 รຌอยละของประชาชน 
ทีไ฿ชຌนๅ าประปา 

ประชาชนมีนๅ าอุปภค
บริภค 

กองชาง 

รวม 1  ครงการ - - - - - - 5,000,000 - - - 
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจ         1 ครงการ 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ  3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมอยางยัไงยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.฿นขตจังหวัดทีไ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิไงวดลຌอมละพลังงาน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 

4.1ผนงานคหะละชุมชน 

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
ครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีๅวัด 
(KPI) 

ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ครงการขุดลอกคลองล าตัง พืไอพิไมประสิทธิภาพ
การกักกใบนๅ า฿นล าหຌวย
สาธารณะเวຌป็นนๅ า
ตຌนทุนส ารองกรณีฝนทิๅง
ชวงละการพาะปลูก
พืชนอกฤดูกาลผลิต 
พืไอ฿หຌประชาชน฿นพืๅนทีไ
เดຌรับประยชน์มากขึๅน 

ขุดลอกคลอง
ล าตัง ขนาด
กวຌางฉลีไย 15 
มตร ลึกฉลีไย 
3.00 มตร 
ยาว 14¸000 
มตร 
 

    30,000,000 จ านวน
ประชาชนทีไ
เดຌรับ
ประยชน์ 

ประชาชนทีไประสบ
ปัญหาภัยลຌงเดຌรับ
การกຌเขปัญหาภัย
ลຌงสามารถกักกใบ
นๅ าเดຌพิไมขึๅน 
พืชผลทางการกษตร
มีผลผลิตทีไดีขึๅน 

กองชาง 
 

2 ครงการขุดลอกล าหຌวยกองิๅว พืไอพิไมประสิทธิภาพ
การกักกใบนๅ า฿นล าหຌวย
สาธารณะเวຌป็นนๅ า
ตຌนทุนส ารองกรณีฝนทิๅง
ชวงละการพาะปลูก
พืชนอกฤดูกาลผลิต 
พืไอ฿หຌประชาชน฿นพืๅนทีไ
เดຌรับประยชน์มากขึๅน 

ขุดลอกล า
หຌวยกองิๅว 
ขนาดกวຌาง
ฉลีไย 4 มตร 
ลึกฉลีไย 2.50 
มตร ยาว 
2¸700 มตร 

  5,000,000   จ านวน
ประชาชนทีไ
เดຌรับ
ประยชน์ 

ประชาชนทีไประสบ
ปัญหาภัยลຌงเดຌรับ
การกຌเขปัญหาภัย
ลຌงสามารถกักกใบ
นๅ าเดຌพิไมขึๅน 
พืชผลทางการกษตร
มีผลผลิตทีไดีขึๅน 

กองชาง 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 

4.1 ผนงานคหะละชุมชน (ตอ) 
ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีๅวัด 
(KPI) 

ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ครงการขุดลอกล าหຌวย
บางปุด 

พืไอพิไมประสิทธิภาพการ
กักกใบนๅ า฿นล าหຌวย
สาธารณะเวຌป็นนๅ าตຌนทุน
ส ารองกรณีฝนทิๅงชวงละ
การพาะปลูกพืชนอก
ฤดูกาลผลิต พืไอ฿หຌ
ประชาชน฿นพืๅนทีไเดຌรับ
ประยชน์มากขึๅน 

ขุดลอกล า
หຌวยบางปุด 
ขนาดกวຌาง
ฉลีไย 5 มตร 
ลึกฉลีไย 3.00 
มตร ยาว 
4¸000 มตร 

   10,000,000  จ านวน
ประชาชนทีไ
เดຌรับ
ประยชน์ 

ประชาชนทีไประสบ
ปัญหาภัยลຌงเดຌรับ
การกຌเขปัญหาภัย
ลຌงสามารถกักกใบ
นๅ าเดຌพิไมขึๅน 
พืชผลทางการกษตร
มีผลผลิตทีไดีขึๅน 

กองชาง 
 

4 ครงการขุดลอกคลองซา พืไอพิไมประสิทธิภาพการ
กักกใบนๅ า฿นล าหຌวย
สาธารณะเวຌป็นนๅ าตຌนทุน
ส ารองกรณีฝนทิๅงชวงละ
การพาะปลูกพืชนอก
ฤดูกาลผลิต พืไอ฿หຌ
ประชาชน฿นพืๅนทีไเดຌรับ
ประยชน์มากขึๅน 

ขุดลอกคลอง
ซาขนาดกวຌาง
ฉลีไย 10 
มตร ลึกฉลีไย 
3.00 มตร 
ยาว 12¸000 
มตร 

    25,000,000 จ านวน
ประชาชนทีไ
เดຌรับ
ประยชน์ 

ประชาชนทีไประสบ
ปัญหาภัยลຌงเดຌรับ
การกຌเขปัญหาภัย
ลຌงสามารถกักกใบ
นๅ าเดຌพิไมขึๅน 
พืชผลทางการกษตร
มีผลผลิตทีไดีขึๅน 

กองชาง 
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6

2
 

 
 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 

4.1 ผนงานคหะละชุมชน (ตอ) 
ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีๅวัด 
(KPI) 

ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ครงการขุดลอกคลอง
คาน 

พืไอพิไมประสิทธิภาพการ
กักกใบนๅ า฿นล าหຌวย
สาธารณะเวຌป็นนๅ าตຌนทุน
ส ารองกรณีฝนทิๅงชวงละ
การพาะปลูกพืชนอก
ฤดูกาลผลิต พืไอ฿หຌ
ประชาชน฿นพืๅนทีไเดຌรับ
ประยชน์มากขึๅน 

ขุดลอกคลอง
คาน พืๅนทีไหมู
ทีไ 1-7 ต าบล
บຌานนิคม 

   20,000,000  จ านวน
ประชาชนทีไ
เดຌรับ
ประยชน์ 

ประชาชนทีไประสบ
ปัญหาภัยลຌงเดຌรับ
การกຌเขปัญหาภัย
ลຌงสามารถกักกใบ
นๅ าเดຌพิไมขึๅน 
พืชผลทางการกษตร
มีผลผลิตทีไดีขึๅน 

กองชาง 
 

รวม 5 ครงการ - - - - 5,000,000 30,000,000 55,000,000 - - - 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม          5 ครงการ 

 



 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 

ผนพัฒนาทຌองถิ่น (พ.ศ. 2561 -  2565)  
องค์การบริหารสวนต าบลบຌานนคิม 

 

 

แบบ  ผ. 03 
1

6
3
 

 

ที ่ ผนงาน หมวด ประภท ป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ผนงาน 
บริหารงานทัไวเป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

ตูຌหลใกกใบฟງมอกสาร 40 ชอง   
ดยมีคุณลักษณะดังนีๅ 
1) ป็นตูຌหลใก 4 ชัๅนโ 10 ชอง 
2) มีลຌอลืไอน  
3) เดຌรับมาตรฐาน มอก. 
( (ปงบประมาณ 2564 : จ านวน 2 ตูຌ) 

6,000 6,000 6,500 13,000  ส านักงานปลัด
ฯ/ 
กองคลัง 

2 ผนงาน 
บริหารงานทัไวเป 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

ตูຌหลใกบานลืไอนกระจก   
ดยมีรายละอียดดังนีๅ    
1) ตัวตูຌผลิตจากวัสดุหลใกผนรีดยใน  
2) บานลืไอนกระจกสามารถลืไอนเปมาเดຌ  
3) ฿นตูຌมีผนชัๅน 2 ผน สามารถปรับระดับเดຌ
ตามตຌองการ 
4) มีลຌอลืไอน  
5) เดຌรับมาตรฐาน มอก. 
 (ปงบประมาณ 2564 : จ านวน 2 ตูຌ) 

6,000 6,000 6,500 13,000  ส านักงานปลัด
ฯ/ 
กองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 

ผนพัฒนาทຌองถิ่น (พ.ศ. 2561 -  2565)  
องค์การบริหารสวนต าบลบຌานนคิม 

 

 

แบบ  ผ. 03 
1

6
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ที ่ ผนงาน หมวด ประภท ป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ผนงาน 
บริหารงานทัไวเป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

ตูຌหลใกกใบฟງมอกสาร 2 บานพับ   
ดยมีรายละอียดดังนีๅ 
1)  ตัวตูຌผลิตจากวัสดุหลใกผนรีดยใน  
2)  มี  2 บานพับ 
3) มีลຌอลืไอน  
4) เดຌรับมาตรฐาน มอก. 
(ปงบประมาณ 2564 : จ านวน 2 ตูຌ) 

5,500 5,500 5,500 11,000  ส านักงานปลัด
ฯ/ 
กองคลัง 

4 ผนงาน 
บริหารงานทัไวเป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

ตຍะท างาน ขนาด 4 ฟุต พรຌอมกຌาอีๅ จ านวน 2 
ชุด ชุดละ 6,500 บาท 

 13,000    ส านักงานปลัด
ฯ/กองคลัง 

5 ผนงาน 
บริหารงานทัไวเป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

ตຍะขาวอนกประสงค์ ดยมีคุณลักษณะดังนีๅ 
1) หนຌาตຍะผิวคลือบพมกຌา 
2) หนຌาตຍะท าจากเมຌอัด 
3) ปຂดขอบหนຌาตຍะดຌวยผนความรຌอน  
    หนา 1 มม 

4) มีหลใกคาดรับนๅ าหนักหนຌาตຍะ 
5) ขาตຍะชุบครมีไยม 
6) ขาตຍะพับเดຌละมีปุຆมปรับระดับ 

 10,000  12,500  ส านักงานปลัด
ฯ 
 
 
 
 
 
 



 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 

ผนพัฒนาทຌองถิ่น (พ.ศ. 2561 -  2565)  
องค์การบริหารสวนต าบลบຌานนคิม 

 

 

แบบ  ผ. 03 
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ที ่ ผนงาน หมวด ประภท ป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7) ขนาด เมนຌอยกวา 180 x 75 x 74  
ซนติมตร  
(ปงบประมาณ 62 : จ านวน 5 ตัว) 
(ปงบประมาณ 64 : จ านวน 5 ตัว) 
(ราคาตามทຌองตลาด) 

 
 
 
 
 
 

6 ผนงาน 
บริหารงานทัไวเป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์  

ครืไองคอมพิวตอร์นຌตบุຍก ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 1 ครืไอง 
- ตามประกาศกณฑ์ราคากลางละ
คุณลักษณะพืๅนฐานครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ของ
กระทรวงทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร 
 
 
 
 
 

 21,000  21,000  ส านักงานปลัด
ฯ 



 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 

ผนพัฒนาทຌองถิ่น (พ.ศ. 2561 -  2565)  
องค์การบริหารสวนต าบลบຌานนคิม 

 

 

แบบ  ผ. 03 
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ที ่ ผนงาน หมวด ประภท ป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 ผนงาน 
บริหารงานทัไวเป 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์ 

ครืไองคอมพิวตอร์  ส าหรับงานส านักงาน (จอ
ขนาดเมนຌอยกวา 18.5 นิๅว)  จ านวน 1 ครืไอง    
ดยมีคุณลักษณะพืๅนฐาน 
- ตามประกาศกณฑ์ราคากลางละ
คุณลักษณะพืๅนฐานครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ของ
กระทรวงทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร 
 

 22,000    ส านักงานปลัด
ฯ 

8 ผนงาน 
บริหารงานทัไวเป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

ครืไองถายอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ด า)
ความรใว 30 ผน/นาทีจ านวน 1 ครืไอง 
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านัก
งบประมาณ ธันวาคม 2561 ล าดับทีไ 10.2.1 
 
 
 

  120,000   ส านักงานปลัด
ฯ 



 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 

ผนพัฒนาทຌองถิ่น (พ.ศ. 2561 -  2565)  
องค์การบริหารสวนต าบลบຌานนคิม 

 

 

แบบ  ผ. 03 
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ที ่ ผนงาน หมวด ประภท ป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 

 

ผนงาน 
บริหารงานทัไวเป 

ครุภัณฑ์ 
 
 
 

 

ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์  
 
 
 

 ครืไองพิมพ์ Multifunction บบฉีดหมึก 
(Inkjet) ดยมีคุณลักษณะพืๅนฐาน   
- ตามประกาศกณฑ์ราคากลางละ
คุณลักษณะพืๅนฐานครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ของ 
กระทรวงทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร   

  7,900   ส านักงานปลัด
ฯ/กองคลัง 
 
 
 
 
 
 

10 ผนงาน 
บริหารงานทัไวเป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์  

ครืไองพิมพ์ชนิดลซอร์/ชนิด LED ขาวด า (30 
หนຌา/นาที)   
ดยมีคุณลักษณะพืๅนฐาน   
- ตามประกาศกณฑ์ราคากลางละ
คุณลักษณะพืๅนฐานครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ของ
กระทรวงทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร 
   
 

  9,600   ส านักงานปลัด
ฯ/กองคลัง 



 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 

ผนพัฒนาทຌองถิ่น (พ.ศ. 2561 -  2565)  
องค์การบริหารสวนต าบลบຌานนคิม 

 

 

แบบ  ผ. 03 
1

6
8
 

ที ่ ผนงาน หมวด ประภท ป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 ผนงาน 
บริหารงานทัไวเป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์  

ครืไองส ารองเฟฟງา ขนาด 1 KVA   
ดยมีคุณลักษณะพืๅนฐาน   

- ตามประกาศกณฑ์ราคากลางละ
คุณลักษณะพืๅนฐานครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ของ
กระทรวงทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร   

6,100 6,100 6,100 6,100  ส านักงานปลัด
ฯ/กองคลัง 

12 ผนงาน 
บริหารงานทัไวเป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์  

ครืไองส ารองเฟฟງา ขนาด 800 VA   
ดยมีคุณลักษณะพืๅนฐาน   

- ตามประกาศกณฑ์ราคากลางละ
คุณลักษณะพืๅนฐานครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ของ
กระทรวงทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร   

3,200 3,200 3,200 3,200  ส านักงานปลัด
ฯ/กองคลัง 

13 ผนงานการรักษา
ความสงบภาย฿น 

ครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์
เฟฟງาละ
วิทยุ   
 

ติดตัๅงสัญญาณเฟกระพริบพลังงานสงอาทิตย์
บอกทางยกบริวณถนนทางยกรวม ละ฿น
บริวณชุมชน ชุมชน 
ดยมีคุณลักษณะดังนีๅ 
1) มีดวงคมเฟกระพริบตือน ขนาด
สຌนผาศูนย์กลางเมนຌอยกวา 300 มิลลิมตร 

 100,000  100,000  ส านักงานปลัด
ฯ 



 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 

ผนพัฒนาทຌองถิ่น (พ.ศ. 2561 -  2565)  
องค์การบริหารสวนต าบลบຌานนคิม 

 

 

แบบ  ผ. 03 
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ที ่ ผนงาน หมวด ประภท ป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2) ผงซลล์สงอาทิตย์ขนาดเมนຌอยกวา 10 
วัตต์ 
3) คมผลิตจากพลีคาร์บอกนตคุณภาพดี 
ขใงรงทนทาน 
4) บรรจุหลอดเฟชนิด LED จ านวนเมนຌอยกวา 
170 LED สีหลือง 
5) สาขนาดสูง 3 มตร สຌนผานศูนย์กลางเม
นຌอยกวา 3 นิๅว ท าจากหลใกพนกันสนิม 
6) เฟกระพริบป็นระบบเฟพลังงาน
สงอาทิตย์ (Solar sell) เมตຌองดินสายเฟ 

14 ผนงานการรักษา
ความสงบภาย฿น 

ครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน  

ครงการจัดซืๅอถังกใบนๅ าฝนพืไอชวยหลือ
ประชาชน฿นการขาดคลนนๅ า฿นการอุปภค-
บริภค จ านวน 10 ฿บ  
ดยมีคุณลักษณะดังนีๅ 
- ป็นถังเฟบอร์กลาสขนาดบรรจุ 2,000 ลิตร  
(ปละ 10 ฿บ) 

50,000 50,000 83,000 83,000 83,000 ส านักงานปลัด
ฯ 



 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 

ผนพัฒนาทຌองถิ่น (พ.ศ. 2561 -  2565)  
องค์การบริหารสวนต าบลบຌานนคิม 

 

 

แบบ  ผ. 03 
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ที ่ ผนงาน หมวด ประภท ป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 
ส านักงานประมาณ ธันวาคม 2561  
ล าดับทีไ 10.12.1 

15 ผนงานการรักษา
ความสงบภาย฿น 

ครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์
ดับพลิง  
 

ชุดดับพลิง  
ดยมีรายละอียดดังนีๅ 
1) ป็นชุดดับพลิง 
2) ชุดดับพลิงบงออกป็น ชัๅนนอก ชัๅนกันนๅ า
ระบายอากาศละฉนวนกันความรຌอน ซับ฿น
สามารถถอดออกจากกันเดຌ  ประกอบดຌวยตัว
สืๅอ ละกางกง ติดถบสะทຌอนสง มีกระปຆา
ดຌานหนຌาทีไตัวสืๅอ 
3) มีถึงมือกันความรຌอน  
4) มีหมวกทีไมีกระจกหนຌา  มาพรຌอมผຌาคลุมตຌน
คอดຌานหลัง 
5) มีรองทຌาทีไมีลักษณะดังนีๅ 
   -  ผวินอกป็นยางสังคราะห์  

 120,000  120,000  ส านักงานปลัด
ฯ 



 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 

ผนพัฒนาทຌองถิ่น (พ.ศ. 2561 -  2565)  
องค์การบริหารสวนต าบลบຌานนคิม 

 

 

แบบ  ผ. 03 
1

7
1
 

ที ่ ผนงาน หมวด ประภท ป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   -  ผนฉนวนกันความรຌอน   
   - พืๅนสริมหลใกทัๅงผน  
   - พืๅนสຌนชนิดกันลืไน  
   - มีหูจับ 
   - ผนยางกันกระทก     
6) มีผຌาคลุมศีรษะตลอดถึงสวนคอ ผຌาคลุม
ศีรษะหนาสองชัๅน ยใบติดป็นชัๅนดียว 
(ปงบประมาณ 2562 : 1 ชุด )  
(ปงบประมาณ2564 :  1 ชุด) 

16 ผนงานศาสนาฯ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

ตูຌหลใกบานลืไอนกระจก   
ดยมีรายละอียดดังนีๅ    
1) ตัวตูຌผลิตจากวัสดุหลใกผนรีดยใน  
2) บานลืไอนกระจกสามารถลืไอนเปมาเดຌ  
3) ฿นตูຌมีผนชัๅน 2 ผน สามารถปรับระดับเดຌ
ตามตຌองการ 
4) มีลຌอลืไอน  
5) เดຌรับมาตรฐาน มอก. 

12,000  12,000   กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 

ผนพัฒนาทຌองถิ่น (พ.ศ. 2561 -  2565)  
องค์การบริหารสวนต าบลบຌานนคิม 

 

 

แบบ  ผ. 03 
1

7
2
 

ที ่ ผนงาน หมวด ประภท ป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(ปงบประมาณ 2561 : จ านวน 2 ตูຌ) 
(ปงบประมาณ 2563 : จ านวน 2 หลัง) 

 

17 ผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

ตูຌหลใกกใบฟງมอกสาร 40 ชอง  
ดยมีคุณลักษณะดังนีๅ 
1) ป็นตูຌหลใก 4 ชัๅนโ 10 ชอง 
2) มีลຌอลืไอน  
3) เดຌรับมาตรฐาน มอก. 
 (ปงบประมาณ 2564 : จ านวน 2 ตูຌ) 
 

5,500  6,000 6,000  กองการศึกษาฯ 

 

18 ผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์  

ครืไองส ารองเฟฟງา ขนาด 800 VA   
ดยมีคุณลักษณะพืๅนฐาน  ตามประกาศตาม
ประกาศกณฑ์ราคากลางละคุณลักษณะ
พืๅนฐานครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ ประจ าป พ.ศ. 
2562  ของกระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละ
สังคม 
(ปงบประมาณ 2563 จ านวน 2 ครืไอง) 
(ปงบประมาณ 2564 จ านวน 1 ครืไอง)  

3,200 3,200 5,000 2,500  กองการศึกษาฯ 

 



 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 

ผนพัฒนาทຌองถิ่น (พ.ศ. 2561 -  2565)  
องค์การบริหารสวนต าบลบຌานนคิม 

 

 

แบบ  ผ. 03 
1

7
3
 

ที ่ ผนงาน หมวด ประภท ป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 ผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์  

ครืไองคอมพิวตอร์ส าหรับงานประมวลผล 
บบทีไ 1  (จอสดงภาพขนาดเมนຌอยกวา 19 
นิๅว) ราคา 22,000 บาท คุณลักษณะพืๅนฐาน - 
มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) เมนຌอยกวา 4 
กนหลัก (4 core) ดยมีความรใวสัญญาณ
นาฬิกา พืๅนฐานเมนຌอยกวา 2.8 GHz ละมี
ทคนลยีพิไมสัญญาณนาฬิกาเดຌ฿นกรณีทีไตຌอง
฿ชຌความสามารถ฿น การประมวลผลสูง จ านวน 
1 หนวย - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หนวยความจ าบบ Cache Memory รวม฿น
ระดับ (Level) ดียวกัน ขนาดเมนຌอยกวา 8 
MB - มีหนวยประมวลผลพืไอสดงภาพ ดยมี
คุณลักษณะอยาง฿ดอยางหนึไง หรือดีกวา ดังนีๅ 
1) ป็นผงวงจรพืไอสดงภาพยกจาก
ผงวงจรหลักทีไมีหนวยความจ า ขนาดเมนຌอย
กวา 2 GB หรือ 2) มีหนวยประมวลผลพืไอ
สดงภาพติดตัๅงอยูภาย฿นหนวยประมวลผล

16,000 16,000 44,000 22,000  กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 



 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 

ผนพัฒนาทຌองถิ่น (พ.ศ. 2561 -  2565)  
องค์การบริหารสวนต าบลบຌานนคิม 

 

 

แบบ  ผ. 03 
1

7
4
 

ที ่ ผนงาน หมวด ประภท ป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

กลาง บบ Graphics Processing Unit ทีไ
สามารถ฿ชຌหนวยความจ าหลัก฿นการสดงภาพ
ขนาดเมนຌอยกวา 2 GB หรือ 3) มีหนวย
ประมวลผลพืไอสดงภาพทีไมีความสามารถ฿น
การ฿ชຌหนวยความจ าหลัก฿นการสดงภาพ 
ขนาดเมนຌอยกวา 2 GB – มีหนวยความจ าหลัก 
(RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดเมนຌอย
กวา 4 GB - มีหนวยจัดกใบขຌอมูล ชนิด SATA 
หรือ ดีกวา ขนาดความจุเมนຌอยกวา 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุเมนຌอย
กวา 120 GB จ านวน 1 หนวย - มีDVD-RW 
หรือดีกวา จ านวน 1 หนวย - มีชองชืไอมตอ
ระบบครือขาย (Network Interface) บบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จ านวน เม
นຌอยกวา 1 ชอง - มีชองชืไอมตอ (Interface) 
บบ USB 2.0 หรือดีกวา เมนຌอยกวา 3 ชอง - 



 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 

ผนพัฒนาทຌองถิ่น (พ.ศ. 2561 -  2565)  
องค์การบริหารสวนต าบลบຌานนคิม 

 

 

แบบ  ผ. 03 
1

7
5
 

ที ่ ผนงาน หมวด ประภท ป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

มีปງนพิมพ์ละมาส์ - มีจอสดงภาพขนาดเม
นຌอยกวา 19 นิๅว จ านวน 1 หนวย 
- ตามประกาศกณฑ์ราคากลางละ
คุณลักษณะพืๅนฐานครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ 
ประจ าป พ.ศ. 2562  ของกระทรวงดิจิทัลพืไอ
ศรษฐกิจละสังคม 
(ปงบประมาณ 2563 จ านวน 2 ครืไอง) 
(ปงบประมาณ 2564 จ านวน 1 ครืไอง) 

20 ผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์  

จัดหาครืไองพิมพ์บบฉีดหมึกพรຌอมติดตัๅงถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 4,300 
บาท คุณลักษณะพืๅนฐาน – ป็นครืไองพิมพ์
บบฉีดหมึกพรຌอมติดตัๅงถังหมึกพิมพ์           
(Ink Tank Printer) จากรงงานผูຌผลิต - มี
ความละอียด฿นการพิมพ์เมนຌอยกวา 
1,200x1,200 dpi – มีความรใว฿นการพิมพ์
รางขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 เมนຌอย

  8,600 4,300  กองการศึกษาฯ 

 



 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 

ผนพัฒนาทຌองถิ่น (พ.ศ. 2561 -  2565)  
องค์การบริหารสวนต าบลบຌานนคิม 

 

 

แบบ  ผ. 03 
1

7
6
 

ที ่ ผนงาน หมวด ประภท ป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

กวา 20 หนຌาตอนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพตอ
นาที(ipm) 
- มีความรใว฿นการพิมพ์รางสีส าหรับกระดาษ
ขนาด A4 เมนຌอยกวา 10 หนຌาตอนาที(ppm) 
หรือ 5 ภาพ ตอนาที(ipm)  
- มีชองชืไอมตอ (Interface) บบ USB 2.0 
หรือดีกวา จ านวนเมนຌอยกวา 1 ชอง  
- มีถาด฿สกระดาษเดຌเมนຌอยกวา 50 ผน  
- สามารถ฿ชຌเดຌกับ A4, Letter, Legal ละ 
Custom 
 ตามประกาศกณฑ์ราคากลางละคุณลักษณะ
พืๅนฐานครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ ประจ าป พ.ศ. 
2562  ของกระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละ
สังคม 
(ป 63 จ านวน 2 ครืไอง) 
(ป 64 จ านวน 1 ครืไอง) 
 



 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 

ผนพัฒนาทຌองถิ่น (พ.ศ. 2561 -  2565)  
องค์การบริหารสวนต าบลบຌานนคิม 

 

 

แบบ  ผ. 03 
1

7
7
 

ที ่ ผนงาน หมวด ประภท ป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 ผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

กลຌองถายรูปความละอียดเมนຌอยกวา 18 ลຌาน
พิกซล 

15,000     กองการศึกษาฯ 

 

22 ผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

ชุดครืไองลนสนามรวมจ านวน 1 ชุด ชน 
กระดานลืไน อุมงค์ ทีไปนปຆาย ชิงชຌา 

 65,500  65,500  กองการศึกษาฯ 

 

23 ผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

คูลลอร์สตนลสความจุเมนຌอยกวา 20 ลิตร 
 
 
 
 
 

10,000     กองการศึกษาฯ 

 



 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 

ผนพัฒนาทຌองถิ่น (พ.ศ. 2561 -  2565)  
องค์การบริหารสวนต าบลบຌานนคิม 

 

 

แบบ  ผ. 03 
1

7
8
 

ที ่ ผนงาน หมวด ประภท ป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 ผนงาน 
คหะละชุมชน 
 
 
 
 
 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

ตูຌหลใกกใบฟງมอกสาร 2 บานพับ   
ดยมีรายละอียดดังนีๅ 
1)  ตัวตูຌผลิตจากวัสดุหลใกผนรีดยใน  
2)  มี  2 บานพับ 
3) มีลຌอลืไอน  
4) เดຌรับมาตรฐาน มอก. 
(ปงบประมาณ 2564 : จ านวน 2 ตูຌ) 

6,000 6,000 6,500 30,000  กองชาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 ผนงานคหะละ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์  

ครืไองคอมพิวตอร์  ส าหรับงานส านักงาน (จอ
ขนาดเมนຌอยกวา 18.5 นิๅว)  จ านวน 1 ครืไอง    
ดยมีคุณลักษณะพืๅนฐาน   
- ตามประกาศกณฑ์ราคากลางละ
คุณลักษณะพืๅนฐานครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ของ
กระทรวงทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร  

16,000  16,000   กองชาง 



 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 

ผนพัฒนาทຌองถิ่น (พ.ศ. 2561 -  2565)  
องค์การบริหารสวนต าบลบຌานนคิม 

 

 

แบบ  ผ. 03 
1

7
9
 

ที ่ ผนงาน หมวด ประภท ป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 ผนงานคหะละ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์  

ครืไองพิมพ์ชนิดลซอร์/ชนิด LED ขาวด า (30 
หนຌา/นาที)   
ดยมีคุณลักษณะพืๅนฐาน   
- ตามประกาศกณฑ์ราคากลางละ
คุณลักษณะพืๅนฐานครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ของ
กระทรวงทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร   

 9,600    กองชาง 

27 ผนงานคหะละ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์  

ครืไองส ารองเฟฟງา ขนาด 1 ครืไอง   
ดยมีคุณลักษณะพืๅนฐาน   

- ตามประกาศกณฑ์ราคากลางละ
คุณลักษณะพืๅนฐานครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ของ
กระทรวงทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร   

 3,200  3,200  กองชาง 

28 ผนงาน 
บริหารงานทัไวเป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

ครืไองปรับอากาศชนิดขวนขนาด 24,000 บีที
ยูบบยกสวนจ านวน 2 ครืไอง 
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านัก
งบประมาณ มกราคม 2561 ล าดับทีไ 10.8.1 
 

 32,400  32,400  ส านักงานปลัด
ฯ 



 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 

ผนพัฒนาทຌองถิ่น (พ.ศ. 2561 -  2565)  
องค์การบริหารสวนต าบลบຌานนคิม 

 

 

แบบ  ผ. 03 
1

8
0
 

ที ่ ผนงาน หมวด ประภท ป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 ผนงาน 
บริหารงานทัไวเป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

ครืไองปรับอากาศชนิดติดผนัง มีระบบฟอก
อากาศ ขนาด 18,000 บีทียู จ านวน 1 ครืไอง 
  -ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านัก
งบประมาณ มกราคม 2561 ล าดับทีไ 10.8.2 

 21,000    ส านักงานปลัด
ฯ 

30 ผนงาน 
บริหารงานทัไวเป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

ครืไองทรสาร บบ฿ชຌกระดาษธรรมดา สง
อกสารเดຌครัๅงละ 20 ผนจ านวน 1 ครืไอง 
  -ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านัก
งบประมาณ ธันวาคม 2561 ล าดับทีไ 10.1.1 

 18,000    ส านักงานปลัด
ฯ 

31 ผนงาน 
บริหารงานทัไวเป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

ตຍะท างานส าหรับผูຌบริหาร พรຌอมกຌาอีๅ จ านวน 
2 ชุด (ตามราคาทຌองตลาด) 

 50,000    ส านักงานปลัด
ฯ 

32 ผนงาน 
บริหารงานทัไวเป 
(งานบริหารงานคลัง) 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์ 

ครืไองส ารองเฟจ านวน 3 ครืไอง ราคาครืไอง
ละ 2,800 บาท 

ดยมีคุณลักษณะพืๅนฐาน 

- ตามประกาศราคากลางละคุณลักษณะ
ครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ กระทรวงดิจิตอล 

 8,400    กองคลัง 
 
 
 



 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 

ผนพัฒนาทຌองถิ่น (พ.ศ. 2561 -  2565)  
องค์การบริหารสวนต าบลบຌานนคิม 

 

 

แบบ  ผ. 03 
1

8
1
 

ที ่ ผนงาน หมวด ประภท ป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33 ผนงาน 
บริหารงานทัไวเป 
(งานบริหารงานคลัง) 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์ 

อุปกรณ์กระจายสัญญาณเรຌสาย 
 (Access point)ดยมีคุณลักษณะพืๅนฐาน 
- ตามประกาศราคากลางละคุณลักษณะ
ครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ กระทรวงดิจิตอล 

 10,000 
 

 

  
 

 

 กองคลัง 

34 ผนงาน 
บริหารงานทัไวเป 
(งานบริหารงานคลัง) 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ส านักงาน 

รถจักรยานยนต์ เมตไ ากวา 125 ซีซี จ านวน 1 
คัน ดยมีคุณลักษณะพืๅนฐาน 
- ตามประกาศราคากลางละมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ประจ าป 

 45,000    กองคลัง 

35 ผนงาน 
บริหารงานทัไวเป 
(งานบริหารงานคลัง) 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ส านักงาน 

ชาครืไองถายอกสารส านักงาmultifunction  
จ านวน 1 ครืไอง ปละ 30,000 บาท 
-ราคาตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันทีไ 19 มีนาคม 2561 

 30,000 30,000 30,000  กองคลัง 
 
 
 

36 ผนงาน 
บริหารงานทัไวเป 
(งานบริหารงานคลัง) 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์ 

ครืไองคอมพิวตอร์นຌตบุຍกส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 3 ครืไอง 
ครืไองละ 30,000 บาท 

ดยมีคุณลักษณะพืๅนฐาน 

 90,000    กองคลัง 



 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 

ผนพัฒนาทຌองถิ่น (พ.ศ. 2561 -  2565)  
องค์การบริหารสวนต าบลบຌานนคิม 

 

 

แบบ  ผ. 03 
1

8
2
 

ที ่ ผนงาน หมวด ประภท ป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

- ตามประกาศราคากลางละคุณลักษณะ
ครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ กระทรวงดิจิตอล 

37 ผนงาน 
บริหารงานทัไวเป 
(งานบริหารงานคลัง) 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์ 

ครืไองพิมพ์ชนิดDot matrix printer บบคร
ยาว จ านวน 1ครืไอง 
ดยมีคุณลักษณะพืๅนฐาน 
- ตามประกาศราคากลางละคุณลักษณะ
ครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ กระทรวงดิจิตอล 
 

 23,000    กองคลัง 

38 ผนงาน 
บริหารงานทัไวเป 
(งานบริหารงานคลัง) 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

ตูຌกใบอกสารหรือบบฟอร์มส าคัญของทาง
ราชการละตูຌจัดกใบฎีกา 5 ฿บ ดยมี
คุณลักษณะพืๅนฐานตามประกาศราคากลาง
ละมาตรฐานครุภัณฑ์ประจ าป 
(ราคา฿บละ 8,000 บาท) 

 40,000            กองคลัง 
 
 
 
 

39 ผนงาน 
บริหารงานทัไวเป 
(งานบริหารงานคลัง) 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

ครืไองปรับอากาศ บบยกสวน  จ านวน 1 
ครืไองครืไองปรับอากาศชนิดขวน 40,000 
BTU  
เดຌรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

 52,000    กองคลัง 



 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 

ผนพัฒนาทຌองถิ่น (พ.ศ. 2561 -  2565)  
องค์การบริหารสวนต าบลบຌานนคิม 

 

 

แบบ  ผ. 03 
1

8
3
 

ที ่ ผนงาน หมวด ประภท ป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

อุตสาหกรรม ละฉลากประหยัดเฟฟງาบอร์ 5 
ดยมีคุณลักษณะพืๅนฐานตามประกาศราคา
กลางละมาตรฐานครุภัณฑ์ประจ าป 2561 
หนຌา 78 ขຌอ 10.8 

40 ผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

ตຍะนักรียนอนุบาลบบกลุม 6 ทีไนัไง ขนาด 
120x60x55 ซม. กຌาอีๅขนาด 25x25x25 ซม.
ครงสรຌางขาป็นหลใก ทีไนัไงพิงหลัง จ านวน 8
ชุด 

 30,000  30,000  กองการศึกษาฯ 

41 ผนงาน 
คหะละชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

ครืไองปรับอากาศบบยกสวน ชนิดขวน มี
ระบบฟอกอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู พรຌอม
ติดตัๅง จ านวน 1 ครืไอง 
  -ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านัก
งบประมาณ มีนาคม 2560 ล าดับทีไ 10.8.1 
 
 
 

47,000     กองชาง 



 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 

ผนพัฒนาทຌองถิ่น (พ.ศ. 2561 -  2565)  
องค์การบริหารสวนต าบลบຌานนคิม 

 

 

แบบ  ผ. 03 
1

8
4
 

ที ่ ผนงาน หมวด ประภท ป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

42 ผนงาน 
บริหารงานทัไวเป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดหาครืไองปรับอากาศ บบขวน ขนาด 
40,000 บีทียู  จ านวน 2 ครืไอง  ราคาครืไอง
ละ 51,200 บาท พืไอติดตัๅงอาคารศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตละสงสริมอาชีพผูຌสูงอายุ ต าบล
บຌานนิคม (ศูนย์ ศพอส) 
-ดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 
ส านักงานประมาณ ธันวาคม 2561  
ล าดับทีไ 10.8.1 

  102,400   ส านักงานปลัด
ฯ 

43 ผนงาน 
บริหารงานทัไวเป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดหาครืไองปรับอากาศ บบติดผนัง ขนาด 
18,000 บีทียู จ านวน 1 ครืไอง ราคาครืไองละ 
21,000 บาท พืไอติดตัๅงหຌองกิจการสภา 
-ดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 
ส านักงานประมาณ ธันวาคม 2561  
ล าดับทีไ 10.8.3 

  21,000   ส านักงานปลัด
ฯ 



 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 

ผนพัฒนาทຌองถิ่น (พ.ศ. 2561 -  2565)  
องค์การบริหารสวนต าบลบຌานนคิม 

 

 

แบบ  ผ. 03 
1

8
5
 

ที ่ ผนงาน หมวด ประภท ป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

44 ผนงาน 
บริหารงานทัไวเป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดหาทรทัศน์ อล อี ดี (LED TV) บบ 
Smart TV ขนาด 55 นิๅว ระดับความละอียด
จอภาพ 3840 x 2160 พิกซล จ านวน 1 
ครืไอง ราคาครืไองละ 27,500 บาท พืไอติดตัๅง
หຌองประชุมองค์การบริหารสวนต าบลบຌานนิคม 
-ดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 
ส านักงานประมาณ ธันวาคม 2561  
ล าดับทีไ 5.5.3 

  27,500   ส านักงานปลัด
ฯ 

45 
 

ผนงาน 
บริหารงานทัไวเป 
(งานบริหารงานคลัง) 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์ 

จัดหาครืไองคอมพิวตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล บบทีไ 2 (จอสดงภาพขนาดเม
นຌอยกวา 19 นิๅว) ราคา 30,000 บาท จ านวน 
2ครืไอง  
คุณลักษณะพืๅนฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) เมนຌอยกวา 
6 กนหลัก (6 core) ดยมีความรใวสัญญาณ
นาฬิกาพืๅนฐานเมนຌอยกวา 3.2 GHz ละมี

  30,000 30,000  กองคลัง 



 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 

ผนพัฒนาทຌองถิ่น (พ.ศ. 2561 -  2565)  
องค์การบริหารสวนต าบลบຌานนคิม 

 

 

แบบ  ผ. 03 
1

8
6
 

ที ่ ผนงาน หมวด ประภท ป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ทคนลยีพิไมสัญญาณนาฬิกาเดຌ฿นกรณีทีไตຌอง
฿ชຌความสามารถ฿นการประมวลผลสูง จ านวน 
1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หนวยความจ าบบ Cache Memory รวม฿น
ระดับ (Level) ดียวกนัขนาดเมนຌอยกวา 12 
MB 
- มีหนวยประมวลผลพืไอสดงภาพ ดยมี
คุณลักษณะอยาง฿ดอยางหนึไง หรือดีกวา ดังนีๅ 
1) ป็นผงวงจรพืไอสดงภาพยกจาก
ผงวงจรหลักทีไมีหนวยความจ าขนาดเมนຌอย
กวา 2 GB หรือ 
2) มีหนวยประมวลผลพืไอสดงภาพติดตัๅงอยู
ภาย฿นหนวยประมวลผลกลาง บบ Graphics 
Processing Unit ทีไสามารถ฿ชຌหนวยความจ า
หลัก฿นการสดงภาพขนาดเมนຌอยกวา 2 GB  
 



 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 

ผนพัฒนาทຌองถิ่น (พ.ศ. 2561 -  2565)  
องค์การบริหารสวนต าบลบຌานนคิม 

 

 

แบบ  ผ. 03 
1

8
7
 

ที ่ ผนงาน หมวด ประภท ป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

หรือ 
3) มีหนวยประมวลผลพืไอสดงภาพทีไมี
ความสามารถ฿นการ฿ชຌหนวยความจ าหลัก฿น
การสดงภาพขนาดเมนຌอยกวา 2 GB 
- มีหนวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 
หรือดีกวา มีขนาดเมนຌอยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดกใบขຌอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา 
ขนาดความจุเมนຌอยกวา 2 TB หรือ ชนิด 
Solid State Drive ขนาดความจุเมนຌอยกวา 
240 GB จ านวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา จ านวน 1 หนวย 
- มีชองชืไอมตอระบบครือขาย (Network 
Interface) บบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกวา จ านวนเมนຌอยกวา 1 ชอง 
- มีชองชืไอมตอ (Interface) บบ USB 2.0 
หรือดีกวา เมนຌอยกวา 3 ชอง 
- มีปງนพิมพ์ละมาส์ 



 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 

ผนพัฒนาทຌองถิ่น (พ.ศ. 2561 -  2565)  
องค์การบริหารสวนต าบลบຌานนคิม 

 

 

แบบ  ผ. 03 
1

8
8
 

ที ่ ผนงาน หมวด ประภท ป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

- มีจอสดงภาพขนาดเมนຌอยกวา 19 นิๅว 
จ านวน 1 หนวย 
- ตามประกาศกณฑ์ราคากลางละ
คุณลักษณะพืๅนฐานครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ 
ประจ าป พ.ศ. 2562  ของกระทรวงดิจิทัลพืไอ
ศรษฐกิจละสังคม 
(ปงบประมาณ 2563 จ านวน 1 ครืไอง) 
(ปงบประมาณ 2564 จ านวน 1 ครืไอง) 
 

46 ผนงาน 
บริหารงานทัไวเป 
(งานบริหารงานคลัง) 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์ 

จัดหาสกนนอร์ ส าหรับงานกใบอกสารระดับ
ศูนย์บริการ บบทีไ 2 ราคาครืไองละ 29,000 
บาท จ านวน 1 ครืไอง 
ดยมีคุณลักษณะพืๅนฐาน 
- ป็นสกนนอร์ชนิดปງอนกระดาษขนาด A4 
อัตนมัติ (Auto Document Feeder) เดຌเม
นຌอยกวา 50 ผน 

  29,000   กองคลัง 



 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 

ผนพัฒนาทຌองถิ่น (พ.ศ. 2561 -  2565)  
องค์การบริหารสวนต าบลบຌานนคิม 

 

 

แบบ  ผ. 03 
1

8
9
 

ที ่ ผนงาน หมวด ประภท ป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

- สามารถสกนอกสารเดຌ 2 หนຌาบบ
อัตนมัติ 
- มีความละอียด฿นการสกนสูงสุด เมนຌอย
กวา 600x600 dpi 
- มีความรใว฿นการสกนกระดาษขนาด A4 เดຌ
เมนຌอยกวา 40 ppm 
- สามารถสกนอกสารเดຌเมนຌอยกวากระดาษ
ขนาด A4 
- มีชองชืไอมตอ (Interface) บบ USB 2.0 
หรือดีกวา จ านวนเมนຌอยกวา 1 ชอง 
- ตามประกาศกณฑ์ราคากลางละ
คุณลักษณะพืๅนฐานครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ 
ประจ าป พ.ศ. 2562  ของกระทรวงดิจิทัลพืไอ
ศรษฐกิจละสังคม 
 
 



 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 

ผนพัฒนาทຌองถิ่น (พ.ศ. 2561 -  2565)  
องค์การบริหารสวนต าบลบຌานนคิม 

 

 

แบบ  ผ. 03 
1

9
0
 

ที ่ ผนงาน หมวด ประภท ป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

47 ผนงาน 
บริหารงานทัไวเป 
(งานบริหารงานคลัง) 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์ 

จัดหาครืไองส ารองเฟฟງา ขนาด 800 VA ราคา 
ครืไองละ 2,500 บาท จ านวน 2 ครืไอง 
คุณลักษณะพืๅนฐาน  
-มีก าลังเฟฟງาดຌานนอกเมนຌอยกวา 800 VA  
(480 Watts)  
-สามารถส ารองเฟฟງาเดຌเมนຌอยกวา 15 นาที  
- ตามประกาศกณฑ์ราคากลางละ
คุณลักษณะพืๅนฐานครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ 
ประจ าป พ.ศ. 2562  ของกระทรวงดิจิทัลพืไอ
ศรษฐกิจละสังคม 
(ปงบประมาณ 2563 จ านวน 1 ครืไอง) 
(ปงบประมาณ 2564 จ านวน 1 ครืไอง) 

  2,500 2,500  กองคลัง 

48 ผนงานการรักษา
ความสงบภาย฿น 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดหาถังนๅ า บบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 
ลิตร จ านวน 6 ฿บ ราคา฿บละ 6,400 บาท 
-ดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  
 

  38,400   ส านักงานปลัด
ฯ 



 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 

ผนพัฒนาทຌองถิ่น (พ.ศ. 2561 -  2565)  
องค์การบริหารสวนต าบลบຌานนคิม 

 

 

แบบ  ผ. 03 
1

9
1
 

ที ่ ผนงาน หมวด ประภท ป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ส านักงานประมาณ ธันวาคม 2561  
ล าดับทีไ 10.12.2 

49 ผนงานการรักษา
ความสงบภาย฿น 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
เฟฟງาละ
วิทยุ 

จัดหาครืไองก านิดเฟฟງา  ขนาด 5 กิลวัตต์ 
จ านวน 2 ครืไอง ราคาครืไองละ 52,000 บาท 
-ดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 
ส านักงานประมาณ ธันวาคม 2561  
ล าดับทีไ 7.2.2 

  104,00
0 

  ส านักงานปลัด
ฯ 

50 ผนงาน 
บริหารงานทัไวเป 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์ 

จัดหาอุปกรณ์อานบัตรบบอนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) จ านวน 2 ครืไอง ราคา
ครืไองละ 700 บาท  
ดยมีคุณลักษณะพืๅนฐาน  
-สามารถอานละขียนขຌอมูล฿นบัตรบบ
อนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 7816 เดຌ -มีความรใวสัญญาณนาฬิกา
เมนຌอยกวา 4.8 MHz -สามารถ฿ชຌงานผานชอง
ชืไอมตอ (Interface) บบ USB เดຌ -สามารถ

  1,400   ส านักงานปลัด
ฯ 



 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 

ผนพัฒนาทຌองถิ่น (พ.ศ. 2561 -  2565)  
องค์การบริหารสวนต าบลบຌานนคิม 

 

 

แบบ  ผ. 03 
1

9
2
 

ที ่ ผนงาน หมวด ประภท ป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

฿ชຌกับบัตรบบอนกประสงค์ (Smart Card) ทีไ
฿ชຌรงดันเฟฟງาขนาด 5 Volts, 3 Volts ละ 
1.8 Volts เดຌป็นอยางนຌอย - ตามประกาศ
กณฑ์ราคากลางละคุณลักษณะพืๅนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ ประจ าป พ.ศ. 2562  
ของกระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม 

51 ผนงาน 
บริหารงานทัไวเป 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
เฟฟງาละ
วิทยุ 

จัดหาล าพงอนกประสงค์ขนาดล าพงเมนຌอย
กวา 15นิๅว บบคลืไอนทีไพรຌอมเมครฟน 
จ านวน 1 ชุด 
-รองรับสัญญาณสียงละอุปกรณ์ชืไอมตอ
รูปบบตางโ (ราคาตามทຌองตลาด)  

  15,000   ส านักงานปลัด
ฯ 

52 ผนงานการรักษา
ความสงบภาย฿น 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
กอสรຌาง 

จัดหาลืไอยซยนต์ขนาดลใก จ านวน 2 ตวั 
-ขนาดก าลังเมกิน 1 รงมຌา 
-ผนบังคับซมีขนาดความยาวเมกิน 12 นิๅว 
 (ราคาตามทຌองตลาด) 

  20,000   ส านักงานปลัด
ฯ 
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4.1  การติดตามละประมินผลยุทธศาสตร์ 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดผนละขัๅนตอนการกระจายอ านาจ฿หຌกองค์กรปกครองสวน

ทຌองถิไน พ.ศ. 2542 เดຌก าหนด฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน มีอ านาจละหนຌาทีไ฿นการจัดท าผนพัฒนาทຌองถิไน
ของตนอง  ดย฿นการจัดท าผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนนัๅน จะตຌองด านินการตามระบียบ
กระทรวงมหาดเทย วาดຌวยการจัดท าผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  พ.ศ. 2548 ละทีไกຌเขพิไมติม
ถึง (ฉบับทีไ 3) พ.ศ. 2561  ละองค์กรปกครองสาวนทຌองถิไน เดຌก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไน฿หຌสอดคลຌองยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตจังหวัด  พืไอน าเปสูการ 
บูรณาการรวมกัน ฿หຌกิดความสอดคลຌองกับผนพัฒนาจังหวัด สามารถชืไอมยงเปสูผนพัฒนากลุมจังหวัด  
ผนพัฒนาภาค  ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ  ฉบับทีไ 12  ผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป  เทยลนด์ 4.0  
ละ฿นการจัดท าผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561 – 2565)   จะตຌองมีการติดตามละติดตามละประมินผล
ยุทธศาสตร์ พืไ อความสอดคลຌองผนพัฒ นาทຌองถิไนขององค์กรปกครองสวนทຌ องถิไน   ตามระบี ยบ
กระทรวงมหาดเทย วาดຌวยการจัดท าผนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พ.ศ. 2548  ละทีไกຌเขพิไมติมถึง 
(ฉบับทีไ  3)  พ.ศ. 2561  ดยคณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไน จะตຌองด านินการ฿หຌ
คะนนตามกณฑ์ทีไก าหนดเวຌ ซึไงป็นสวนหนึไงของการติดตามละประมินผลผนพัฒนา  ดยด านินการ฿หຌลຌว
สรใจภาย฿นหกสิบวัน นับตวันทีไประกาศ฿ชຌงบประมาณรายจาย  รายละอียดนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดเทย ดวนทีไสุด  ทีไ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันทีไ 15  พฤษภาคม  2562  รืไอง  ซักซຌอมนวทาง
การทบทวนผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  ดังนีๅ  

    
นวทางการพิจารณาการติดตามละประมินผลยุทธศาสตร์พืไอความสอดคลຌองผนพัฒนาทຌองถิไน 

   ประกอบดຌวย 
  1 ขຌอมูลสภาพทัไวเปละขຌอมูลพืๅนฐานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 20 คะนน 
  2 การวิคราะห์สภาวการณ์ละศักยภาพ 20 คะนน 
  3 ยุทธศาสตร์ 60 คะนน ประกอบดຌวย 
   (1)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 10 คะนน 
   (2)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตจังหวัด 10 คะนน 
   (3)  ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะนน 
   (4)  วิสัยทัศน์  5 คะนน 
   (5)  กลยุทธ์ 5 คะนน 
   (6)  ปງาประสงค์ของตละประดในกลยุทธ์  5 คะนน 
   (7)  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะนน 
   (8)  ผนงาน 5 คะนน 
   (9)  ความชืไอมยงของยุทธศาสตร์฿นภาพรวม 5 คะนน 
   คะนนรวม  100 คะนน กณฑ์ทีไควรเดຌพืไอ฿หຌกิดความสอดคลຌองละขับคลืไอนการ
พัฒนาทຌองถิไนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน เมควรนຌอยกวารຌอยละ 80 (80 คะนน) 

 
 

 
 

สวนทีไ 4 การติดตามละประมินผล   
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นวทางการพิจารณาการติดตามละประมินผลยุทธศาสตร์ 

พืไอความสอดคลຌองผนพัฒนาทຌองถิไนขององคก์รปกครองสวนทຌองถิไน 
ประดในการพิจารณา คะนน 

1.  ขຌอมูลสภาพทัไวเปละขຌอมูลพืๅนฐานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 20 
2.  การวิคราะห์สภาวการณ์ละศักยภาพ 20 
3.  ยุทธศาสตร์ประกอบดຌวย 60 
     3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน (10) 
     3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตจังหวัด (10) 
     3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
     3.4  วิสัยทัศน์ (5) 
     3.5  กลยุทธ์ (5) 
     3.6  ปງาประสงค์ของตละประดในกลยุทธ์ (5) 
     3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
     3.8  ผนงาน (5) 
     3.9  ความชืไอมยงของยุทธศาสตร์฿นภาพรวม (5) 

รวมคะนน 100 
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นวทางบืๅองตຌน฿นการ฿หຌคะนนนวทางการพิจารณาการติดตามละประมินผลยุทธศาสตร์ 
พืไอความสอดคลຌองผนพัฒนาทຌองถิไนขององคก์รปกครองสวนทຌองถิไน 

 
ประดในการ
พิจารณา รายละอียดหลักกณฑ์ 

คะนน
ตใม 

คะนน
ทีไเดຌ 

1. ขຌอมูลสภาพ
ทัไวเปละขຌอมูล
พืๅนฐานขององค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน 

ควรประกอบดຌวยขຌอมูลดังนีๅ 
(1) ขຌอมูลกีไยวกับดຌานกายภาพ ชน ทีไตัๅงของหมูบຌาน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของทีไดิน ลักษณะของ
หลงนๅ า ลักษณะของปຆาเมຌ ฯลฯ ดຌานการมือง/การปกครอง ชน ขต
การปกครองการลือกตัๅง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

(2) ขຌอมูลกีไยวกับดຌานการมือง/การปกครอง ชน ขตการปกครอง 
การลือกตัๅง ฯลฯ ประชากร ชน ขຌอมูลกีไยวกับจ านวนประชากร ละ
ชวงอายุละจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ขຌอมูลกีไยวกับสภาพทางสังคม ชน การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาสพติด การสังคมสงค์คราะห์ 

(2)  

(4) ขຌอมูลกีไยวกับระบบบริหารพืๅนฐาน ชน การคมนาคมขนสง การ
เฟฟງา การประปา ทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ขຌอมูลกีไยวกับระบบศรษฐกิจ ชน การกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การทองทีไยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุม
อาชีพรงงาน ฯลฯ  

(2)  

(6) ขຌอมูลกีไยวกับศาสนา ประพณี วัฒนธรรม ชน การนับถือศาสนา
ประพณี ละงานประจ าป ภูมิปัญญาทຌองถิไน ภาษาถิไน สินคຌาพืๅนมือง
ละของทีไระลึก ฯลฯ ละอืไนโ 

(2)  

(7) ขຌอมูลกีไยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ชน นๅ า ปຆาเมຌ ภูขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การส ารวจละจัดกใบขຌอมูลพืไอการจัดท าผนพัฒนาทຌองถิไนหรือ
การ฿ชຌขຌอมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมทຌองถิไน รูปบบ วิธีการ ละการด านินการ
ประชุมประชาคมทຌองถิไนดย฿ชຌกระบวนการรวมคิด รวมท า รวม
ตัดสิน฿จ รวมตรวจสอบ รวมรับประยชน์ รวมกຌเขปัญหา 
ปรึกษาหารือ ลกปลีไยนรียนรูຌ พืไอกຌเขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ทຌองถิไนตามอ านาจหนຌาทีไขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

(3)  
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ประดใน 
การพิจารณา รายละอียดหลักกณฑ์ 

คะนน
ตใม 

คะนน
ทีไเดຌ 

2. การวิคราะห์
สภาวการณ์ละ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบดຌวยขຌอมูลดังนีๅ 
(1) การวิคราะห์ทีไควบคลุมความชืไอมยง ความสอดคลຌองยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน นยบายของ
ผูຌบริหารทຌองถิไน รวมถึงความชืไอมยงผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป 
ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ละ Thailand 4.0 

20 

(5) 
 

(2) การวิคราะห์การ฿ชຌผังมืองรวมหรือผังมืองฉพาะละการบังคับ฿ชຌ
ผลของการบังคับ฿ชຌ สภาพการณ์ทีไกิดขึๅนตอการพัฒนาทຌองถิไน 

(3)  

(3) การวิคราะห์ทางสังคม ชน ดຌานรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาสพติด  
ทคนลยี จารีต ประพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาทຌองถิไน ป็นตຌน 

 (3)  

(4) การวิคราะห์ทางศรษฐกิจ ขຌอมูลดຌานรายเดຌครัวรือน การสงสริม
อาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพละกลุมตางโ 
สภาพทางศรษฐกิจละความป็นอยูทัไวเป ป็นตຌน 

(3)  

(5) การวิคราะห์สิไงวดลຌอม พืๅนทีไสีขียว ธรรมชาติตางโ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิไงทีไกิดขึๅน การประดิษฐ์ทีไมีผลตอ
สิไงวดลຌอมละการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิคราะห์ศักยภาพพืไอประมินสถานภาพการพัฒนา฿น
ปัจจุบันละอกาสการพัฒนา฿นอนาคตของทຌองถิไน ดຌวยทคนิค 
SWOT Analysis ทีไอาจสงผลตอการด านินงานเดຌก S-Strengit (จุด
ขใง) W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity (อกาส) ละT-
Therat (อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไน 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไน฿นขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบดຌวยขຌอมูลดังนีๅ  สอดคลຌองกับสภาพสังคม ศรษฐกิจ 
สิไงวดลຌอมของทຌองถิไน ประดในปัญหาการพัฒนาละนวทางการ
พัฒนาทีไสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ละ
ชืไอมยงหลักประชารัฐผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ผนพัฒนา
ศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ละ Thailand 4.0  

60 

(10) 
 

สอดคลຌองละชืไอมยงกับสภาพสังคม ศรษฐกิจ สิไงวดลຌอมของ
ทຌองถิไน ละยุทธศาสตร์จังหวัด ละชืไอมยงหลักประชารัฐผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติละ 
Thailand 4.0 

(10)  

สอดคลຌองกับผนพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ผนการบริหารราชการ
ผนดิน  นยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. ละนยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ ผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ละThailand 4.0 

(10)  
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ประดในการ
พิจารณา รายละอียดหลักกณฑ์ 

คะนน
ตใม 

คะนน 
ทีไเดຌ 

3.4 วิสัยทัศน์ 
 

 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 

 
3.6 ปງาประสงค์
ของตละประดใน
กลยุทธ์ 
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
3.8 ผนงาน 

 

 
 
 
3.9 ความชืไอมยง
ของยุทธศาสตร์฿น
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึไงมีลักษณะสดงสถานภาพทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
ตຌองการจะป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดจน สอดคลຌองกับอกาส
ละศักยภาพทีไป็นลักษณะฉพาะองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนละ
สัมพันธ์กับครงการพัฒนา 

(5)  

สดง฿หຌหในชองทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิไงทีไตຌองท าตามอ านาจหนຌาทีไ
ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไจะน าเปสูการบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
สดง฿หຌหในถึงความชัดจน฿นสิไงทีไจะด านินการ฿หຌบรรลุวิสัยทัศน์นัๅน 

(5)  

ปງาประสงค์ของตละประดในกลยุทธ์มีความสอดคลຌองละสนับสนุน
ตอกลยุทธ์ทีไจะกิดขึๅน มุงหมายสิไงหนึไงสิไง฿ดทีไชัดจน 

 

(5)  

ความมุงมัไนอันนวน฿นการวางผนพัฒนาทຌองถิไน พืไอ฿หຌบรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ซึไงกิดจากศักยภาพของ
พืๅนทีไจริง ทีไจะน าเปสูผลส ารใจทางยุทธศาสตร์  

(5)  

ผนงานหรือจุดมุงหมายพืไอการพัฒนา฿นอนาคต ก าหนดจุดมุงหมาย
฿นรืไอง฿ดรืไองหนึไงหรือผนงานทีไกิดจากปງาประสงค์ ตัวชีๅวัด คา
ปງาหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไนทีไมีความชัดจน น าเปสูการท าครงการพัฒนาทຌองถิไน฿น
ผนพัฒนาทຌองถิไน ดยระบุผนงานละความชืไอมยงดังกลาว 

(5)  

ความชืไอมยงองค์รวมทีไน าเปสูการพัฒนาทຌองถิไนทีไกิดผลผลิต/
ครงการจากผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ผนพัฒนาศรษฐกิจละ
สังคมหงชาติ ฉบับทีไ 12 Thailand 4.0 ผนพัฒนาภาค/ผนพัฒนา
กลุมจังหวัด /ผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตจังหวัด ละยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน 

(5)  

รวมคะนน 100  
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4.2  การติดตามละประมินผลครงการ 
 

฿นการจัดท าผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  จะตຌอง
มีการติดตามละประมินผลครงการขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนพืไอความสอดคลຌองผนพัฒนาทຌองถิไน  ตาม
ระบียบกระทรวงมหาดเทย วาดຌวยการจัดท าผนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พ.ศ. 2548  ละทีไกຌเข
พิไมติมถึง (ฉบับทีไ  3)  พ.ศ. 2561  ดยคณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไน จะตຌอง
ด านินการ฿หຌคะนนตามกณฑ์ทีไก าหนดเวຌ  ซึไงป็นสวนหนึไงของการติดตามละประมินผลผนพัฒนา  ดย
ด านินการ฿หຌลຌวสรใจภาย฿นหกสิบวัน นับตวันทีไประกาศ฿ชຌงบประมาณรายจาย  รายละอียดนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดเทย ดวนทีไสุด  ทีไ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันทีไ 15  พฤษภาคม  2562  รืไอง  
ซักซຌอมนวทางการทบทวนผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  ดังนีๅ   

   
          นวทางการพิจารณาการติดตามละประมินผลครงการพืไอความสอดคลຌองผนพัฒนาทຌองถิไน 
 ประกอบดຌวย 
  1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10 คะนน 
  2 การประมินผลการน าผนพัฒนาทຌองถิไนเปปฏิบัติ฿นชิงปริมาณ 10 คะนน 
  3 การประมินผลการน าผนพัฒนาทຌองถิไนเปปฏิบัติ฿นชิงคุณภาพ 10 คะนน 
  4 ผนงานละยุทธศาสตร์การพัฒนา  10 คะนน 
  5 ครงการพัฒนา  60 คะนน ประกอบดຌวย 
   (1) ความชัดจนของชืไอครงการ  5 คะนน 
   (2)  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคลຌองกับครงการ  5 คะนน 
   (3)  ปງาหมาย (ผลผลิตของครงการ) มีความชัดจนน าเปสูการตัๅงงบประมาณเดຌถูกตຌอง                 
                               5 คะนน 
   (4)  ครงการมีความสอดคลຌองกับผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป 5 คะนน 
   (5)  ปງาหมาย (ผลผลิตของครงการ) มีความสอดคลຌองกับผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคม 
     หงชาติ ฉบับทีไ 12 5 คะนน 
   (6)  ครงการมีความสอดคลຌองกับ Thailand 4.0 5 คะนน 
   (7)  ครงการสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะนน 
   (8)  ครงการกຌเขปัญหาความยากจนหรือการสริมสรຌาง฿หຌประทศชาติมัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน 
     ภาย฿ตຌหลักประชารัฐ 5 คะนน 
   (9)  งบประมาณ มีความสอดคลຌองกับปງาหมาย (ผลผลิตของครงการ) 5 คะนน 
   (10)  มีการประมาณการราคาถูกตຌองตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะนน 
   (11)  มีการก าหนดตัวชีๅวัด (KPI) ละสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ละผลทีไคาดวาจะเดຌรับ            
                                5 คะนน 
   (12) ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ สอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ 5 คะนน 
   คะนนรวม  100 คะนน กณฑ์ทีไควรเดຌพืไอ฿หຌกิดความสอดคลຌองละขับคลืไอนการ
พัฒนาทຌองถิไนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน เมควรนຌอยกวารຌอยละ 80 (80 คะนน) 
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นวทางการพิจารณาการติดตามละประมินผลครงการ 

พืไอความสอดคลຌองผนพัฒนาทຌองถิไนขององคก์รปกครองสวนทຌองถิไน 
ประดในการพิจารณา คะนน 

1.  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2.  การประมินผลการน าผนพัฒนาทຌองถิไนเปปฏิบัติ฿นชิงปริมาณ 10 
3.  การประมินผลการน าผนพัฒนาทຌองถิไนเปปฏิบัติ฿นชิงคุณภาพ 10 

4.  ผนงานละยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5.  ครงการพัฒนา  ประกอบดຌวย 60 
     5.1  ความชัดจนของชืไอครงการ (5) 
     5.2  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคลຌองกับครงการ (5) 
     5.3  ปງาหมาย (ผลผลิตของครงการ) มีความชัดจนน าเปสูการตัๅงงบประมาณเดຌถูกตຌอง (5) 
     5.4  ครงการมีความสอดคลຌองกับผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป (5) 
     5.5  ปງาหมาย (ผลผลิตของครงการ) มีความสอดคลຌองกับผนพัฒนาศรษฐกิจละ 
            สังคมหงชาติ 

(5) 

     5.6  ครงการมีความสอดคลຌองกับ Thailand 4.0  (5) 
     5.7  ครงการสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
     5.8  ครงการกຌเขปัญหาความยากจนหรือการสริมสรຌาง฿หຌประทศชาติมัไงคง มัไงคัไง  
            ยัไงยืน ภาย฿ตຌหลักประชารัฐ 

(5) 

     5.9  งบประมาณ มีความสอดคลຌองกับปງาหมาย (ผลผลิตของครงการ) (5) 
     5.10  มีการประมาณการราคาถูกตຌองตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
     5.11  มีการก าหนดตัวชีๅวัด (KPI) ละสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ละผลคาดวาทีไจะเดຌรับ (5) 
     5.12  ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ สอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะนน 100 
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นวทางบืๅองตຌน฿นการ฿หຌคะนนนวทางการพิจารณาการติดตามละประมินผลครงการพืไอความ
สอดคลຌองผนพัฒนาทຌองถิไนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
 

ประดในการพิจารณา รายละอียดหลักกณฑ์ คะนนตใม คะนนทีไเดຌ 
1.การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

ป็นการวิคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวน
ทຌ อ ง ถิไ น  (฿ชຌ ก าร วิค ราะห์  SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand ละ Trend ปัจจัยละสถานการณ์การ
ปลีไยนปลงทีไมีผลตอการพัฒนา อยางนຌอยตຌองประกอบดຌวยการ
วิคราะห์ศักยภาพดຌานศรษฐกิจ, ดຌานสังคม,ดຌานทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม)  

10 
 
 
 
 
 

 

2. การประมินผลการน า
ผนพั ฒ นาทຌอ งถิไ น เป
ปฏิบัติ฿นชิงปริมาณ 

1) การควบคุมทีไมีการ฿ชຌตัวลขตางโ พืไอน ามา฿ชຌวัดผล฿นชิงปริมาณ 
ชน การวัดจ านวนครงการ กิจกรรม งานตางโ กใคือผลผลิตนัไนองวา
ป็นเปตามทีไตัๅงปງาหมายอาเวຌหรือเมจ านวนทีได านินการจริงตามทีไเดຌ
ก าหนดเวຌทาเหร จ านวนทีไเมสามารถด านินการเดຌมีจ านวนทาเหร 
สามารถอธิบายเดຌตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ทຌองถิไนตามอ านาจหนຌาทีไทีไเดຌก าหนดเวຌ 
2) วิคราะห์ผลกระทบ/สิไงทีไกระทบ (Impact) ครงการทีได านินการ฿น
ชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

 

3. การประมินผลการน า
ผนพั ฒ นาทຌอ งถิไ น เป
ปฏิบัติ฿นชิงคุณภาพ 

1) การประมินประสิทธิผลของผนพัฒนา฿นชิงคุณภาพคือการน าอา
ทคนิคตางโ มา฿ชຌพืไอวัดวาภารกิจ ครงการ กิจกรรม งานตางโ ทีไ
ด านินการ฿นพืๅนทีไนัๅนโ  ตรงตอความตຌองการของประชาชนหรือเมละ
ป็นเปตามอ านาจหนຌาทีไหรือเม ประชาชนพึงพอ฿จหรือเม สิไงของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด านินการตางโ  มีสภาพหรือลักษณะถูกตຌอง คงทน ถาวร 
สามารถ฿ชຌการเดຌตามวัตถุประสงค์หรือเม ซึไงป็นเปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบั ติราชการทีไบรรลุ วัตถุประสงค์ละ
ปງาหมายของผนการปฏิบั ติราชการตามทีไ เดຌรับงบประมาณมา
ด านินการ รวมถึงสามารถทียบคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 
2) วิคราะห์ผลกระทบ/สิไงทีไกระทบ (Impact) ครงการทีได านินการ฿น
ชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4 .   ผ น ง า น  ล ะ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิคราะห์ผนงาน งาน ทีไกิดจากดຌานตางโ มีความสอดคลຌองกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นมิติตางโ จนน าเปสูการ
จัดท าครงการพัฒ นาทຌ อง ถิไน ดย฿ชຌ  SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไมีพืๅนทีไติดตอกัน 
2) วิคราะห์ผนงาน งาน ทีไกิดจากดຌานตางโ ทีไสอดคลຌองกับการกຌเข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

10  
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ประดในการพิจารณา รายละอียดหลักกณฑ์ คะนนตใม คะนนทีไเดຌ 
5. ครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดจนของชืไอ
ครงการ 
 
 
5.2ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคลຌองกับครงการ 
 
 
5.3 ปງาหมาย (ผลผลิต
ของ ค รงการ ) มี ค วาม
ชั ด จ น น า เป สู ก า ร ตัๅ ง
งบประมาณเดຌถูกตຌอง 
 
 
5 .4  ค ร ง ก าร มี ค ว า ม
ส อ ด ค ลຌ อ ง กั บ  ผ น
ยุทธศาสตร์ 20 ป 
 
 
 

5.5 ปງาหมาย (ผลผลิต
ของ ค รงการ ) มี ค วาม
สอดคลຌองกับผนพัฒนา
ศ ร ษ ฐ กิ จ  ล ะ สั ง ค ม
หงชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
5 .6  ค ร ง ก าร มี ค ว า ม
สอดคลຌองกับ Thailand 
4.0 

ควรประกอบดຌวยขຌอมูลดังนีๅ 
ป็นครงการทีไมีวัตถุประสงค์สนองตอผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนละด านินการพืไอ฿หຌการพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไก าหนดเวຌ ชืไอครงการมีความ
ชัดจน มุงเปรืไอง฿ดรืไองหนึไง อานลຌวขຌา฿จเดຌวาจะพัฒนาอะเร฿น
อนาคต 

60 
(5) 
 
 
 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดจน (clearobjective) ครงการตຌองก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคลຌองกับความป็นมาของครงการ สอดคลຌองกับหลักการละหตุผล 
วิธีการด านินงานตຌองสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ มีความป็นเปเดຌชัดจน   
มีลักษณะฉพาะจาะจง 

(5)  

สภาพทีไอยาก฿หຌกิดขึๅน฿นอนาคตป็นทิศทางทีไตຌองเป฿หຌถึงปງาหมายตຌอง
ชัดจน  สามารถระบุจ านวนทาเร  กลุมปງาหมายคืออะเร มีผลผลิต
อยางเร กลุมปງาหมาย  พืๅนทีได านินงาน ละระยะวลาด านินงาน
อธิบาย฿หຌชัดจนวาครงการนีๅจะท าทีไเหน  ริไมตຌน฿นชวงวลา฿ดละจบ
ลงมืไอเร  ฿ครคือกลุมปງาหมายของครงการ หากกลุมปງาหมายมีหลาย
กลุม ฿หຌบอกชัดลงเปวา฿ครคือกลุมปງาหมายหลัก ฿ครคือกลุมปງาหมาย
รอง 

(5)  

ครงการสอดคลຌองกับ (1) ความมัไนคง (2) การสรຌางความสามารถ฿น
การขงขัน (3) การพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพคน (4) การสรຌาง
อกาสความสมอภาคละทาทียมกันทางสังคม (5) การสรຌางการ
ติบตบนคุณภาพชีวิตทีไป็นมิตรตอสิไงวดลຌอม (6) การปรับสมดุลละ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ พืไอ฿หຌกิดความมัไนคง มัไงคัไง 
ยัไงยืน 

(5)  

ครงการมีความสอดคลຌองกับผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ 
ฉบับทีไ 12 ดย (1) ยึดหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง (2) ยึดคนป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภาย฿ตຌยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป (4) 
ยึดปງาหมายอนาคตประทศเทย 2579 (5) ยึดหลักการน าเปสูการ
ปฏิบัติ฿หຌกิดผลสัมฤทธ์ิอยางจริงจัง฿น 5 ปทีไตอยอดเปสูผลสัมฤทธ์ิทีไป็น
ปງาหมายระยะยาว ภาย฿ตຌนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการขงขันละการหลุดพຌนกับดักรายเดຌปานกลางสูรายเดຌสูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยละการปฏิรูประบบพืไอสรຌาง
สังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (3) การลดความหลืไอมลๅ าทางสังคม                
(4) การรองรับการชืไอมยงภูมิภาคละความป็นมือง(5) การสรຌาง
ความจริญติบตทางศรษฐกิจละสังคมอยางป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม 
(6) การบริหารราชการผนดินทีไมีประสิทธิภาพ 

(5)  

ครงการมีลักษณะหรือสอดคลຌองกับการปรับปลีไยนครงสรຌางศรษฐกิจ 
เป สู  Value–Based Economy ห รื อ ศ รษ ฐกิ จทีไ ขั บ ค ลืไ อน ดຌ วย
นวัตกรรมท านຌอย เดຌมากชน (1) ปลีไยนจากการผลิตสินคຌา ภคภัณฑ์
เปสูสินคຌาชิงนวัตกรรม (2) ปลีไยนจากการขับคลืไอนประทศดຌวย
ภาคอุตสาหกรรม เปสูการขับคลืไอนดຌวยทคนลยี ความคิดสรຌางสรรค์ 
ละนวัตกรรม (3) ปลีไยนจากการนຌนภาคการผลิตสินคຌา เปสูการนຌน
ภาคบริการมากขึๅน รวมถึงครงการทีไติมตใมดຌวยวิทยาการ ความคิด
สรຌางสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ ทคนลยี ละการวิจัยละพัฒนา 
ลຌ วต อ ยอดความเดຌ ป รียบ ชิ ง ป รียบ ที ยบ  ชน  ดຌ านกษตร 
ทคนลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  
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ประดในการพิจารณา รายละอียดหลักกณฑ์ คะนนตใม คะนนทีไเดຌ 
5. ครงการพัฒนา (ตอ) 
5.7 ครงการสอดคลຌองกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ครงการพัฒนาทຌองถิไนมีความสอดคลຌองกับหຌวงระยะวลาของ
ผนพัฒนาจังหวัดทีไเดຌก าหนดขึๅน พืไอขับคลืไอนการพัฒนาทຌองถิไน
สมือนหนึไงการขับคลืไอนการพัฒนาจังหวัด ซึไงเมสามารถยกสวน฿ด
สวนหนึไงออกจากกันเดຌ นอกจากนีๅครงการพัฒนาทຌองถิไนตຌองป็น
ครงการชืไอมตอหรือดินทางเปดຌวยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดทีไเดຌ
ก าหนดขึๅนทีไป็นปัจจุบัน 

 
(5) 
 
 
 

 

5.8 ครงการกຌเขปัญหา
ความ ยากจน ห รือก าร
สริมสรຌาง฿หຌประทศชาติ
มัไ น ค ง  มัไ ง คัไ ง  ยัไ ง ยื น           
ภาย฿ตຌหลักประชารัฐ 

ป็นครงการทีได านินการภาย฿ตຌพืๅนฐานความพอพียงทีไประชาชน
ด านินการองหรือรวมด านินการ ป็นครงการตอยอดละขยายเดຌ 
ป็นครงการทีไประชาชนตຌองการพืไอ฿หຌกิดความยัไงยืน ซึไงมีลักษณะทีไ
จะ฿หຌทຌองถิไนมีความมัไนคง มัไงคัไ ง ยัไงยืน ป็นทຌองถิไนทีไ พัฒนาลຌว              
ดຌวยการพัฒนาตามปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง  

(5)  

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคลຌองกับปງ าหมาย 
(ผลผลิตของครงการ)   
 

งบประมาณครงการพัฒนาจะตຌองค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ฿นการ
จั ดท าครงการเดຌ ก  (1) ความประหยัด  (Economy) (2) ความมี
ประสิ ท ธิภาพ  (Efficiency) (3) ความมี ป ระสิ ท ธิ ผล  (Effectiveness)     
(4) ความหลืไอมลๅ า฿นการพัฒนาทຌองถิไน น าเปสูความยุติธรรม (Equity)   
(5) ความปรง฿ส (Transparency) 

(5)  

5.10 มีการประมาณการ
ราค า ถูก ตຌ อ งตาม ห ลั ก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาพืไอการพัฒนาตຌอง฿หຌสอดคลຌองกับครงการ
ถูกตຌองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทຌองถิไน 
มีความปรง฿ส฿นการก าหนดราคาละตรวจสอบเดຌ฿นชิงประจักษ์               

(5)  

5.11 มีการก าหนดตัวชีๅวัด 
(KPI) ละสอดคลຌองกับ
วัตถุประสงค์ละผลทีไคาด
วาจะเดຌรับ 

มี การก าหนดดั ช นี ชีๅ วั ดผลงาน  (Key Performance Indicator : KPI)         
ทีไ สามารถวัดเดຌ (measurable) ฿ชຌบอกประสิทธิผล (effectiveness) 
฿ชຌบอกประสิทธิภาพ(efficiency) เดຌ ชน การก าหนดความพึงพอ฿จ 
การก าหนดรຌอยละ การก าหนดอันกิดจากผลของวัตถุประสงค์ทีไกิดขึๅน
สิไงทีไเดຌรับ (การคาดการณ์ คาดวาจะเดຌรับ) 

(5)  

5.12 ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ 
สอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ 
 

ผลทีไเดຌรับป็นสิไงทีไกิดขึๅนเดຌจริงจากการด านินการตามครงการพัฒนา 
ซึไงสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ทีไตัๅงเวຌ การเดຌผลหรือผลทีไกิดขึๅนจะตຌอง
ทากับวัตถุประสงค์หรือมากกวาวัตถุประสงค์ซึไงการขียนวัตถุประสงค์
ควรค านึงถึง (1) มีความป็นเปเดຌละมีความฉพาะจาะจง ฿นการ
ด านินงานตามครงการ (2) วัดละประมินผลระดับของความส ารใจเดຌ 
(3) ระบุสิไงทีไตຌองการด านินงานอยางชัดจนละฉพาะจาะจงมากทีไสุด 
ละสามารถปฏิบัติเดຌ (4) ป็นหตุป็นผล  สอดคลຌองกับความป็นจริง 
(5) สงผลตอการบงบอกวลาเดຌ 

(5)  

รวมคะนน 100  

 
 
 
 
 
 
 

 
 



203 
 

 
 การวัดผล฿นชิงปริมาณละชิงคุณภาพ 
 ดย฿ชຌรูปบบชิงพรรณา ซึไงสามารถสดงเดຌทัๅงการอธิบายชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ขຌอมูลตาง โ จาก 
 1 ฿ชຌบบส าหรับการติดตามละประมินผลชิงปริมาณละคุณภาพ 
  (1) บบตัวบงชีๅการปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
  (2) บบบัตรคะนน (Scorecard  Model) บบบัตรคะนน หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & 
Norton  
  (3) บบมุงวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
  (4) บบชิงหตุผล (Logical Model) ตัวบบชิงหตุผล หรือ Logical Model  
  (5) บบวัดกระบวนการปฏิบั ติ งาน  (Process Performance Measurement System 
(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
  (6) บบการประมินดย฿ชຌวิธีการกຌปัญหาหรือรียนรูຌจากปัญหาทีไกิดขึๅนหรือ Problem-Solving 
Method  
  (7) บบการประมินบบมีสวนรวม (Participatory Methods) 
  (8) บบการประมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
  (9) บบการประมินความสีไยง (Risk Assessment Model) 
  (10) บบการประมินตนอง (Self-assessment Model) ละ 
  (11) บบอืไนโ ทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนก าหนดขึๅน ทัๅงนีๅตຌองอยูภาย฿ตຌกรอบตามขຌอ                
(1)-(10) หรือป็นบบผสมกใเดຌ 
 2 ชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลทีไเดຌจริงโ คืออะเรคา฿ชຌจาย (Cost) วลา  
(Time) ป็นเปตามทีไก าหนดเวຌหรือเม 
 3 ประชาชนเดຌประยชน์อยางเรหรือราชการเดຌประยชน์อยางเร 
 4 วัดผลนัๅนเดຌจริงหรือเม หรือวัดเดຌทาเหร (Key  Performance  Indicators  : KPIs) 
 5 ผลกระทบ (Impact) 
 
 
4.3 สรุปผลการพัฒนาทຌองถิไน 

 3.1 การวัดผล฿นชิงปริมาณละชิงคุณภาพ 
    (1) การวัดผล฿นชิงปริมาณ 

ตามทีไองค์การบริหารสวนต าบลเดຌด านินการจัดท าผนพัฒนาทຌองถิไนขึๅนมาพืไอ฿ชຌป็นครืไองมือ฿นการพัฒนา
องค์การบริหารสวนต าบล฿หຌบรรลุปງาหมายทีไวางเวຌ กิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด฿นการกຌเขปัญหา฿หຌกับ
ประชาชน  ฿นการจัดท าผนพัฒนาทຌองถิไนนัๅนจะตຌองมีการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไน  ตาม
ระบียบกระทรวงมหาดเทย วาดຌวยการจัดท าผนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พ.ศ. 2548 กຌเขพิไมติมถึง 
(ฉบับทีไ 3) พ.ศ. 2561 ดยคณะกรรมการติดตามละประมินผนพัฒนาทຌองถิไนป็นผูຌด านินการติดตามละ
ประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไน ซึไงคณะกรรมการจะตຌองด านินการก าหนดนวทาง วิธีการ฿นการติดตามละ
ประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไน ด านินการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไน  รายงานผลละสนอ
ความหในซึไงเดຌจากการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไนตอผูຌบริหารทຌองถิไนพืไอ฿หຌผูຌบริหารทຌองถิไนสนอ
ตอสภาทຌองถิไน ละคณะกรรมการพัฒนาทຌองถิไน พรຌอมทัๅงประกาศผลการติดตามละประมินผลผนพัฒนา
ทຌองถิไน฿หຌประชาชน฿นทຌองถิไนทราบ฿นทีไปຂดผยภาย฿นสิบหຌาวันนับตวันรายงานผลละสนอความหในดังกลาว 
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 ละตຌองปຂดประกาศเวຌป็นระยะวลาเมนຌอยกวาสามสิบวันดยอยางนຌอยปละหนึไงครัๅงภาย฿นดือนธันวาคมของ
ทุกป 
  ดยครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการติดตามละประมินผล฿นชิงปริมาณ  มีดังนีๅ 
 บบทีไ  1  การก ากับการจัดท าผนพัฒนาทຌองถิไนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

  บบทีไ  2  บบติดตามผลการด านินงานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
            บบทีไ  3/1  บบประมินผลการด านินงานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนตามยุทธศาสตร์ทีไ          
                            ก าหนดเวຌ 

       บบประมินคุณภาพของผนพัฒนาทຌองถิไน  
การติดตามละประมินผลดຌวยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

 
 (2) การวัดผล฿นชิงคุณภาพ 

การวัดผลชิงคุณภาพ องค์การบริหารสวนต าบล฿ชຌการส ารวจความพึงพอ฿จ฿นการวัดผลชิง
คุณภาพดยภาพรวม ดยเดຌมีการประมินความพึงพอ฿จ  ซึไงการประมินความพึงพอ฿จท า฿หຌทราบถึงผลชิง
คุณภาพ฿นการด านินงานขององค์การบริหารสวนต าบล฿นภาพรวม   

ดยครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการประมินความพึงพอ฿จ  มีดังนีๅ 
                      บบทีไ  3/2  บบประมินความพึงพอ฿จตอผลการด านินงานขององค์การบริหารสวนต าบล 
                      บบทีไ  3/3  บบประมินความพึงพอ฿จของประชาชนทีไมีตอการ฿หຌบริการ 
 
4.4 ขຌอสนอนะ฿นการจัดท าผนพัฒนาทຌองถิไน฿นอนาคต 

4.1 ผลกระทบน าเปสูอนาคต 
 1)  ปัญหาสาธารณภัยตางโ ทีไกิดขึๅน฿นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  อันเดຌก  ภัยลຌง    วาต

ภัย  นๅ าทวม  อัคคีภัย  ทีไกิดขึๅนละสงผลกระทบตอประชาชน฿นพืๅนทีไ  กิดความสียหายทัๅงชีวิตละทรัพย์สิน  
นวทางการกຌเข คือพิจารณาวางผนการด านินการปງองกัน  กอนกิดหตุ  ระหวางกิดหตุ  หลังกิดหตุ บรรจุ
ผนงาน  ครงการ  กิจกรรม การ฿หຌความชวยหลือตางโ  จัดตัๅงศูนย์ชวยหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไน  พืไอสามารถด านินการเดຌทันทวงที   

 2)  ปัญหารคระบาดทีไกิดจากคน  กิดจากสัตว์  ทีไสงผลอันตรายตอชีวิตประชาชน  ละสัตว์
ตางโ ฿นต าบล  ซึไงเดຌก  รคเขຌหวัด฿หญ รคเขຌลือดออก รคมือ ทຌา ปาก  ทีไกิดขึๅนกับดใกโ    รคพิษสุนัขบຌา  
นวทางการกຌเขปัญหา  คือ ฝຄกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การปງองกัน  ลงพืๅนทีไระงับการกิดรคระบาด  
การท าลาย  การรักษา   

 3)  ปัญหาประชาชนมีรายเดຌนຌอย  ละปัญหาดຌานการศึกษา  ประชาชน฿นต าบลยังมีคนรายเดຌ
นຌอย มีหนีๅสินยอะ  เมพียงพอ฿นการด ารงชีวิต  คาครองชีพสูง  นวทางการกຌเขปัญหา  ฿หຌความรูຌกีไยวกับการ
ประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ชวยหลือประชาชนซอมซมบຌานคนจน  ผูຌมีรายเดຌนຌอย  สงสริมดຌาน
การศึกษาดยการจัดบริการสาธารณดຌานการศึกษา การจัดตัๅงศูนย์พัฒนาดใกลใก สนับสนุนกิจกรรมตางโ฿นดຌาน
การพัฒนาทักษะอาชีพ฿หຌกับดใกนักรียน 

 4)  ปัญหายาสพติด฿นต าบล  ฿นพืๅนทีไมีนวทางการรณรงค์ปງองกัน  การ฿หຌความรูຌกับดใก 
ยาวชน ละประชาชนเดຌทราบถึงทษของยาสพติด  

 5)  ปัญหาการสัญจรเปมาของประชาชน฿นต าบล  นืไองจาก฿นต าบลดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 
สຌนทางการคมนาคมบางหมูบຌานยังป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ชวงฤดูฝนถนนลืไน ป็นหลุมป็นบอ กิดปัญหา฿นการ
สัญจรเปมาของประชาชน สีไยงตอการกิดอุบัติหตุ การคมนาคมลาชຌา นวทางการกຌเข  จัดท าผนงาน 
ครงการกอสรຌางถนน฿นสຌนทางส าคัญ  พิจารณาสนอสนับสนุนจากหนวยงานอืไน   
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4.2 ขຌอสังกต ขຌอสนอนะ ผลจากการพัฒนา 
       1)  ขຌอสังกต  จากการส ารวจขຌอมูล การลงพืๅนทีไ฿นต าบล จะหในวาประชาชนยังมีปัญหาทีไจะตຌอง
ด านินการกຌเขอยูมาก ดังนีๅ  ดຌานการศึกษา  สาธารณสุข  ความมัไงคงปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน  การศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม  ประพณี  กีฬา  สถานทีไผอนหยอน฿จ  สวัสดิการสังคม   การกษตร  ศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม 
การพัฒนาอาชีพ  สຌนทางคมนาคมขนสง เฟฟງา นๅ าประปา หลงนๅ าพืไออุปภคบริภค  ดຌานทรัพยากรละ
สิไงวดลຌอม  ขยะมูลฝอยละสิไงปฏิกูล จากปัญหาดຌานตางโ ประชาชนเมสามารถกຌเขปัญหาองเดຌจึงตຌองสนอ
฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนกຌเข ท า฿หຌมีการสนอครงการขຌามาป็นจ านวนมาก  ซึไงงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนนัๅนมีจ ากัดเมพียงพอตอการจัดการเดຌ 
     2)  ขຌอสนอนะ  จากขຌอสังกตดังกลาว  มีขຌอสนอนะ฿นการกຌเขปัญหาตางโ  ดังนีๅ  ปัญหาตางโ 
ทีไถูกสนอมายังองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  นัๅน ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญดยประชาคมทຌองถิไน  
ซึไงมีหลายภาคสวน  ประกอบเปดຌวย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  สมาชิกสภาทຌองถิไน  
ผูຌน าหมูบຌาน  ตัวทนสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานทีไกีไยวขຌอง  ประชาชนทัไวเป รวมกันพิจารณาจัดล าดับ
ความส าคัญของครงการ  ละพิจารณาบรรจุขຌาผนพัฒนาทองถิไนตอเป  กรณีครงการทีไกินศักยภาพกใ฿หຌ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนสนอขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอืไน 

     3)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาทีไผานมาพบวาองค์การบริหารสวนต าบลเดຌด านินครงการ/
กิจกรรมกຌเขปัญหา฿หຌกับประชาชนเดຌ฿นหลายประการละครอบคลุม฿นทุกดຌาน ดยเดຌรับความรวมมือป็นอยาง
ดีจากทุกภาคสวน ตกใยังมีปัญหาละความดือดรຌอนของประชาชนทีไจะตຌองด านินการกຌเขตอเป  เมวาจะป็น
ดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน ดຌานคุณภาพชีวิต รวมถึงดຌานสิไงวดลຌอม มีการติดตามละประมินผลพืไอ฿หຌทราบถึง
สถานการณ์การด านินครงการ/กิจกรรม ป็นเปตามขัๅนตอนหรือมีปัญหาอุปสรรคอยางเร พืไอ฿หຌสามารถกຌเข
ปัญหา อ านวยความสะดวก ละตอบสนองความตຌองการของประชาชนเดຌตรงจุดละรวดรใวยิไงขึๅน 
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