




 
ค ำน ำ 

 
   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคมได้รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นเพ่ิมเติม และเป็นปัญหาและความต้องการที่มิได้บรรจุอยู่ในแผนงาน/โครงการของแผนพัฒนาท้องถิ่น    
(พ.ศ. 2564 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม ทั้งนี้ เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการ    
และความเดือดร้อนของประชาชนได้ทันเวลา องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคมจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเพ่ิมเติม
และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  
และเป้าหมายขององค์กร และเพ่ือให้การแก้ไขปัญหาและการสนองความต้องการของประชาชนน าไปสู่การปฏิบัติ
ที่แท้จริง เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคมจึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น     
(พ.ศ. 2561-2565 ) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2564 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านนิคมขึ้น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561    
 
 
 
 
 

งานนโยบายและแผน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม 
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รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 2/2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม 

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

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการบุกเบิกถนนสาย
บ้านผู้ใหญ่เสริม หมู่ที่ 1 
ตอนที่ 2 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจรไปมา
สะดวก 

บุกเบิกถนนสายบ้านผู้ใหญ่เสริม 
หมู่ที ่1 ตอนที่ 2 กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 1,000 เมตร 

    500,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนมี
ถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านผู้ใหญ่เสริม-คลองซา  
หมู่ที่ 1 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจรไปมา
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านผู้ใหญ่เสริม-   
คลองซา กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 1,000 เมตร 

    2,400,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนมี
ถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ซอยชุมชนช่องไทร     
หมู่ที่ 1 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจรไปมา
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายซอยชุมชนช่องไทร 
กว้าง  4 เมตร ระยะทาง     
500 เมตร 

    1,200,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนมี
ถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

กองช่าง 

เหตุผลและความจ าเป็นที่เพิม่เตมิ : เพ่ือให้ประชาชนมีถนนในการใช้สัญจรสะดวก 
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                         รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเตมิ ครัง้ที่ 2/2564 

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

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย
บ้านนายเบื้อน  ทรัพยาสาร  
หมู่ที่ 1 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
ไปมาสะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายซอยบ้านนายเบื้อน 
ทรัพยาสาร กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 400 เมตร 

   960,000 960,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนมี
ถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
นายชรินทร์ธร ขาวเกลี้ยง –
บ้านนายธรรมรงค์ เกศอ่อน 
หมู่ที่ 2 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
ไปมาสะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนายชรินทร์ธร 
ขาวเกลี้ยง ถึงบ้านนายธรรม
รงค์ เกศอ่อน กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 850 เมตร 

    2,040,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนมี
ถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

กองช่าง 

6 โครงการปรับปรุงถนนสาย
บ้านนายจวง หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
ไปมาสะดวก 

ปรับปรุงถนนสายบ้านนายจวง 
ระยะทาง 2,000 เมตร 

   500,000 500,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนมี
ถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

กองช่าง 

เหตุผลและความจ าเป็นที่เพิม่เตมิ : เพ่ือให้ประชาชนมีถนนในการใช้สัญจรสะดวก 
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     รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 2/2564 

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

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายแนว 
4-5 ทิศเหนือ หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
ไปมาสะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายแนว 4-5 ทิศเหนือ          
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 500 เมตร 

   1,200,000 1,200,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนมี
ถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
นายจวง หมู่ที่ 4  

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
ไปมาสะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายจวง กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 2,000 เมตร 

   4,800,000 4,800,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนมี
ถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

กองช่าง 

9 โครงการบุกเบิกถนนสาย
บ้านผู้ใหญ่ส าเริง หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
ไปมาสะดวก 

บุกเบิกถนนสายบ้านผู้ใหญ่ส าเริง
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,000 
เมตร 

   500,000 500,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนมี
ถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

กองช่าง 

เหตุผลและความจ าเป็นที่เพิม่เตมิ : เพ่ือให้ประชาชนมีถนนในการใช้สัญจรสะดวก 
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      รายละเอียดโครงการพฒันา 

 แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 2/2564 
       องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
               แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการบุกเบิกถนนสาย
แนวสิบ ทิศเหนือ หมู่ที่ 10 
ตอนที่ 2 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
ไปมาสะดวก 

บุกเบิกถนนสายแนวสิบ ทิศเหนือ 
ตอนที่ 2 กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 
1,000 เมตร 

   500,000  ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนมี
ถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
นายไต หมู่ที่ 12 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
ไปมาสะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายไต  กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 2,000 เมตร 

   4,800,000 4,800,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนมี
ถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก         
สายปากรงค์ หมู่ที่ 13 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
ไปมาสะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายปากรงค์ กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 3,000 เมตร 

   7,200,000 7,200,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนมี
ถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

กองช่าง 

เหตุผลและความจ าเป็นที่เพิม่เตมิ : เพ่ือให้ประชาชนมีถนนในการใช้สัญจรสะดวก 
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              รายละเอยีดโครงการพัฒนา  
          แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิม่เตมิ ครั้งที่ 2/2564 

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

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  
หมู่ที่ 2  

เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภค 
บริโภค 

ขุดเจาะบ่อบาดาล 
-บริเวณชุมชนปากทางอ่าวลุงคง 
-บริเวณโรงเรียนบ้านเขาวง 

   300,000 300,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
น้ าใช ้

ประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

เหตุผลและความจ าเป็นที่เพิม่เตมิ : เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าในการใช้อุปโภคบรโิภค 



 

 

แบบ  ผ 02 

7 
 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเตมิ ครัง้ที่ 2/2564 

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

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 
จุดบ้านนายไพศาล คงยง 

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ าในการ
อุปโภค บรโิภค 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
แบบบาดาล หอถังเหล็ก วางท่อ
เมนจ่ายน้ า PVC ขนาด 2 นิ้ว  
ความยาว 3,000 เมตร  

   500,000  ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
น้ าใช ้

ประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่  5 
จุดบ้านนายเชย จันทรศาล 

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ าในการ
อุปโภค บรโิภค 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
แบบบาดาล หอถังเหล็ก วางท่อ
เมนจ่ายน้ า PVC ขนาด 2 นิ้ว  
ความยาว 3,000 เมตร  

   500,000  ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
น้ าใช ้

ประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

 
เหตุผลและความจ าเป็นที่เพิม่เตมิ : เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภคบรโิภคอย่างเพียงพอ บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ปัญหาเรื่องน้ าส าหรับการอุปโภคบรโิภคของประชาชนในพ้ืนที ่  
      
  
 



 

 

แบบ  ผ 02 

8 
 

 
รายละเอยีดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเตมิ ครัง้ที่ 2/2564 
 องคก์ารบริหารสว่นต าบลบา้นนิคม 

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

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่  9 
จุดบ้านนางเผียร         
เพชรหนองชุม 

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ าในการ
อุปโภค บรโิภค 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน     
แบบบาดาล หอถังเหล็ก วางท่อ
เมนจ่ายน้ า PVC ขนาด 2 นิ้ว  
ความยาว 3,000 เมตร  

   500,000  ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
น้ าใช ้

ประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

 
เหตุผลและความจ าเป็นที่เพิม่เตมิ : เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภคบรโิภคอย่างเพียงพอ บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ปัญหาเรื่องน้ าส าหรับการอุปโภคบรโิภคของประชาชนในพ้ืนที ่  
                 
 

 
 
 
            



 

 

แบบ  ผ 02 

9 
                     รายละเอยีดโครงการพัฒนา  

            แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม 

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

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการขยายเขตประปา 
หมู่ที่ 1 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าประปาใชใ้นการ
อุปโภคบรโิภค 

ขยายเขตประปาโดยใช้ท่อเมน
จ่ายน้ า PVC ระยะทาง 4,000 
เมตร 

   500,000 500,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
น้ าประปาใช ้

ประชาชนมี
น้ าประปาใชใ้นการ
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

18 โครงการขยายเขตประปา 
หมู่ที่ 2 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าประปาใชใ้นการ
อุปโภคบรโิภค 

ขยายเขตประปาโดยใช้ท่อเมน
จ่ายน้ า PVC ระยะทาง 5,000 
เมตร 

   500,000 500,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
น้ าประปาใช ้

ประชาชนมี
น้ าประปาใชใ้นการ
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

19 โครงการขยายเขตประปา 
หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าประปาใชใ้นการ
อุปโภคบรโิภค 

ขยายเขตประปาโดยใช้ท่อเมน
จ่ายน้ า PVC ระยะทาง 3,000 
เมตร 

   500,000 500,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
น้ าประปาใช ้

ประชาชนมี
น้ าประปาใชใ้นการ
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

 
เหตุผลและความจ าเป็นที่เพิม่เตมิ : เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าประปาใช้ในการอุปโภคบรโิภคอย่างทัว่ถึง      
 
 
 



 

 

แบบ  ผ 02 

10 
 

                        รายละเอียดโครงการพฒันา  
 แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 2/2564 

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

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการขยายเขตประปา 
หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าประปาใชใ้นการ
อุปโภคบรโิภค 

ขยายเขตประปาโดยใช้ท่อเมน
จ่ายน้ า PVC ระยะทาง 5,000 
เมตร 

   500,000 500,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
น้ าประปาใช ้

ประชาชนมี
น้ าประปาใชใ้นการ
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

21 โครงการขยายเขตประปา 
หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าประปาใชใ้นการ
อุปโภคบรโิภค 

ขยายเขตประปาโดยใช้ท่อเมน
จ่ายน้ า PVC ระยะทาง 4,000 
เมตร 

   500,000 500,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
น้ าประปาใช ้

ประชาชนมี
น้ าประปาใชใ้นการ
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

22 โครงการขยายเขตประปา 
หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าประปาใชใ้นการ
อุปโภคบรโิภค 

ขยายเขตประปาโดยใช้ท่อเมน
จ่ายน้ า PVC ระยะทาง 3,000 
เมตร 

   500,000 500,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
น้ าประปาใช ้

ประชาชนมี
น้ าประปาใชใ้นการ
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

 
เหตุผลและความจ าเป็นที่เพิม่เตมิ : เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าประปาใช้ในการอุปโภคบรโิภคอย่างทัว่ถึง      
 
 



 

 

แบบ  ผ 02 

11 
 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา  
 แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 2/2564 

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

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 โครงการขยายเขตประปา 
หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าประปาใชใ้นการ
อุปโภคบรโิภค 

ขยายเขตประปาโดยใช้ท่อเมน
จ่ายน้ า PVC ระยะทาง 5,000 
เมตร 

   500,000 500,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
น้ าประปาใช ้

ประชาชนมี
น้ าประปาใชใ้นการ
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

24 โครงการขยายเขตประปา 
หมู่ที่ 8 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าประปาใชใ้นการ
อุปโภคบรโิภค 

ขยายเขตประปาโดยใช้ท่อเมน
จ่ายน้ า PVC ระยะทาง 5,000 
เมตร 

   500,000 500,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
น้ าประปาใช ้

ประชาชนมี
น้ าประปาใชใ้นการ
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

25 โครงการขยายเขตประปา 
หมู่ที่ 9 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าประปาใชใ้นการ
อุปโภคบรโิภค 

ขยายเขตประปาโดยใช้ท่อเมน
จ่ายน้ า PVC ระยะทาง 5,000 
เมตร 

   500,000 500,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
น้ าประปาใช ้

ประชาชนมี
น้ าประปาใชใ้นการ
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

 
เหตุผลและความจ าเป็นที่เพิม่เตมิ : เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าประปาใช้ในการอุปโภคบรโิภคอย่างทัว่ถึง      
 



 

 

แบบ  ผ 02 

12 
                        รายละเอียดโครงการพฒันา  

                   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเตมิ ครัง้ที่ 2/2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม 

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

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 โครงการขยายเขตประปา 
หมู่ที่ 10 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าประปาใชใ้นการ
อุปโภคบรโิภค 

ขยายเขตประปาโดยใช้ท่อเมน
จ่ายน้ า PVC ระยะทาง 4,000 
เมตร 

   500,000 500,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
น้ าประปาใช ้

ประชาชนมี
น้ าประปาใชใ้นการ
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

27 โครงการขยายเขตประปา 
หมู่ที่ 11 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าประปาใชใ้นการ
อุปโภคบรโิภค 

ขยายเขตประปาโดยใช้ท่อเมน
จ่ายน้ า PVC ระยะทาง 3,000 
เมตร 

   500,000 500,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
น้ าประปาใช ้

ประชาชนมี
น้ าประปาใชใ้นการ
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

28 โครงการขยายเขตประปา 
หมู่ที่ 12 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าประปาใชใ้นการ
อุปโภคบรโิภค 

ขยายเขตประปาโดยใช้ท่อเมน
จ่ายน้ า PVC ระยะทาง 4,000 
เมตร 

   500,000 500,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
น้ าประปาใช ้

ประชาชนมี
น้ าประปาใชใ้นการ
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

29 โครงการขยายเขตประปา 
หมู่ที่ 13 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าประปาใชใ้นการ
อุปโภคบรโิภค 

ขยายเขตประปาโดยใช้ท่อเมน
จ่ายน้ า PVC ระยะทาง 5,000 
เมตร 

   500,000 500,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
น้ าประปาใช ้

ประชาชนมี
น้ าประปาใชใ้นการ
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

 
เหตุผลและความจ าเป็นที่เพิม่เตมิ : เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าประปาใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างทัว่ถึง      
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                รายละเอยีดโครงการพัฒนา  

                แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564 
                       องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้นา่อยู่ เข้มแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
                แผนงานสาธารณสุข 
   เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
      
1 โครงการก าจัดแหล่ง

เพาะพันธุ์และพาหะ
น าโรคในชุมชน 

เพ่ือให้ประชาชน
ปลอดภัยจากโรคที่
เกิดจากพาหะน า
โรคต่างๆ 
 

ปรับปรุงพื้นท่ีเสี่ยงเพ่ือ
ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
และสิ่งปฏิกลูที่ก่อให้เกิด
พาหะน าโรคต่างๆใน
ชุมชนและโรงเรียน 

   200,000 
  
  

200,000 
  
  

พ้ืนที่ที่ปลอดภัย
จากแหล่ง
เพาะพันธุ์และ
พาหะน าโรค 

ประชาชน
ปลอดภัย
จากโรคท่ี
เกิดจาก
พาหะน า
โรคต่างๆ 
  
  

ส านักงานปลัดฯ 
  
  

        
เหตุผลและความจ าเป็นที่เพิม่เตมิ : เพ่ือให้ประชาชนปลอดภยัจากโรคที่เกิดจากพาหะน าโรคต่างๆ  
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แบบ  ผ. 03                     
บัญชีครุภัณฑ์ 

                                                                                  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 2/2564 
                                                                                                      องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม 
 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส ำนักงำน 

จัดหำจอรับภำพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ำ  
จ ำนวน 1 จอ ส ำหรับอำคำรศูนย์พัฒนำ
คุณภำพชีวิตและส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุ
ต ำบลบ้ำนนิคม  
-โดยมีคุณลักษณะตำมบัญชีรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์ กองมำตรฐำน
งบประมำณ 1 ส ำนักงบประมำณ 

    20,000 ส ำนักงำนปลัดฯ 

 
เหตุผลและความจ าเป็นที่เพิม่เตมิ :  เพ่ือใช้เป็นสื่อในกำรประชุม สัมมนำ และจัดกิจกรรมต่ำงๆ        
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แบบ  ผ. 03  
                          บญัชีครุภัณฑ์ 

                                                                                  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 2/2564 
                                                                                                        องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านนิคม 
 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส ำนักงำน 

จัดหำเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์        
จ ำนวน 1 เครื่อง ส ำหรับอำคำรศูนย์
พัฒนำคุณภำพชีวิตและส่งเสริมอำชีพ
ผู้สูงอำยุต ำบลบ้ำนนิคม 
-โดยมีคุณลักษณะตำมบัญชีรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์ กองมำตรฐำน
งบประมำณ 1 ส ำนักงบประมำณ 
 

    40,000 ส ำนักงำนปลัด 

 
เหตุผลและความจ าเป็นที่เพิม่เตมิ :  เพ่ือใช้เป็นสื่อในกำรประชุม สัมมนำ และจัดกิจกรรมต่ำงๆ   



   
 
 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
     เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2564

16 
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      แผนเดิมที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)  องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านนิคม 
      หน้าที ่48 ล าดบัที่ 6 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

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

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 
 
 

โครงการเจาะบ่อบาดาล และ
สร้างระบบประปา 3 จุด 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใน
การอุปโภคอย่างเพียงพอ 

เจาะบ่อบาดาล และสร้างระบบ
ประปาบริเวณบ้านสะพานยาง,
ที่ดินนายเบื้อน ทรัพยาสาร 

600,000 600,000 600,000 600,000 300,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่มีน้้า
ใช้ 

ประชาชนมี
น้้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 
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แผนที่เปลี่ยนแปลง             

          
         รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2564 
                                                                                                          องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม 
    
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
              แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  1 
 

โครงการเจาะบ่อบาดาล      
หมู่ที่ 1 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้า
ในการอุปโภคอย่าง
เพียงพอ 

ขุดเจาะบ่อบาดาล  
-บริเวณสะพานยาง 
-บริเวณที่ดินนายเบื้อน ทรัพยาสาร 
-บริเวณโรงรมบา้นควนแบก 
-บริเวณชุมชมบ้านควนแบก 

600,000 600,000 600,000 600,000 900,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
มีน้้าใช้ 

ประชาชนมีน้้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

เหตุผลและความจ าเป็นที่เปลี่ยนแปลง :  เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการและเป้าหมายของโครงการที่จะด้าเนินการ และเพ่ิมเป้าหมายทีจ่ะขุดเจาะบ่อบาดาล และเปลี่ยนแปลงงบประมาณในการด้าเนินโครงการ  
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      แผนเดิมที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านนิคม 
      หน้าที ่55 ล าดบัที่ 30 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
               แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)  

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

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 
 

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  เพื่อให้ประชาชนมีน้า้ใน
การอุปโภค บริโภค 

ขุดเจาะบ่อบาดาล  
- บริเวณคลองลา้ตัง  
- บา้นนายบญุธรรม แกว้
มณี 
- นายไพศาล คงยง –บ้าน
นายสวา่ง เพชรเรือนน้อย 
-นายจ้ารสั   รัตนกาล 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

1,000,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่มนี้า้
ใช ้

ประชาชนมีน้า้ใน 
การอุปโภคบรโิภค 
 

กองชา่ง 
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แผนที่เปลี่ยนแปลง             

          
         รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลีย่นแปลง ครัง้ที่ 3/2564 
                                                                                                          องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
              แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  2 
 

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมีน้า้ใน
การอุปโภค บริโภค 

ขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณ 
- บริเวณคลองลา้ตัง  
- บา้นนายบญุธรรม แกว้มณ ี
- นายไพศาล คงยง  
–บา้นนายสวา่ง เพชรเรือนน้อย 
-นายจ้ารสั   รัตนกาล 
-บริเวณชมุชนควนหัวไทร 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

1,000,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
น้้าใช ้

ประชาชนมีน้า้
ในการอุปโภค
บริโภค 
 

กองชา่ง 

เหตุผลและความจ าเป็นที่เปลี่ยนแปลง :  เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ และเพ่ิมเป้าหมายที่จะด้าเนนิการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ในการอุปโภคบรโิภค  
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      แผนเดิมที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1/2563 องคก์ารบริหารสว่นต าบลบ้านนิคม 
      หน้าที ่15 ล าดบัที่ 1 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลีย่นแปลง ครัง้ที่ 1/2563 

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

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
(หมู่ท่ี 7) 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้า
ในการอุปโภค บริโภค
ตลอดป ี

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

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

ประชาชนมีน้้า
ในการอุปโภค
บริโภคตลอดป ี

 
กองช่าง 

 
 

เหตุผลและความจ าเป็นที่เปลี่ยนแปลง :  เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการตามเป้าหมายที่จะด้าเนนิการ  
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แผนที่เปลี่ยนแปลง             

          
         รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2564 
                                                                                                          องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
              แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  
หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้า
ในการอุปโภค บริโภค
ตลอดป ี

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

600,000 600,000 600,000 600,000 900,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
มีน้้าใช้ 

ประชาชนมีน้้า
ในการอุปโภค
บริโภคตลอดป ี

 
กองช่าง 

 
 

เหตุผลและความจ าเป็นที่เปลี่ยนแปลง :  เพ่ิมเป้าหมายที่จะด้าเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือให้ประชาชนมีน้้าในการใช้อุปโภคบริโภค และเปลี่ยนแปลงงบประมาณในการด้าเนนิโครงการ   
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      แผนเดิมที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)  องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านนิคม 
      หน้าที ่72 ล าดบัที่ 93 

 
         รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

                   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
                                                                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
              แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

93 โครงการเจาะบ่อบาดาล เพ่ือให้ประชาชนมี
น้้าในการอุปโภค 
บริโภคตลอดป ี

เจาะบ่อบาดาล พร้อมระบบประปา บริเวณ
บ้านนายวิลาส 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
มีน้้าใช้ 

ประชาชนมีน้้า
ในการอุปโภค
บริโภคตลอดป ี

กองช่าง 
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แผนที่เปลี่ยนแปลง             

          
         รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลีย่นแปลง ครัง้ที่ 3/2564 
                                                                                                         องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
              แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 4 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมีน้า้ใน
การอุปโภค บรโิภค 

ขุดเจาะบ่อบาดาล  
- บริเวณที่ดนินางประคอง คงกา้ไร 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
น้้าใช ้

ประชาชนมีน้า้
ในการอุปโภค
บริโภค 
 

กองชา่ง 

 
เหตุผลและความจ าเป็นที่เปลี่ยนแปลง :  เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ และเป้าหมายที่จะด้าเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ในการอุปโภคบรโิภค 
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     แผนเดมิทีป่รากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)  องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านนิคม 
     หน้าที่ 90 ล าดับที ่155 

 
     รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

                   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
                                                                                                         องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
              แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

   เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

จะได้รับ 
     

155 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
พร้อมสร้างระบบประปา 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้้าในการอุปโภค 
บริโภคตลอดป ี

ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมสร้างระบบประปา 
บริเวณปากรงค ์

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
น้้าใช ้

ประชาชนมีน้้า
ในการอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 
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แผนที่เปลี่ยนแปลง             

          
         รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2564 
                                                                                                          องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
              แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 5 
 

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  
หมู่ที่ 13 

เพื่อให้ประชาชนมีน้า้ใน
การอุปโภค บริโภค 

ขุดเจาะบ่อบาดาล   
- บริเวณปากรงค ์
- บริเวณชุมชนสมสรร 
 

200,000 200,000 200,000 600,000 600,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
น้้าใช ้

ประชาชนมีน้า้
ใน 
การอุปโภค
บริโภค 
 

กองชา่ง 

 
เหตุผลและความจ าเป็นที่เปลี่ยนแปลง :  เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการและเป้าหมายของโครงการ และเพ่ิมเป้าหมายและงบประมาณทีจ่ะด้าเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ในการอุปโภคบริโภค 
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      แผนเดิมที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)  องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านนิคม 
      หน้าที ่83 ล าดบัที่ 130 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
               แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)  

                                                                                                      องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านนิคม 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
              แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

จะได้รับ 
     

130 
 

โครงการบุกเบิกถนนสายสวน
นายส้าอางค์  ยุคง ถึงบ้านนาง
วันเพ็ญ พุทธานุกูล 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

บุกเบิกถนนสายสวนนายส้าอางค์ ยุ
คง ถึงบ้านนางวันเพ็ญ พุทธานุกูล 
ระยะทาง 1,500 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000  ร้อยละของประ 
ชาชนที่ได้รับ
ความสะดวก 

ประชาชนมี
ถนน 
ใช้สัญจรไปมา 
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบ  ผ 02 
28 

 
 
 
แผนที่เปลี่ยนแปลง             

          
รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลีย่นแปลง ครัง้ที่ 3/2564 
                                                                                                      องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
              แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 6 
 

โครงการบุกเบิกถนนสายสวน
นายส้าอางค์  ยุคง ถึงบ้าน
นางวันเพ็ญ พุทธานุกูล 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

บุกเบิกถนนสายสวนนายส้าอางค์    
ยุคง ถึงบ้านนางวันเพ็ญ พุทธานุกูล 
ระยะทาง 1,500 เมตร 

300,000 300,000 300,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

เหตุผลและความจ าเป็นที่เปลี่ยนแปลง :  ตั้งงบประมาณในปงีบประมาณ 2565 และเปลีย่นแปลงงบประมาณให้เหมาะสมและเพียงพอส้าหรับการด้าเนนิโครงการในปงีบประมาณ 2564  
 
 
 
 
 



 

 

แบบ  ผ 02 
29 

 
 
 
      
แผนเดมิทีป่รากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านนิคม                                                                                                                   
หน้าที่  149 ล าดบัที ่12 

 
รายละเอยีดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
 องคก์ารบริหารสว่นต าบลบา้นนิคม 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้นา่อยู่ เข้มแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการเมืองการบริหารและการจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 

 5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการจัดท้า
แผนที่และ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพ่ือจัดท้า
ฐานข้อมูลในการ
จัดเก็บภาษี 

ข้อมูลเชิงประจักษ์ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ระบบข้อมูล
การจัดเก็บ
ภาษีมีความ
ถูกต้องมาก
ขึ้น 

รายได้ของ อบต.
บ้านนิคมมีมากขึ้น 

กองคลัง 
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30 

 
 

 
 

แผนที่เปลี่ยนแปลง 
 
 

         รายละเอียดโครงการพัฒนา 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2564 

                                                                                                          องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้นา่อยู่ เข้มแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการเมืองการบริหารและการจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 

 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

เพ่ือปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูล
ในการจัดเก็บภาษี 

ข้อมูลเชิงประจักษ์ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ระบบข้อมูล
การจัดเก็บ
ภาษีมีความ
ถูกต้องมากข้ึน 

รายได้ของ 
อบต.บ้านนิคม
มีมากขึ้น 

กองคลัง 

 
เหตุผลและความจ าเป็นที่เปลี่ยนแปลง : เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการและวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับการด้าเนินงานเรื่องแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน      
     


