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องคการบริหารสวนตําบลบางมวง   

อําเภอเมืองนครสวรรค  จังหวัดนครสวรรค 
 

งานนโยบายและแผน 

สํานักงานปลัด 

        องคการบริหารสวนตําบลบางมวง 

       อําเภอเมืองนครสวรรค  จังหวัดนครสวรรค 



คํานํา 

 

 ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดประเภทของแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ไว  ๒ ประเภท  คือ แผนยุทธศาสตรการพัฒนา เปนแผนพัฒนาระยะยาว และแผนพัฒนาสามป เปนแผนพัฒนาแบบ

หมุนเวียน (Rolling plan) ที่ตองมีการทบทวนและจัดทําทุกป   

 แผนพัฒนาสามป เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรการพัฒนามีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณ

แตละป ซึ่งมีความตอเน่ือง และเปนแผนกาวหนา ครอบคลุมระยะเวลาสามป โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปน

ประจําทุกป นอกจากน้ัน องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะใชแผนพัฒนาสามปเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณ

รายจายประจําป  

 ดังน้ัน เพื่อใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลบางมวงเปนไปดวยความเรียบรอย สอดคลอง

กับระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ องคการบริหารสวนตําบลบางมวงจึงจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙-

๒๕๖๑) เพื่อกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาใหสามารถแกไขปญหาและตอบสนองความ

ตองการของประชาชนในพื้นที่ไดอยางแทจริง 

 

 

องคการบรหิารสวนตําบลบางมวง 

พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
สารบัญ 

 

ลําดับท่ี เร่ือง หนา 

   

๑ สวนที่ ๑ บทนํา ๑-๒ 

๒ สวนที่ ๒ สรปุผลการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบางมวงในปทีผ่านมา ๓-๑๑ 

๓ สวนที่ ๓ การนําแผนพฒันาสามปไปสูการปฏิบัติ ๑๒-๗๙ 

๔ สวนที่ ๔ แนวทางการติดตามและประเมินผล ๘๐-๘๕ 

๕ ภาคผนวก   

 ประกาศใชแผนพฒันาสามป  

 ประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาสามป  
 
 



๑ 

 

 

สวนที่ ๑ 

 

๑.บทนํา 

๑.๑ ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 

แผนพัฒนาสามป เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรการพัฒนามีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณ

แตละป ซึ่งมีความตอเน่ือง และเปนแผนกาวหนา ครอบคลุมระยะเวลาสามป โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปน

ประจําทุกป แผนพัฒนาสามป เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ โดยมีหลักคิดภายใต

ยุทธศาสตรการพัฒนาหน่ึง ๆ  จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหน่ึงแนวทาง และภายใตแนวทางการพัฒนาหน่ึงจะมี

โครงการ กิจกรรมไดมากกวาหน่ึงโครงการ กิจกรรม ที่จะตองนํามาดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่ตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา  

 นอกจากน้ัน องคกรปกครองสวนทองถ่ินยังตองใชแผนพัฒนาสามปเปนเครื่องมือในการวางแผนพัฒนาเพื่อ

การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป โดยนําโครงการ กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามป ในปที่จัดทํางบประมาณ

รายจายประจําป ไปจัดทํางบประมาณ เพื่อใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความถูกตอง และผาน

กระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน แผนพัฒนาสามป มีลักษณะกวาง ๆ ดังตอไปน้ี 

  ๑) เปนเอกสารที่แสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

  ๒) เปนเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมี

ลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดําเนินการ 

  ๓) เปนเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดําเนินการเปนหวงระยะเวลาสามป 

๔) เปนเอกสารที่จะแสดงความเช่ือมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับงบประมาณรายจาย

ประจําป 

๑.๒ วัตถุประสงคของการของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

 ๑) เพื่อใหการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมีความสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

กับการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 

๒) เพื่อนําขอมูลจากสภาพปญหา ความตองการ โดยผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนกําหนดเปน

แผนงานซึ่งจะดําเนินงานเปนกิจกรรมและโครงการพัฒนาทองถ่ินภายในระยะเวลา ๓ ป 

 ๓) เพื่อแสดงใหเห็นถึงยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา และโครงการ กิจกรรมที่จะดําเนินการ ในชวงเวลา

สามป 

 ๔) เพื่อเปนการจัดเตรียมโครงการตาง ๆ ใหอยูในลักษณะที่พรอม ทั้งในเรื่องของความแนนอนของกิจกรรมที่

จะดําเนินการ มีความเรียบรอยในดานรูปแบบรายละเอียด และคาใชจายของแผนงานโครงการเพื่อจะนําไปบรรจุใน

เอกสารงบประมาณรายจายประจําป และนําไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรับงบประมาณ 

๑.๓ ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 



๒ 

 

 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘      

ไดกําหนดข้ันตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไวดังน้ี 

๑) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินรวมกับประชาคมทองถ่ิน กําหนดประเด็นหลักการพัฒนาให

สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนารวมทั้งสอดคลอง       

กับปญหา ความตองการของประชาคมและชุมชน โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตาง ๆ และ

ขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปญหา 

ความตองการ และขอมูลนํามาจัดทํารางแผนพัฒนาสามป แลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

๓) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาสามปเพื่อเสนอผูบริหารทองถ่ิน 

๔) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปและประกาศใชแผนพัฒนาสามป สําหรับ

องคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาสามปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหความ

เห็นชอบกอนแลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามปตอไป 

๑.๔ ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

 การจัดทําแผนพัฒนาสามป เปนเครื่องมือที่จะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตัดสินใจ กําหนดแนวทาง

การดําเนินงานและใชทรัพยากรตางๆของทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา เพื่อใหเกิดประโยชนตอ

ประชาชนอยางสูงสุด รวมทั้งดําเนินการพัฒนาทองถ่ินอยางมีแบบแผน อิงหลักวิชาการ ซึ่งสามารถประเมินผล หรือ

วัดความสัมฤทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินได 

 

 

 



๓ 

 

 

สวนที่ ๒ 

๒. สรุปผลการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบางมวงในปท่ีผานมา 

๒.๑ การสรุปสถานการณพัฒนา 

ผลการวิเคราะหสรุปสถานการณการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบางมวงในปที่ผานมา ดวยเทคนิค SWOT Analysisการพิจารณาถึงปจจัยภายใน ไดแกจุดแข็ง 

(Strength – S) จุดออน (Weak – W) และปจจัยภายนอก ไดแก โอกาส(Opportunity – O) และอุปสรรค  (Threat – T) มีดังน้ี  

ยุทธศาสตร 

 

จุดแข็ง/โอกาส จุดออน/อุปสรรค 

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการ

พัฒนาแหลงนํ้า 

จุดแข็ง 

-มีโครงสรางการพัฒนาถนน และเสนทางการคมนาคมขนสงหลายโครงการ 

ทั้งใชงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลบางมวง และงบประมาณที่

ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน แตยังไมครอบคลุมทั้งพื้นที่ 

-มีโครงสรางการกอสรางระบบประปาหมูบาน แตยังไมเพียงพอตอความ

ตองการของประชาชน   

 

 

 

 

โอกาส 

-รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาระบบชลประทานเพื่อ

การทําการเกษตร 

-รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาระบบการคมนาคม

ขนสงสินคาทางการเกษตร 

จุดออน 

-งบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลบางมวงในการพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานมีจํานวนจํากัด 

-ระบบประปาหมูบานผลิตนําประปาไมเพียงพอตอความตองการ เน่ืองไม

สามารถจัดหาที่สาธารณะประโยชนที่เหมาะสมในการกอสรางระบบประปา

ได ประกอบกับประชาชนไมมีการอุทิศที่ดินเน่ืองจากที่ดินมีราคาแพง   

-โครงการกอสรางถนนในบางโครงการยังไมไดมาตรฐาน  ทําใหถนนชํารุด

อยางรวดเร็ว 

-พื้นที่ทางการเกษตรบางสวนประสบปญหาในชวงฤดูฝนและฤดูแลง 

-การขยายเขตไฟฟายังไมทั่วถึงในบางพื้นที่ 

อุปสรรค 

-สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ความเปลี่ยนแปลงจากสภาวะ

โลกรอน การเกิดภัยธรรมชาติที่ รุนแรงมากขึ้น ส งผลกระทบตอการ

ดําเนินงานในโครงการกอสรางตางๆ และความม่ันคงแข็งแรงของโครงการ

กอสรางตางๆ 



๔ 

 

 

แนวทางการพัฒนา 

 

จุดแข็ง/โอกาส จุดออน/อุปสรรค 

การพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิต 

 

จุดแข็ง  

-มีการรวมกลุมอาชีพในการทํากิจกรรมรวมกัน  

-มีศูนยเรียนรูชุมชน  

-ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาสทางสังคมที่ลงทะเบียนไดรับเบี้ยยังชีพอยาง

ครบถวน 

-มีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

-จัดกิจกรรมวันเด็ก  

-มี รพ.สต.บางมวง ในพื้นที่จํานวน ๑ แหง และมีการทํางานรวมกัน 

-มีการสนับสนุนงบประมาณแก อสม. ทั้งการฝกอบรมและสําหรับการ

ดําเนินงานสาธารณสุขทําใหมีการดําเนินงานเกิดความเขมแข็ง 

-มีการจัดซ้ืออุปกรณกีฬา และเคร่ืองออกกําลังกายประจําหมูบาน 

 

 

 

 

โอกาส 

-รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมสนับสนุนการทําการเกษตรปลอดสารเคมี ใชปุย

อินทรีย  และการเกษตรแบบผสมผสาน และการทําการเกษตรตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

-ภาวะวิกฤตโลกขาดแคลนอาหารทําใหรัฐบาลใหความสนใจและสนับสนุน

สงเสริมการปลูกพืชที่เปนอาหารเพิ่มมากขึ้น 

จุดออน 

-ปญหาหน้ีสินของเกษตรกร 

-กลุมอาชีพยังขาดความตอเน่ืองในระบบการผลิตและการจําหนายผลิตภัณฑ

ทําใหไมเกิดความคุมคาในการสนับสนุนงบประมาณ 

 -ศูนยเรียนรูชุมชนยังไมไดรับความนิยมและแพรหลายในตําบล 

-ศูนยพัฒนาเด็ก เล็ กยังไม เพี ยงพอตอความตองการ และบางศูนยฯ    

บุคลากร และสถานที่ยังขาดคุณภาพ 

-เด็ก เยาวชน คนพิการ ผูปวยเอดส และผูสูงอายุขาดความรูความเขาใจใน

การดูแลตนเอง และบางรายขาดผูดูแล 

-ปญหาผูติดเชื้อและผูปวยเอดสมีจํานวนเพิ่มขึ้น      

-เคร่ืองออกกําลังกายประจําหมูบานแตยังไมพียงพอตอความตองการ และที่

จัดซ้ือมาขาดความคงทดแข็งแรง 

-เด็ก เยาวชน และประชาชนขาดสถานที่สําหรับออกกําลังกายและเลนกีฬา 

 

อุปสรรค 

-สภาวการณทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ และภูมิภาคสงผลตอการพัฒนา

ในระดับทองถิ่น 

-ราคาและคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรตกตํ่า 

-เกษตรกรขาดแหลงเงินทุนดอกเบี้ยตํ่าเพื่อการเกษตร 

 

 



๕ 

 

 

แนวทางการพัฒนา 

 

จุดแข็ง/โอกาส จุดออน/อุปสรรค 

การจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษา

ความสงบเรียบรอย และการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด 

๑) สงเสริมและสนับสนุนการจัดทําผัง

เมืองและผังชุมชน  

๒) สงเสริมการปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 

๓) สงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอย

และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

๔) สงเสริมการปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติด 

จุดแข็ง  

-งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีรถ นํ้าอเนกประสงค ไวสําห รับ

ปฏิบัติงาน และมีการจัดซ้ืออุปกรณไวสําหรับปฏิบัติงาน 

-มี อปพร. สําหรับปฏิบัติงาน 

-มีสถานีตํารวจภูธรบางมวงต้ังอยูพื้นที่ตําบล 

-มีอาสาสมัครตํารวจบานในตําบล 

 

 

 

 

 

 

 

 

โอกาส 

-สามารถงานในการปฏิบัติงานดานความม่ันคงและความสงบเรียบรอยกับ

สถานีตํารวจภูธรบางมวง กํานัน และผูใหญบานได 

-รัฐบาลสงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอย และความปอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินในชวงเทศกาลสงกรานตและปใหม 

 

จุดออน 

-เจาหนาที่สําหรับปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยยังไมเพียงพอ 

-อุปกรณสําหรับปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยยังไมเพียงพอ 

-อปพร. ที่มีอยูขาดความจริงจังในการปฏิบัติงาน 

-เกิดปญหาอาชญากรรม การทะเลาะวิวาท เน่ืองจากเกิดจากการ   ด่ืมสุรา

และของมึนเมา  

-ประชากรในชุมชนมีการอาศัยอยูหนาแนนขึ้น เสี่ยงตอการเกิดปญหาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และการลักขโมยมากขึ้น 

-ผูนําชุมชนและผูนําหมูบาน ไมสามารถดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายา

เสพติดไดอยางเต็มกําลัง เน่ืองจากติดปญหาเร่ืองผูปกครองของผูติดยาเสพติด 

หรือกลุมเสี่ยง หรือผูที่เก่ียวของกับยาเสพติด 

-ผูปกครองของผูติดยาเสพติด หรือกลุมเสี่ยง หรือผูที่เก่ียวของกับ   ยาเสพ

ติด ไมใหความรวมมือในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

 

อุปสรรค 

 -เกิดสาธารณภัยในตําบลบางมวงเน่ืองจากโลกมีสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปไม

เปนไปตามฤดูกาล 

-ระเบียบการเบิกจายคาตอนแทนสําหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครตางๆ 

ไมมีความชัดเจน 



๖ 

 

 

แนวทางการพัฒนา 

 

จุดแข็ง/โอกาส จุดออน/อุปสรรค 

การบริหารจัดการ และการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

จุดแข็ง  

-มีรถบรรทุกขยะ และมีการจัดซ้ือรถบรรทุกสําหรับจัดเก็บขยะมูลฝอยใน

ตําบลเพิ่มเติม  

-มีบอทิ้งขยะใกลตําบล 

-มีถังขยะ และมีการจัดซ้ือถังขยะประจําหมูบานเพิ่มเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โอกาส 

-ไดรับการสนับสนุนงบประมาณกอสรางเขื่อนเรียงหินริมแมนํ้าปง 

-สามารถพัฒนาภูมิทัศนริมแมนํ้าปงเปนสถานที่ออกกําลังกาย และสถานที่

พักผอนหยอนใจ 

-รัฐบาลมีนโยบายในการการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการปองกัน

และแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 

จุดออน 

-รถบรรทุกขยะเสียและชํารุดบอยคร้ัง 

-ถังขยะในชุมชนและหมูบานยังไมเพียงพอ 

-มีการบุกรุกที่สาธารณะประโยชนของประชาชนเพื่อทําการเกษตร  

-ลําคลองต้ืนเขินจากดินและวัชพืช เน่ืองจากขาดการดูแลบํารุงรักษา 

-เกษตรกรเผาซังขาว ซังออย และวัชพืชเพื่อเตรียมพื้นที่ 

-เกิดสันดอนทรายและดินในแมนํ้าปง 

-ไมมีบอทิ้งขยะเปนของตนเอง 

 

 

 

 

 

 

อุปสรรค 

-การทิ้งขยะไมเปนที่เปนทางของประชาชน และไมมีการเก็บ หรือคัดแยกขยะ

กอนทําลาย 

-ดินเสื่อมสภาพจากการใชสารเคมี หรือจากการทําการเกษตรโดยไมใชพืช

หมุนเวียน หรือเวนระยะพักหนาดิน  

-โรงงานอุตสาหกรรมในตําบลใกลเคียงปลอยนํ้าทิ้งเขามาในพื้นที่   ทาง

การเกษตร 



๗ 

 

 

แนวทางการพัฒนา 

 

จุดแข็ง/โอกาส จุดออน/อุปสรรค 

ก า ร อ นุ รั ก ษ แ ล ะ สื บ ส า น ศ า ส น า 

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญา

ทองถิ่น 

 

จุดแข็ง  

-มีชมรมผูสูงอายุ กลุมดอกลําดวนงาม ทํากิจกรรมสงเสริมการละเลนพื้นบาน

รํากลองยาว 

-จัดกิจกรรมทางศาสนา เชน ทําบุญตักบาตรในวันสําคัญ และแหเทียน

พรรษา 

-จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานตและวันผูสูงอายุ 

-มีวัดในตําบลจํานวน ๓ วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

โอกาส 

-รัฐบาลสนับสนุนให มีบทบาทในการอนุรักษ  ฟ นฟู  เผยแพรถายทอด

วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่นมากขึ้น 

 

 

จุดออน  

-ชมรมผูสูงอายุ กลุมดอกลําดวนงาม ทํากิจกรรมสงเสริมการละเลนพื้นบาน

รํากลองยาวขาดแคลนงบประมาณในการดําเนินงาน 

-การจัดกิจกรรมทางศาสนายังไมครอบคลุม 

-ขาดการจัดกิจกรรมวันลอยกระทงและแขงเรือพาย ซ่ึงสภาพพื้นที่เอ้ืออํานวย

ตอการจัดกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุปสรรค 

-วัฒนธรรมตะวันตกเขามามีอิทธิพลตอสังคมและครอบครัวในสังคมไทย 

-การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่นในสังคมไทยถูก

ละเลยและมีความหางเหิน 

-สื่อตางๆ เชน โทรทัศน อินเตอรเน็ต เขามีอิทธิพลตอเด็กและเยาวชน ทําให

กระแสบริโภคนิยมและวัตถุนิยมรุนแรงมากขึ้น 



๘ 

 

 

แนวทางการพัฒนา 

 

จุดแข็ง/โอกาส จุดออน/อุปสรรค 

การสรางธรรมาภิบาลและการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี 

  

จุดแข็ง 

-ประชาชนมีความต่ืนตัวทางการเมืองมากขึ้น 

-จัดเวทีประชาคมหมูบาน และประชาคมตําบลเพื่อใหประชาชนสามารถ

เสนอความตองการของตัวเองไดมากขึ้น 

-จัดโครงการฝกอบรมและสงตัวบุคลากรเขารวมการอบรมเพิ่มศักยภาพการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงาน 

-จัดกิจกรรมสงเสริมและปกปองสถาบัน 

-จัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ วันพอ วันแม และฝกอบรมโครงการ

แผนดินธรรมแผนดินทอง (บาน+วัด+โรงเรียน) 

 

 

 

 

 

 

 

โอกาส 

-รัฐบาลเนนการใหสิทธิเสรีภาพแกประชาชน สงเสริมการกระจายอํานาจสู

ทองถิ่นและเปดโอกาสการมีสวนรวมของประชาชน 

-รัฐบาลสงเสริมใหทองถิ่นบูรณาการการจัดทําแผนพัฒนารวมกับหนวยงานที่

เก่ียวของทําใหแผนพัฒนาลดความซํ้าซอนลง 

จุดออน 

-เกิดความแตกแยกในความคิดทางการเมืองในระดับทองถิ่น 

-จัดโครงการฝกอบรมและสงตัวบุคลากรเขารวมการอบรมเพิ่มศักยภาพการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานยังไมครอบคลุมและตรงตามตําแหนง

หนาที่การปฏิบัติงาน 

-จัดกิจกรรมสงเสริมและปกปองสถาบันยังไมมีความตอเน่ือง  

-ขาดการจัดกิจกรรมสงเสริมระบบคุณธรรม จริยธรรม ใหกับผูบริหารและ

บุคลากรในหนวยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุปสรรค 

-มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในระดับชาติบอยคร้ัง จึงกระทบตอนโยบาย

ของรัฐบาล 

-มีความแตกแยกทางสังคมและการเมือง ทั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาติ  



๙ 

 

 

๒.๒ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ตามรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององคการบริหารสวนตําบลบางมวง ซึ่งในปที่ผานมาองคการบริหารสวนตําบลบางมวง       

ไดดําเนินการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติโดยสามารถเปรียบเทียบในเชิงปริมาณได ดังน้ี 

๑) โครงการและงบประมาณตามแผนพฒันาสามป พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ (เฉพาะป พ.ศ. ๒๕๕๗) 

ยุทธศาสตร ป  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

จํานวนโครงการ จํานวนงบประมาณ 

๑. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ๖๙ ๔๐,๑๙๐,๐๐๐ 

๒. การสงเสริมคุณภาพชีวิต ๔๗ ๗,๓๖๕,๐๐๐ 

๓. การจัดระเบียบชุมชน สงัคม และการรกัษาความสงบเรียบรอย ๘ ๑,๘๕๐,๐๐๐ 

๔. การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และการทองเที่ยว ๑ ๒๐๐,๐๐๐ 

๕. การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ๓ ๓๐,๕๐๐,๐๐๐ 

๖. การอนุรักษและสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน ๓ ๓๐๐,๐๐๐ 

๗. การสรางธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ๓๐ ๑๔,๗๙๙,๐๐๐ 

๘. การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ๗ ๑,๐๒๐,๐๐๐ 

รวม ๑๖๘ ๙๖,๒๒๔,๐๐๐ 

 

  

 

 

 

 



๑๐ 

 

 

๒) โครงการและงบประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗  รวมกับโครงการจากการจายขาดเงินสะสม  ประจําปงบประมาณ    

พ.ศ. ๒๕๕๗  ที่นํามาปฏิบัติจริง   

ยุทธศาสตร 

การกอหน้ีผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 

เงินอุดหนุนท่ัวไป เงินสะสม จํานวน

โครงการ 

จํานวน

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

จํานวน

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

จํานวน

งบประมาณ 

(บาท) 

๑. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ๑๘ ๖,๗๑๑,๖๙๐ ๒๑ ๗,๖๘๓,๐๑๒.๘๔ ๓๙ ๑๔,๓๙๔,๗๐๒.๘๔ 

๒. การสงเสรมิคุณภาพชีวิต ๑๖ ๑๐,๔๒๐,๕๑๑ - - ๑๖ ๑๐,๔๒๐,๕๑๑ 

๓. การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย ๔ ๕๗,๙๑๐ - - ๔ ๕๗,๙๑๐ 

๔. การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และการ

ทองเที่ยว 

- - - - - - 

๕. การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

๔ ๒,๙๗๙,๘๓๒ - - ๔ ๒,๙๗๙,๘๓๒ 

๖. การอนุรักษและสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

๒ ๗๙,๐๐๐ - - ๒ ๗๙,๐๐๐ 

๗. การสรางธรรมาภิบาลและการบรหิารกิจการบานเมืองทีดี่ ๑๕ ๑,๘๒๘,๔๖๐.๓ - - ๑๕ ๑,๘๒๘,๔๖๐.๓ 

๘. การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ๑ ๒๕,๐๐๐ - - ๑ ๒๕,๐๐๐ 

รวม ๖๐ ๒๒,๑๐๒,๔๐๓.๓ ๒๑ ๗,๖๘๓,๐๑๒.๘๔ ๘๑ ๒๙,๗๑๓,๒๑๗.๑๔ 

 



๑๑ 

 

 

๒.๓ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

ตามรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององคการบริหารสวนตําบล

บางมวง ซึ่งในปที่ผานมาองคการบริหารสวนตําบลบางมวงไดดําเนินการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติโดยสามารถ

เปรียบเทียบในเชิงคุณภาพได ดังน้ี 

๑) การดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบลบางมวง มีข้ันตอนครบถวนตามแบบ 

แสดงแบบชวยกํากับการจัดทําแผนพัฒนาสามปของทองถ่ิน 

๒) ปญหา อปุสรรค และขอเสนอแนะในการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  (๑) องคการบริหารสวนตําบลบางมวงใหประชาชนเสนอโครงการจํานวนมากมาบรรจุไวใน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) แตมีการนํางบประมาณมาจัดสรรและจัดทําโครงการไดจริงมีจํานวนโครงการ

ที่นอยมาก อาจเน่ืองมีงบประมาณไมเพียงพอและตองจัดทําโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานที่

เกี่ยวของเพิ่มมากข้ึน 

  (๒) โครงการพัฒนาตางๆ ที่ไดดําเนินการยังไมสามารถแกไขปญหาความเดือดรอนและความตองการ

ของประชาชนในพื้นที่ไดตามวัตถุประสงค อาจเน่ืองมาจาก 

   -ประชาชนยังไมใหความสําคัญของการประชาคมหมูบาน/ตําบล เพื่อจัดทําแผนพัฒนา

ทองถ่ิน ทําใหโครงการพัฒนาตางๆ ยังขาดประสิทธิภาพ 

   -องคการบริหารสวนตําบลบางมวงไมจัดทําโครงการพัฒนาตามที่ประชาชนจัดลําดับ

ความสําคัญไวในการประชาคมหมูบาน/ตําบล เพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   

  (๓) ตองเพิ่มสงเสริมกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชนอยางจริงจังในโครงการพัฒนาตางๆ 

เชน ๑) เปนผูเสนอโครงการดวยตนเอง ๒) รวมเปนคณะกรรมการดําเนินงาน ๓) รวมเปนคณะกรรมตรวจสอบการ

ดําเนินงาน 

  (๔) ตองเพิ่มกระบวนการประชาสัมพันธการดําเนินงานในโครงการตางๆ ใหประชาชนไดทราบ  

อยางตอเน่ืองและทั่วถึง   

  (๕) การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบางมวงสวนใหญจะเปนชวงใกลสิ้นสุด

ปงบประมาณ  ทําใหเสี่ยงตอการผิดพลาด  และการดําเนินโครงการอาจมีความไมเรียบรอย  ตลอดจนอาจทําใหทาง

ราชการเกิดความเสียหาย 

๒) ความพึงพอในตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบางมวงในภาพรวม 

ประเด็น 

 

พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

๑) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กจิกรรม ๕ (๑๐%) ๔๕ (๙๐%)  

๒) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรบัรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม ๕ (๑๐%) ๔๕ (๙๐%)  

๓) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๙ (๑๘%) ๔๑ (๘๒%)  

๔) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ ๑๓ (๒๖%) ๓๗ (๗๔%)  

๕) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๑๒ (๒๔%) ๓๗ (๗๔%) ๑ (๒%) 



๑๒ 

 

 

๖) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด ๕ (๑๐%) ๔๒ (๘๔%) ๓ (๖%) 

๗) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน

ทองถ่ิน 

๑๑ (๒๒%) ๓๘ (๗๖%) ๑ (๒%) 

๘) การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน ๑๕ (๓๐%) ๓๕ (๗๐%)  

๙) ประโยชนทีป่ระชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๒ (๔%) ๔๘ (๙๖%)  

 



๑๒ 

 

 

สวนที่ ๓ 

 

๓.การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ 

๓.๑ แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

 องคการบริหารสวนตําบลบางมวงไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางมวง    

พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ ประกอบไปดวยรายละเอียด ดังน้ี  

 ๑) วิสัยทัศน (Vision) “การคมนาคมและการขนสงดี มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการไดมาตรฐาน 

การเกษตรพัฒนา ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี พื้นที่ภูมิทัศนสวยงาม” 

 ๒) พันธกิจ (Mission) ประกอบดวย  

  (๑) พัฒนาแหลงนํ้า การคมนาคมและการขนสง  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการใหไดมาตรฐาน

และเพียงพอตอความตองการ และสงเสริมการเกษตร 

  (๒) พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหดีข้ึน และสงเสริมใหประชาชนมีอาชีพและรายไดที่เพียงพอ    

ตอการดํารงชีวิต 

  (๓) จัดระเบียบชุมชน สังคม ใหเกิดความสงบเรียบรอย และสงเสริมการปองกันและแกไขปญหายา

เสพติด 

  (๔) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลอยางย่ังยืน 

  (๕) อนุรักษและสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

  (๖) นําหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมาใชในการบริหารราชการ และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน 

 ๓) เปาประสงค/จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา (Goal) ประกอบดวย 

  (๑) การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการไดมาตรฐานและเพียงพอตอความตองการผลผลิต      

ทางการเกษตรมีคุณภาพ 

  (๒) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตประชาชนที่ดีข้ึน และสามารถพึ่งตนเองได 

  (๓) ชุมชน และสังคมมีความเปนระเบียบและเกิดความสงบเรียบรอยปญหายาเสพติดลดลง 

  (๔) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการบริหารจัดการใหเกิดความสมดุลอยางย่ังยืน 

  (๕) ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ินไดรับการอนุรักษและสืบสานใหคงอยู 

  (๖) การบริหารราชการและการใหบริการประชาชนมีประสิทธิภาพ 

 ๔) ยุทธศาสตรการพัฒนา  ประกอบไปดวย 

  ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการพัฒนาแหลงนํ้า 

  แนวทางการพัฒนา  ๑) พัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค 

๒) พัฒนาการคมนาคมและการขนสงสินคา 

๓) พัฒนาการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 



๑๓ 

 

 

๔) สงเสริมการพัฒนาและการลงทุนทางการเกษตร 

  ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิต 

  แนวทางการพัฒนา  ๑) สงเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน 

๒) สรางความเขมแข็งชองชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

๓) สงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาสทาง

สังคม 

๔) สงเสริมการศึกษาใหแกประชาชน 

๕) สงเสริมการสาธารณสุขใหประชาชนมีสุขภาวะที่ดี 

๖) สงเสริมและสนับสนุนใหเด็ก เยาวชน และประชาชนไดเลนกีฬาและออก

กําลังกายเพ่ือสุขภาพ 

ยุทธศาสตรที่ ๓ การจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบรอย และการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด 

  แนวทางการพัฒนา  ๑) สงเสริมและสนับสนุนการจัดทําผังเมืองและผังชุมชน  

๒) สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๓) สงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

๔) สงเสริมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

ยุทธศาสตรที่ ๔ การบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

แนวทางการพัฒนา  ๑) อนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง  

ย่ังยืน 

๒) ควบคุมดูแลคุณภาพสิ่งแวดลอมใหอยูในสภาพที่ดี 

๓) พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวทางธรรมชาติ 

ยุทธศาสตรที่ ๕ การอนุรักษและสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 

แนวทางการพัฒนา  ๑) อนุรักษ ฟนฟู บูรณะ และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ

ภูมิปญญาทองถิ่น 

 ๒) สงเสริมและสนับสนุนองคความรูเก่ียวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 

 ๓) พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และวิถีชาวบาน 

ยุทธศาสตรที่ ๖ การสรางธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

แนวทางการพัฒนา  ๑) สงเสริมและสนับสนุนใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น 

 ๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการใหบริการประชาชน 

 ๓) เสริมสรางระบบคุณธรรม จริยธรรม ใหกับผูบริหารและบุคลากรทองถิ่น 

 ๔) สงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน

ประมุข         



๑๔ 

 

 

๓.๒ บัญชีโครงการพัฒนา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) 

องคการบริหารสวนตําบลบางมวง อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑  การสรางมูลคาเพิ่มทางการเกษตร  การคาและอุตสาหกรรมที่สมดุล  

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการสรางมูลคาเพิ่มทางการเกษตร และยุทธศาสตรที่ ๒ การสงเสริมการลงทุน     

พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการทองเที่ยว 

ยุทธศาสตรท่ี ๑  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการพัฒนาแหลงนํ้า 

 ๑.๑ พัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 

 ๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๑ กอสรางเหมืองคอนกรีต หมูที่ ๑ จุดเริ่มตนที่

นางสุดใจ ถึงนางนัชชานันท (จากประชาคม

หมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่ อ ใหป ระชาชนมี นํ้าใช

สําหรับทําการเกษตร 

ยาว ๓๐๐ เมตร 

กวาง ๑ เมตร 

๓๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนเหมืองสงนํ้าคอนกรีต

ที่เพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ เหมืองสงนํ้าคอนกรีตที่ได

มาตรฐาน สงนํ้าสําหรับการเกษตรไดมาก

ข้ึนและเพียงพอตอการทําการเกษตร 

ประชาชนมีนํ้าใช

สําหรับทาํ

การเกษตรอยาง

เพียงพอ 

กองชาง 

๒ กอสรางเหมืองสงนํ้าคอนกรีต ตอจากเหมือง

เดิมแยกออกดานซายและขวา หมูที่ ๓ (จาก

ประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่ อ ใหป ระชาชนมี นํ้าใช

สําหรับทําการเกษตร 

ลึก ๐.๐๘ เมตร 

กวาง ๐.๐๘ เมตร 

ยาว ๓๐๐ เมตร 

๓๐๐,๐๐๐ 

 

 ๓๐๐,๐๐๐ 

 

๓๐๐,๐๐๐ 

 

๑.เชิงปริมาณ จาํนวนเหมืองคอนกรีตสงนํ้า

ที่เพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ เหมืองสงนํ้าคอนกรีตที่ได

มาตรฐาน สงนํ้าสาํหรบัการเกษตรไดมาก

ข้ึนและเพียงพอตอการทาํการเกษตร 

 

ประชาชนมีนํ้าใช

สําหรับทาํ

การเกษตรอยาง

เพียงพอ 

กองชาง 

๓ กอสรางโรงเรอืน มอเตอรไฟฟาสูบนํ้า หมูที่ ๓  

(จากประชาคมหมูบาน,แผนชุมชน) 

เพื่ อ ใหป ระชาชนมี นํ้าใช

สําหรับการอุปโภคบริโภค 

จํานวน ๑ แหง ๑๕๐,๐๐๐  ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนโรงสบูนํ้าที่เพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ อาคารโรงสูบนํ้าที่ได

ประชาชนมีนํ้าใช

สําหรับทาํ

กองชาง 

แบบ ผ.๐๑ 



๑๕ 

 

 

มาตรฐาน สงนํ้าสาํหรบัการเกษตรไดมาก

ข้ึนและเพียงพอตอการทาํการเกษตร 

 

การเกษตรอยาง

เพียงพอ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 

 ๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๔ กอสรางอาคารโรงสบูนํ้าดวยไฟฟา(เปลี่ยนจาก

จุดเดิม) หมูที่ ๔ (จากประขาคมหมูบาน,แผน

ชุมชน) 

เพื่ อ ใหป ระชาชนมี นํ้าใช

สําหรับการอุปโภคบริโภค 

จํานวน ๑ อาคาร ๑๕๐,๐๐๐  ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนอาคารโรงสูบนํ้าที่

เพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ อาคารโรงสูบนํ้าที่ได

มาตรฐาน สงนํ้าสาํหรบัการเกษตรไดมาก

ข้ึนและเพียงพอตอการทาํการเกษตร 

ประชาชนมีนํ้าใช

สําหรับทาํ

การเกษตรอยาง

เพียงพอ 

กองชาง 

๕ กอสรางและดาดคอนกรีตเหมืองสงนํ้าสายหลงั

บาน หมูที่ ๕  (จากประชาคมหมูบาน, แผน

ชุมชน) 

เพื่ อ ใหป ระชาชนมี นํ้าใช

สําหรับทําการเกษตร 

กวาง ๒.๕ เมตร 

ยาว ๘๐๐ เมตร 

๖๗๐,๐๐๐  ๖๗๐,๐๐๐ ๖๗๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนเหมืองสงนํ้าคอนกรีต

ที่เพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ เหมืองสงนํ้าคอนกรีตที่ได

มาตรฐาน สงนํ้าสําหรับการเกษตรไดมาก

ข้ึนและเพียงพอตอการทําการเกษตร 

ประชาชนมีนํ้าใช

สําหรับทาํ

การเกษตรอยาง

เพียงพอ 

กองชาง 

๖ กอสรางเหมืองสงนํ้าพรอมดาดคอนกรีต หมูที่ 

๖ บริเวณที่นางพวง ถึงนายทับทิม  (จาก

ประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่ อ ใหป ระชาชนมี นํ้าใช

สําหรับทําการเกษตร 

ลึก ๒ เมตร    

กวาง ๒ เมตร          

ยาว ๓๐๐ เมตร 

๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนเหมืองสงนํ้าคอนกรีต

ที่เพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ เหมืองสงนํ้าคอนกรีตที่ได

มาตรฐาน สงนํ้าสําหรับการเกษตรไดมาก

ข้ึนและเพียงพอตอการทําการเกษตร 

 

ประชาชนมีนํ้าใช

สําหรับทาํ

การเกษตรอยาง

เพียงพอ 

กองชาง 

๗ ขุดลอกคลองชุมแสงหรือคลองตาไข หมูที่ ๘  

(จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่ อ ใหป ระชาชนมี นํ้าใช

สําหรับทําการเกษตร 

กวาง ๕ เมตร ยาว 

๕๐๐ เมตร 

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนคลองที่ไดรบัการขุด

ลอกเพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ คลองที่ไดรับการขุดลอก

สามารถกั ก เก็บ นํ้ าแล ะส ง นํ้ าสํ าห รับ

การเกษตรไดมากข้ึนและเพียงพอตอการทํา

การเกษตร 

 

ประชาชนมีนํ้าใช

สําหรับทาํ

การเกษตรอยาง

เพียงพอ 

กองชาง 

 

๘ กอสรางประตูเปด-ปดนํ้า พรอมหูชาง หมูที่ ๘  

(จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่ อ ใหป ระชาชนมี นํ้าใช

สําหรับทําการเกษตร 

ประตูเปด-ปดนํ้า 

จํานวน ๑ จุด 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 ๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑.เชิงปริมาณ จาํนวนประตูเปด-ปดนํ้าที่

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีนํ้าใช

สําหรับทาํ

กองชาง 



๑๖ 

 

 

 ๒.เชิงคุณภาพ ประตูเปด-ปด สงนํ้าสําหรับ

การเกษตรไดมากข้ึนและเพียงพอตอการทาํ

การเกษตร 

การเกษตรอยาง

เพียงพอ 

๙ ปรับปรุงประตูระบายนํ้า หมูที่ ๙ (จาก

ประชาคมหมูบาน,แผนชุมชน) 

เพื่ อ ใหป ระชาชนมี นํ้าใช

สําหรับทําการเกษตร 

 

ประตูระบายนํ้า

จํานวน ๒ จุด 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 ๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑.เชิงปริมาณ จาํนวนประตูระบายนํ้าที่

ไดรับการซอมแซมเพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ประตูระบายนํ้าที่ได

มาตรฐาน สงนํ้าสาํหรบัการเกษตรไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ประชาชนมีนํ้าใช

สําหรับทาํ

การเกษตรอยาง

เพียงพอ 

กองชาง 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 

 ๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๑๐ กอสรางประตูเปด-ปดนํ้า พรอมหูชาง หมูที่ 

๑๐  (จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่ อ ใหป ระชาชนมี นํ้าใช

สําหรับทําการเกษตร 

ประตูเปด-ปดนํ้า 

จํานวน ๔ จุด 

๔๐,๐๐๐  ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนประตูเปด-ปดนํ้าที่

เพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ประตูเปด-ปด สงนํ้าสําหรับ

การเกษตรไดมากข้ึนและเพียงพอตอการทาํ

การเกษตร 

ประชาชนมีนํ้าใช

สําหรับทาํ

การเกษตรอยาง

เพียงพอ 

กองชาง 

๑๑ ขุดลอกคลองหนองยาวเพื่อแหลงนํ้าการเกษตร 

หมูที่ ๑๒ (จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่ อ ใหป ระชาชนมี นํ้าใช

สําหรับทําการเกษตร 

กวาง ๒๐ เมตร 

ยาว ๒,๐๐๐ เมตร 

๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนคลองที่ไดรบัการขุด

ลอกเพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ คลองที่ไดรับการขุดลอก

สามารถกั ก เก็บ นํ้ าแล ะส ง นํ้ าสํ าห รับ

การเกษตรไดมากข้ึนและเพียงพอตอการทํา

การเกษตร 

ประชาชนมีนํ้าใช

สําหรับทาํ

การเกษตรอยาง

เพียงพอ 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 

 

 

๑.๒ พัฒนาการคมนาคมและการขนสงสินคา 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 

 ๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๑ กอสรางถนน คสล. จุดบานนายอุดม เครือนาค 

หมูที่ ๑  (จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 

กวาง ๔ เมตร ยาว 

๓๐๐ เมตร 

๒๔๐,๐๐๐  ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนถนน คสล.เพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ถนน คสล.ไดมาตรฐาน และ

การคมนาสะดวกรวดเร็วข้ึน 

การคมนาคมมี

ความสะดวก

รวดเร็วและมี

ความปลอดภัย 

กองชาง 

๒ ลงหินคลุกถนน ๙ จุด  (๑)บานนางประหยัด 

อิ่มพงษ  (๒)บานนางสมจิตร  (๓)หนาบานน.ส.

เสถียร  (๔)ซอยขางบานจาแคะ  (๕)บาน น.ส.

คนึง  ดวงใจ  (๖)ซอยบานนางวิไล ม่ันทรพัย  

(๗)นายวีระ ปานกรด  (๘)นายมานิตย รักแกว  

(๙)ซอยบานนายอุดม เครือนาค หมูที่ ๑ (จาก

ประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 

๙ จุด ๑๐๐,๐๐๐ 

 

 ๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑.เชิงปริมาณ จาํนวนถนนหินคลุกเพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ถนนหินคลุกไดมาตรฐาน

และการคมนาคมสะดวกรวดเร็วข้ึน 

 

การคมนาคมมี

ความสะดวก

รวดเร็วและมี

ความปลอดภัย 

กองชาง 

๓ กอสรางถนน คสล. จุดซอยสะพานสรางใหม  

หมูที่ ๑  (จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 

กวาง ๕ เมตร ยาว 

๓๐๐ เมตร 

๒๔๐,๐๐๐  ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนถนน คสล.เพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ถนน คสล.ไดมาตรฐาน และ

การคมนาสะดวกรวดเร็วข้ึน 

การคมนาคมมี

ความสะดวก

รวดเร็วและมี

ความปลอดภัย 

กองชาง 

๔ ซอมแซมถนน คสล. สายริมแมนํ้าปง ๒ จุด จุด

ที่๑ บานนางฟุง สสีุก จุดที๒่ บานนายเงิน   

ทะศรี  หมูที่ ๑  (จากประชาคมหมูบาน, แผน

ชุมชน) 

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 

จุดที่๑ กวาง ๔ 

เมตร ยาว๒๐เมตร 

จุดที่๒ กวาง ๔ 

เมตร ยาว๒๐เมตร  

๙๖,๐๐๐  ๙๖,๐๐๐ ๙๖,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนถนน คสล.ที่ไดรับการ

ซอมแซมเพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ถนน คสล.ไดมาตรฐาน และ

การคมนาสะดวกรวดเร็วข้ึน 

การคมนาคมมี

ความสะดวก

รวดเร็วและมี

ความปลอดภัย 

กองชาง 

๕ กอสรางบันได คสล. จากถนนริมแมนํ้าปง    

ในหมูบานข้ึนเข่ือนเรียงหิน หมูที่ ๒         

(จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อใหประชาชนมีทางข้ึนลง

เข่ือนเรียงหิน 

จํานวน ๘ จุด ๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จํานวนบันได คสล. เพิ่มข้ึน  

๒.เชิงคุณภาพ บันได คสล. ไดมาตรฐาน 

และการคมนาสะดวก 

ประชาชนมีความ

สะดวกในการข้ึน

เข่ือนเรียงหิน 

กองชาง 

๖ กอสรางถนน คสล. แยกเขาบึงพระ หมูที่ ๒  

(จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 

กวาง ๔ เมตร ยาว 

๔๐๐ เมตร 

๓๒๐,๐๐๐  ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนถนน คสล.เพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ถนน คสล.ไดมาตรฐาน และ

การคมนาสะดวกรวดเร็วข้ึน 

การคมนาคมมี

ความสะดวก

รวดเร็วและมี

ความปลอดภัย 

กองชาง 



๑๘ 

 

 

๗ ขยายไหลทางถนนพรอมราวสะพานขามคลอง

พิกุลสองขางทาง หมูที่ ๒  (จากประชาคม

หมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 

ขางละ ๑ เมตร 

ยาว ๑,๐๐๐ เมตร 

๒๔๐,๐๐๐  ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ ไหลทางที่ไดรบัการซอมแซม

เพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ไหลทางไดมาตรฐาน และ

การคมนาสะดวกรวดเร็วข้ึน 

การคมนาคมมี

ความสะดวก

รวดเร็วและมี

ความปลอดภัย 

กองชาง 

 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 

 ๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๘ กอสรางถนน ตสล.ถนนสายหลงัหมูบาน หมูที่

๓ (จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 

กวาง ๕ เมตร ยาว

๖๐๐ เมตร 

๖๐๐,๐๐๐  ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนถนน คสล.เพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ถนน คสล.ไดมาตรฐาน และ

การคมนาสะดวกรวดเร็วข้ึน 

การคมนาคมมี

ความสะดวก

รวดเร็วและมี

ความปลอดภัย 

กองชาง 

๙ กอสรางถนน คสล.ซอยบานตาป ูหมูที่ ๓ (จาก

ประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 

กวาง ๑ เมตร ยาว 

๑๕๐ เมตร 

๙๐,๐๐๐  ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนถนน คสล.เพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ถนน คสล.ไดมาตรฐาน และ

การคมนาสะดวกรวดเร็วข้ึน 

การคมนาคมมี

ความสะดวก

รวดเร็วและมี

ความปลอดภัย 

กองชาง 

๑๐ กอสรางถนน คสล. ซอยบานนางละมูล       

หมูที่ ๔  (จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 

กวาง ๒.๕ เมตร 

ยาว ๒๐๐ เมตร 

๓๐๐,๐๐๐ 

 

 ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนถนน คสล.เพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ถนน คสล.ไดมาตรฐาน และ

การคมนาสะดวกรวดเร็วข้ึน 

การคมนาคมมี

ความสะดวก

รวดเร็วและมี

ความปลอดภัย 

กองชาง 

๑๑ ซอมแซมกอสรางถนน คสล. ถนนสายหลัง

หมูบาน หมูที่ ๔  (จากประชาคมหมูบาน, แผน

ชุมชน) 

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 

กวาง ๔ เมตร ยาว 

๑๕ เมตร 

๓๖,๐๐๐  ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนถนน คสล.ที่ไดรับการ

ซอมแซมเพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ถนน คสล.ไดมาตรฐาน และ

การคมนาสะดวกรวดเร็วข้ึน 

การคมนาคมมี

ความสะดวก

รวดเร็วและมี

ความปลอดภัย 

กองชาง 

๑๒ ลงหินคลุกไหลทาง ซอยบางมวง ๒,๓,๔       

หมูที่ ๔  (จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน)  

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 

ยาว ๕๐ เมตร ๔๐,๐๐๐  ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนถนนหินคลุกเพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ถนนหินคลุกไดมาตรฐาน

และการคมนาคมสะดวกรวดเร็วข้ึน 

การคมนาคมมี

ความสะดวก

รวดเร็วและมี

ความปลอดภัย 

กองชาง 

๑๓ กอสรางถนน คสล. ซอยเขาบานนายยุทธ    

อยูสิน พรอมทอระบายนํ้า หมูที่ ๖          

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 

กวาง ๒.๕ เมตร 

ยาว ๑๕๐ เมตร 

๓๕๐,๐๐๐  ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนถนน คสล.เพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ถนน คสล.ไดมาตรฐาน และ

การคมนาคมมี

ความสะดวก

กองชาง 



๑๙ 

 

 

(จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) การคมนาสะดวกรวดเร็วข้ึน รวดเร็วและมี

ความปลอดภัย 

๑๔ กอสรางถนน คสล. ซอยเขาบานนายสายัญ 

ขาง รร.คุงวารีเหนือ หมูที่ ๖  (จากประชาคม

หมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 

กวาง ๓ เมตร ยาว 

๕๐๐ เมตร 

๓๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนถนน คสล.เพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ถนน คสล.ไดมาตรฐาน และ

การคมนาสะดวกรวดเร็วข้ึน 

การคมนาคมมี

ความสะดวก

รวดเร็วและมี

ความปลอดภัย 

กองชาง 

๑๕ กอสรางถนน คสล. ซอยบานนางบังอร ถม

เพช็ร หมูที่ ๖  (จากประชาคมหมูบาน, แผน

ชุมชน) 

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 

กวาง ๓ เมตร ยาว 

๔๐๐ เมตร 

๒๔๐,๐๐๐  ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนถนน คสล.เพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ถนน คสล.ไดมาตรฐาน และ

การคมนาสะดวกรวดเร็วข้ึน 

การคมนาคมมี

ความสะดวก

รวดเร็วและมี

ความปลอดภัย 

กองชาง 

 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 

 ๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๑๖ กอสรางถนน คสล. ซอยขางบาน น.ส.อนงค 

หมูที่ ๖  (จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 

กวาง ๔ เมตร ยาว 

๒๐๐ เมตร 

๒๔๐,๐๐๐  ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนถนน คสล.เพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ถนน คสล.ไดมาตรฐาน และ

การคมนาสะดวกรวดเร็วข้ึน 

การคมนาคมมี

ความสะดวก

รวดเร็วและมี

ความปลอดภัย 

กองชาง 

๑๗ กอสรางถนน คสล. จุดซอยนายไว วงษจันทร 

สิ้นสุดบานนายสมชาย สุขแยม หมูที่ ๗     

(จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 

กวาง ๒ เมตร ยาว 

๒๐๐ เมตร 

๓๖๐,๐๐๐  ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนถนน คสล.เพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ถนน คสล.ไดมาตรฐาน และ

การคมนาสะดวกรวดเร็วข้ึน 

การคมนาคมมี

ความสะดวก

รวดเร็วและมี

ความปลอดภัย 

กองชาง 

๑๘ กอสรางถนน คสล. ซอยขางบานนายเกลียว 

หมูที่ ๗ (จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 

กวาง ๓ เมตร ยาว 

๒๐๐ เมตร 

๓๖๐,๐๐๐  ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนถนน คสล.เพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ถนน คสล.ไดมาตรฐาน และ

การคมนาสะดวกรวดเร็วข้ึน 

การคมนาคมมี

ความสะดวก

รวดเร็วและมี

ความปลอดภัย 

กองชาง 

๑๙ กอสรางถนน คสล. ซอยขางบานนายเล็ก 

วาสนาปญญาภากุล หมูที่ ๗ (จากประชาคม

หมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 

กวาง ๓ เมตร ยาว 

๒๐๐ เมตร  

๓๖๐,๐๐๐  ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนถนน คสล.เพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ถนน คสล.ไดมาตรฐาน และ

การคมนาสะดวกรวดเร็วข้ึน 

การคมนาคมมี

ความสะดวก

รวดเร็วและมี

ความปลอดภัย 

กองชาง 



๒๐ 

 

 

๒๐ กอสรางถนน คสล. ซอยบานนางหลี กอนคํา 

หมูที่ ๗  (จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 

กวาง ๔ เมตร ยาว 

๕๐ เมตร 

๑๒๐,๐๐๐  ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนถนน คสล.เพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ถนน คสล.ไดมาตรฐาน และ

การคมนาสะดวกรวดเร็วข้ึน 

การคมนาคมมี

ความสะดวก

รวดเร็วและมี

ความปลอดภัย 

 

กองชาง 

๒๑ กอสรางถนน คสล. ซอยนายวิโรจน หมูที่ ๗ 

(จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 

กวาง ๒ เมตร ยาว 

๑๐๐ เมตร 

๑๒๐,๐๐๐  ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนถนน คสล.เพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ถนน คสล.ไดมาตรฐาน และ

การคมนาสะดวกรวดเร็วข้ึน 

การคมนาคมมี

ความสะดวก

รวดเร็วและมี

ความปลอดภัย 

 

กองชาง 

๒๒ กอสรางถนน คสล. ซอยบานนางพิน อาจเปยม 

หมูที่ ๘ (จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 

กวาง ๓ เมตร ยาว 

๓๐๐ เมตร 

๕๔๐,๐๐๐  ๕๔๐,๐๐๐ ๕๔๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนถนน คสล.เพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ถนน คสล.ไดมาตรฐาน และ

การคมนาสะดวกรวดเร็วข้ึน 

 

การคมนาคมมี

ความสะดวก

รวดเร็วและมี

ความปลอดภัย 

 

กองชาง 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 

 ๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๓ กอสรางถนนหินคลกุสระแปดไร หมูที่ ๘    

(จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 

กวาง ๓ เมตร ยาว 

๗๐๐ เมตร 

๘๔๐,๐๐๐  ๘๔๐,๐๐๐ ๘๔๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนถนนหินคลุกเพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ถนนหินคลุกไดมาตรฐาน

และการคมนาคมสะดวกรวดเร็วข้ึน 

การคมนาคมมี

ความสะดวก

รวดเร็วและมี

ความปลอดภัย 

กองชาง 

๒๔ กอสรางถนน คสล. ซอยบานนางสมัย เหลือ

บุญมี หมูที่ ๘  (จากประชาคมหมูบาน, แผน

ชุมชน) 

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 

กวาง ๓ เมตร ยาว 

๓๐๐ เมตร 

๕๔๐,๐๐๐  ๕๔๐,๐๐๐ ๕๔๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนถนน คสล.เพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ถนน คสล.ไดมาตรฐาน และ

การคมนาสะดวกรวดเร็วข้ึน 

 

การคมนาคมมี

ความสะดวก

รวดเร็วและมี

ความปลอดภัย 

กองชาง 

๒๕ กอสรางถนน คสล. ซอยบานนางจํานง กัน

ทรัพย หมูที่ ๘ (จากประชาคมหมูบาน, แผน

ชุมชน) 

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 

กวาง ๓ เมตร ยาว 

๑๐๐ เมตร 

๑๘๐,๐๐๐  ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนถนน คสล.เพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ถนน คสล.ไดมาตรฐาน และ

การคมนาสะดวกรวดเร็วข้ึน 

 

การคมนาคมมี

ความสะดวก

รวดเร็วและมี

ความปลอดภัย 

กองชาง 

๒๖ กอสรางถนน คสล. ซอยบานนางสาวแจว    เพื่อใหประชาชนไดรับความ กวาง ๓ เมตร ยาว ๓๖๐,๐๐๐  ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนถนน คสล.เพิ่มข้ึน การคมนาคมมี กองชาง 



๒๑ 

 

 

หมูที่ ๘  (จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) สะดวกในการสัญจร 

 

๒๐๐ เมตร    ๒.เชิงคุณภาพ ถนน คสล.ไดมาตรฐาน และ

การคมนาสะดวกรวดเร็วข้ึน 

 

ความสะดวก

รวดเร็วและมี

ความปลอดภัย 

๒๗ กอสรางถนน คสล. ซอยบานนายสมศักดิ์    

สระทองออน หมูที่ ๘  (จากประชาคมหมูบาน, 

แผนชุมชน) 

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 

 

กวาง ๓ เมตร ยาว 

๓๐๐ เมตร  

๕๔๐,๐๐๐  ๕๔๐,๐๐๐ ๕๔๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนถนน คสล.เพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ถนน คสล.ไดมาตรฐาน และ

การคมนาสะดวกรวดเร็วข้ึน 

 

การคมนาคมมี

ความสะดวก

รวดเร็วและมี

ความปลอดภัย 

กองชาง 

๒๘ กอสรางถนน คสล. ซอยบานนายสายันต    

กันทรัพย  หมูที่ ๘  (จากประชาคมหมูบาน, 

แผนชุมชน) 

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 

 

กวาง ๔ เมตร ยาว

๓๐๐ เมตร  

๗๒๐,๐๐๐  ๗๒๐,๐๐๐ ๗๒๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนถนน คสล.เพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ถนน คสล.ไดมาตรฐาน และ

การคมนาสะดวกรวดเร็วข้ึน 

 

การคมนาคมมี

ความสะดวก

รวดเร็วและมี

ความปลอดภัย 

กองชาง 

๒๙ กอสรางถนน คสล. ซอยบานนางหอง สุวรรณ

หงส หมูที่ ๘ (จากประชาคมหมูบาน, แผน

ชุมชน) 

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 

 

กวาง ๓.๕๐ เมตร  

ยาว ๘๐ เมตร 

๑๖๘,๐๐๐  ๑๖๘,๐๐๐ ๑๖๘,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนถนน คสล.เพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ถนน คสล.ไดมาตรฐาน และ

การคมนาสะดวกรวดเร็วข้ึน 

 

การคมนาคมมี

ความสะดวก

รวดเร็วและมี

ความปลอดภัย 

กองชาง 

๓๐ กอสรางถนน คสล. ซอยบานนางจําเนียร     

ตอจากถนนเดิม หมูที่ ๘  (จากประชาคม

หมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 

 

 

กวาง ๓ เมตร ยาว 

๑๐๐ เมตร  

๑๘๐,๐๐๐ 

 

 ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนถนน คสล.เพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ถนน คสล.ไดมาตรฐาน และ

การคมนาสะดวกรวดเร็วข้ึน 

 

การคมนาคมมี

ความสะดวก

รวดเร็วและมี

ความปลอดภัย 

 

กองชาง 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 

 ๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๓๑ กอสราง ถนน คสล. ซอยบานนางประนอม  

กันทรัพย หมูที ่๘ (จากประชาคมหมูบาน, 

แผนชุมชน) 

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 

 

 

กวาง ๓ เมตร ยาว 

๒๐๐ เมตร  

๓๖๐,๐๐๐  ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนถนน คสล.เพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ถนน คสล.ไดมาตรฐาน และ

การคมนาสะดวกรวดเร็วข้ึน 

 

การคมนาคมมี

ความสะดวก

รวดเร็วและมี

ความปลอดภัย 

กองชาง 

๓๒ กอสรางถนน คสล.ซอยบานนายจําเปน กอน

สุวรรณ หมูที่ ๘ (จากประชาคมหมูบาน, แผน

ชุมชน) 

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 
กวาง ๓ เมตร ยาว 

๒๐๐ เมตร  

๓๖๐,๐๐๐  ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนถนน คสล.เพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ถนน คสล.ไดมาตรฐาน และ

การคมนาสะดวกรวดเร็วข้ึน 

 

การคมนาคมมี

ความสะดวก

รวดเร็วและมี

ความปลอดภัย 

กองชาง 



๒๒ 

 

 

๓๓ กอสรางถนน คสล. ซอยบานนางจําป สงิแพ 

หมูที่ ๘ (จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 
กวาง ๓ เมตร ยาว 

๒๐๐ เมตร 

๓๖๐,๐๐๐  ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนถนน คสล.เพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ถนน คสล.ไดมาตรฐาน และ

การคมนาสะดวกรวดเร็วข้ึน 

 

การคมนาคมมี

ความสะดวก

รวดเร็วและมี

ความปลอดภัย 

กองชาง 

๓๔ กอสรางถนน คสล. เช่ือมตอถนนซอยบานนาง

สําเนียง โพธ์ิน่ิม หมูที่ ๘ (จากประชาคม

หมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 
กวาง ๓ เมตร ยาว 

๑๕๐ เมตร  

๒๗๐,๐๐๐  ๒๗๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนถนน คสล.เพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ถนน คสล.ไดมาตรฐาน และ

การคมนาสะดวกรวดเร็วข้ึน 

 

การคมนาคมมี

ความสะดวก

รวดเร็วและมี

ความปลอดภัย 

กองชาง 

๓๕ กอสรางและยกระดับ คสล.จากบานนายลือ 

นันที ถึงบานนางสาํราญ  กลิ่นฤทธ์ิ หมูที่ ๘  

(จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 
สูง ๐.๕๐ เมตร 

กวาง ๓ เมตร ยาว 

๒๐๐ เมตร 

๓๖๐,๐๐๐  ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนถนน คสล.เพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ถนน คสล.ไดมาตรฐาน และ

การคมนาสะดวกรวดเร็วข้ึน 

 

การคมนาคมมี

ความสะดวก

รวดเร็วและมี

ความปลอดภัย 

กองชาง 

๓๖ กอสรางถนน คสล. ตอจากถนนเดิมบานนาง

ปรางถึงที่นายสมเกียรติ หมูที่ ๘            

(จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 
กวาง ๓ เมตร ยาว

๑๐๐ เมตร 

๑๘๐,๐๐๐  ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนถนน คสล.เพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ถนน คสล.ไดมาตรฐาน และ

การคมนาสะดวกรวดเร็วข้ึน 

 

การคมนาคมมี

ความสะดวก

รวดเร็วและมี

ความปลอดภัย 

กองชาง 

๓๗ ขยายถนนจุดโคงบานนายชวน พรอมวางทอ 

พรอมประตูเปด-ปดนํ้า หมูที่ ๙             

(จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 
กวาง ๖ เมตร ยาว 

๑๐ เมตร 

๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนถนน คสล.เพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ถนน คสล.ไดมาตรฐาน และ

การคมนาสะดวกรวดเร็วข้ึน 

 

การคมนาคมมี

ความสะดวก

รวดเร็วและมี

ความปลอดภัย 

กองชาง 

๓๘ กอสรางถนน คสล.จุดบานนายชาญชัย-

หมูบานริมปง หมูที่ ๙  (จากประชาคมหมูบาน, 

แผนชุมชน) 

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 
 

กวาง ๓.๕๐ เมตร 

ยาว ๑๐๐ เมตร 

๒๑๐,๐๐๐  ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนถนน คสล.เพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ถนน คสล.ไดมาตรฐาน และ

การคมนาสะดวกรวดเร็วข้ึน 

 

การคมนาคมมี

ความสะดวก

รวดเร็วและมี

ความปลอดภัย 

 

กองชาง 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 

 ๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๓๙ ซอม/สรางถนนแอสฟลทติก จากบานนาย

แสวง  โพธ์ิรกัษา-นางยมลพร ชาวนา หมูที่ 

๑๐ (จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 
กวาง ๕ เมตร ๑,๔๐๐,๐๐๐  ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนถนนแอสฟลทติกฯที่

ไดรับการซอมแซมเพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ถนนแอสฟลทติกฯ 

การคมนาคมมี

ความสะดวก

รวดเร็วและมี

กองชาง 



๒๓ 

 

 

 ไดมาตรฐาน และการคมนาสะดวกรวดเร็ว

ข้ึน 

ความปลอดภัย 

๔๐ กอสรางถนน คสล.ซอยบานนายวิโรจน วรผล 

หมูที่๑๐  (จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 
กวาง ๓ เมตร ยาว 

๑๕๐ เมตร 

๒๗๐,๐๐๐  ๒๗๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนถนน คสล.เพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ถนน คสล.ไดมาตรฐาน และ

การคมนาสะดวกรวดเร็วข้ึน 

 

การคมนาคมมี

ความสะดวก

รวดเร็วและมี

ความปลอดภัย 

กองชาง 

๔๑ กอสรางถนน คสล. คลองตะคลอ (เช่ือมตอ

โครงการเดิม) หมูที่ ๑๐  (จากประชาคม

หมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 
กวาง ๕ เมตร ยาว 

๖๐๐ เมตร 

๑,๘๐๐,๐๐๐  ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนถนน คสล.เพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ถนน คสล.ไดมาตรฐาน และ

การคมนาสะดวกรวดเร็วข้ึน 

 

การคมนาคมมี

ความสะดวก

รวดเร็วและมี

ความปลอดภัย 

กองชาง 

๔๒ กอสรางถนน คสล. จากบานนายสมาน       

สุขแยม ถึงที่บานนางสายบัว สุขแยม หมูที่ ๑๐  

(จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 
กวาง ๕ เมตร ยาว 

๒๐๐ เมตร 

๖๐๐,๐๐๐  ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนถนน คสล.เพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ถนน คสล.ไดมาตรฐาน และ

การคมนาสะดวกรวดเร็วข้ึน 

 

การคมนาคมมี

ความสะดวก

รวดเร็วและมี

ความปลอดภัย 

กองชาง 

๔๓ กอสรางถนน คสล. ที่นานายแสวง โพธ์ิรกัษา 

หมูที่ ๑๐  (จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 
กวาง ๔ เมตร ยาว 

๔๐๐ เมตร 

๓๒๐,๐๐๐  ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนถนน คสล.เพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ถนน คสล.ไดมาตรฐาน และ

การคมนาสะดวกรวดเร็วข้ึน 

 

การคมนาคมมี

ความสะดวก

รวดเร็วและมี

ความปลอดภัย 

กองชาง 

๔๔ จัดซื้อกระจกเตือนบริเวณโคงและแยกถนน   

หมูที่ ๑ - ๑๒ (จากประชาคมหมูบาน, แผน

ชุมน) 

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 

ทั้งตําบล ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนกระจกเตือนบริเวณ

โคงเพิ่มข้ึน  

๒.เชิงคุณภาพ กระจกเตือนบริเวณโคง ได

มาตรฐาน และการคมนาคมมีความสะดวก 

การคมนาคมมี

ความสะดวก

รวดเร็วและมี

ความปลอดภัย 

กองชาง 

๔๕ กอสรางถนน คสล. พรอมทอบล็อกคอน      

เวิรสถนนขามคลองบึงคาขางวัดนิเวศวุฒาราม 

หมูที่ ๑๑  (จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 
กวาง ๕ เมตร ยาว 

๑๕๐ เมตร 

๒๗๐,๐๐๐  ๒๗๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนถนน คสล.เพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ถนน คสล.ไดมาตรฐาน และ

การคมนาสะดวกรวดเร็วข้ึน 

 

การคมนาคมมี

ความสะดวก

รวดเร็วและมี

ความปลอดภัย 

กองชาง 

๔๖ กอสรางถนน คสล. ซอยบานนายไพทรูย หมูที่

๑๑  (จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 
กวาง ๔ เมตร ยาว 

๕๐ เมตร  

๑๒๐,๐๐๐  ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนถนน คสล.เพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ถนน คสล.ไดมาตรฐาน และ

การคมนาสะดวกรวดเร็วข้ึน 

 

การคมนาคมมี

ความสะดวก

รวดเร็วและมี

ความปลอดภัย 

กองชาง 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานท่ี



๒๔ 

 

 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

 ๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ 

๔๗ กอสรางถนน คสล. ซอยตนโพธ์ิ หมูที่ ๑๑  

(จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน)  

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 
กวาง ๔ เมตร ยาว 

๖๐๐ เมตร 

๑,๔๔๐,๐๐๐  ๑,๔๔๐,๐๐๐ ๑,๔๔๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนถนน คสล.เพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ถนน คสล.ไดมาตรฐาน และ

การคมนาสะดวกรวดเร็วข้ึน 

 

การคมนาคมมี

ความสะดวก

รวดเร็วและมี

ความปลอดภัย 

กองชาง 

๔๘ กอสรางถนน คสล. ซอยบานนายสมหมาย  

บุญปกครอง หมูที่ ๑๑   (จากประชาคม

หมูบาน, แผนชุมชน)  

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 
กวาง ๔ เมตร ยาว

๑๐๐ เมตร  

๒๔๐,๐๐๐  ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนถนน คสล.เพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ถนน คสล.ไดมาตรฐาน และ

การคมนาสะดวกรวดเร็วข้ึน 

 

การคมนาคมมี

ความสะดวก

รวดเร็วและมี

ความปลอดภัย 

กองชาง 

๔๙ ลงหินคลุก ซอยบานนายสุนทร  วงษสัมฤทธ์ิ 

หมูที่ ๑๑ (จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 
กวาง ๔ ยาว ๓๐๐ 

เมตร  

๗๒๐,๐๐๐  ๗๒๐,๐๐๐ ๗๒๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนถนนหินคลุกเพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ถนนหินคลุกไดมาตรฐาน

และการคมนาคมสะดวกรวดเร็วข้ึน 

การคมนาคมมี

ความสะดวก

รวดเร็วและมี

ความปลอดภัย 

กองชาง 

๕๐ ลงหินคลุก ซอยขางโรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม 

หมูที่ ๑๑ (จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 
กวาง ๒ ยาว ๕๐ 

เมตร 

๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนถนนหินคลุกเพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ถนนหินคลุกไดมาตรฐาน

และการคมนาคมสะดวกรวดเร็วข้ึน 

การคมนาคมมี

ความสะดวก

รวดเร็วและมี

ความปลอดภัย 

กองชาง 

๕๑ ติดตั้งสญัญาณไฟจราจร (ไฟกระพิบ)         

หมูที่ ๑๑ (จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 
๓ จุด ๑๕,๐๐๐  ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนสัญญาณไฟจราจร

เพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ สัญญาณไฟจราจร          

ไดมาตรฐานและการคมนาคมสะดวก

รวดเร็วข้ึน 

การคมนาคมมี

ความสะดวก

รวดเร็วและมี

ความปลอดภัย 

กองชาง 

๕๒ กอสรางสะพานขามคลองหนองยาว/บล็อก

คอนเวิรส ซอยบานนางขาว รกักลิ่น หมูที่ ๑๒   

(จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 
กวาง ๓ เมตร ยาว 

๓๐ เมตร 

๓๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ สะพาน/บลอ็กคอนเวิรสมี

จํานวนเพิ่มข้ึน   

๒.เชิงคุณภาพ สะพาน/บล็อกคอนเวิรสได

มาตรฐาน และการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว

ข้ึน 

การคมนาคมมี

ความสะดวก

รวดเร็วและมี

ความปลอดภัย 

 

กองชาง 

๕๓ กอสรางถนน คสล. เลียบคลองหนองยาว     

หมูที่ ๑๒ (จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 

กวาง ๔ เมตร ยาว 

๒๐๐ เมตร  

๔๘๐,๐๐๐  ๔๘๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนถนน คสล.เพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ถนน คสล.ไดมาตรฐาน และ

การคมนาสะดวกรวดเร็วข้ึน 

การคมนาคมมี

ความสะดวก

รวดเร็วและมี

กองชาง 



๒๕ 

 

 

 ความปลอดภัย 

  

 

๑.๓ พัฒนาการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 

 ๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๑ วางทอระบายนํ้าจุดบานนางมะลิ หมูที่ ๑   

(จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อใหการระบายนํ้าจาก

ครัวเรือนและถนนมี

ประสิทธิภาพ แกไขปญหา

การทวมขังของนํ้าทิ้ง 

ขน า ด ๐ .๘ ๐ 

เมตร ยาว ๓๐ ๐ 

เมตร 

๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนวางทอระบายนํ้าที่

เพิ่มข้ึน  

๒.เชิงคุณภาพ การระบายนํ้าทิ้งจาก

ครัวเรือนมีประสิทธิภาพ และประชาชนมี

สุขอนามัยที่ดีปลอดจากกลิ่นนํ้าเสีย และไม

มีสิ่งเพาะพันธลูกนํ้ายุงลาย 

การระบายนํ้าทิ้ ง

ออกจากชุมชนมี

ประสิทธิภาพ ลด

การท วม ขังแล ะ

การเนาเสียของนํ้า 

กองชาง 

๒ ซอมทอระบายนํ้าจุดบานนายหวอย  แปน

เพชร หมูที่ ๑  (จากประชาคมหมูบาน, แผน

ชุมชน) 

เพื่อใหการระบายนํ้าจาก

ครัวเรือนและถนนมี

ประสิทธิภาพ แกไขปญหา

การทวมขังของนํ้าทิ้ง 

ขนาด   ๐ .๘ ๐ 

เมตร ยาว ๓๐ ๐ 

เมตร  

๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนวางทอระบายนํ้าที่

เพิ่มข้ึน  

๒.เชิงคุณภาพ การระบายนํ้าทิ้งจาก

ครัวเรือนมีประสิทธิภาพ และประชาชนมี

สุขอนามัยที่ดีปลอดจากกลิ่นนํ้าเสีย และไม

มีสิ่งเพาะพันธลูกนํ้ายุงลาย 

การระบายนํ้าทิ้ ง

ออกจากชุมชนมี

ประสิทธิภาพ ลด

การท วม ขังแล ะ

การเนาเสียของนํ้า 

กองชาง 

๓ ขยายเขตไฟฟาพรอมติดตั้งไฟฟาสาธารณะราย

ทาง จุดบานนายมานะ วินัยเนาวรัตน – นาย

สัมพันธ แสงพวง หมูที่ ๑  (จากประชาคม

หมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อขยายเขตไฟฟาและ

ติดตั้งไฟฟาสองสวางให

ทั่วถึงและเพียงพอตอความ

ตองการ 

ยาว ๗๐๐ เมตร  ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนครัวเรือนที่ไดใชไฟฟา

เพิ่มข้ึน  

๒.เชิงคุณภาพ ประชาชนมีไฟฟาใชครับทุก

ครัวเรือน และมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน 

ประชาชนมีไฟฟา

สองสวางตามทอง

ถนนอยางทั่วถึง 

กองชาง 

๔ ขยายเขตไฟฟา จุดบานนางมะลิ หุนสะดี – 

นายวุฒิ  บุญมา หมูที่ ๑   (จากประชาคม

หมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อขยายเขตไฟฟาและ

ติดตั้งไฟฟาสองสวางให

ทั่วถึงและเพียงพอตอความ

ตองการ 

ร ะ ย ะ ท า ง  ย า ว

๓๐๐ เมตร  

๓๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนครัวเรือนที่ไดใชไฟฟา

เพิ่มข้ึน  

๒.เชิงคุณภาพ ประชาชนมีไฟฟาใชครับทุก

ครัวเรือน และมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน 

ประชาชนมีไฟฟา

สองสวางตามทอง

ถนนอยางทั่วถึง 

กองชาง 

๕ ติดตั้งไฟฟาสาธารณะรายทางจดุหนาบานนาง

สะอาด คงโต หมูที่ ๑  (จากประชาคมหมูบาน, 

เพื่อติดตั้งไฟฟาสองสวางให

ทั่วถึง และเพียงพอตอความ

๒  จุด ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนไฟฟาสาธารณราย

ทางเพิ่มและใชงานไดดีข้ึน  

ประชาชนมีไฟฟา

สองสวางตามทอง

กองชาง 



๒๖ 

 

 

แผนชุมชน) ตองการ ๒.เชิงคุณภาพ ประชาชนมีไฟฟาสาธารณ

รายทางใช มีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน และมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน 

ถนนอยางทั่วถึง 

๖ กอสรางบันไดทานํ้าพรอมราวบันได หมูที่ ๑ 

(จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อใหประชาชนมีทางข้ึนลง

แมนํ้า 

๑ จุด ๑๕๐,๐๐๐ 

 

 ๑๕๐,๐๐๐ 

 

๑๕๐,๐๐๐ 

 

๑.เชิงปริมาณ จาํนวนเหมืองคอนกรีตสงที่

เพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ เหมืองสงนํ้าคอนกรีตที่ได

มาตรฐาน สงนํ้าสําหรับการเกษตรไดมาก

ข้ึนและเพียงพอตอการทําการเกษตร 

ประชาชนมีความ

สะดวกในการข้ึน

ลงแมนํ้า 

กองชาง 

 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 

 ๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๗ ถังขยะประจําหมูบาน ทัง้ตาํบล              

(จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อรองรับขยะมูลฝอยใน

ครัวเรือน 

หมูที่ ๑ – ๑๒  ๕๐๐,๐๐๐ 

 

 ๕๐๐,๐๐๐ 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

๑.เชิงปริมาณ จาํนวนถังขยะที่เพิ่มข้ึน  

๒.เชิงคุณภาพ มีระบบการคัดแยกและทิง้

ขยะที่ดี ประชาชนมีสุขอนามัย 

ที่ดีปลอดจากกลิ่นเหม็นเนาเสียจากขยะ 

และไมมีแหลงเพาะเช้ือโรคจากแมลงวัน 

ห มู บ าน  ชุ มช น

สะอาดเปน 

ระเบียบเรียบรอย 

กองคลัง 

๘ จัดทําปายประชาสัมพันธ ช่ือหมูบาน/ซอย/

ถนน/สถานที่สําคัญ  (จากประชาคมหมูบาน, 

แผนชุมชน) 

เพื่อจัดทาํปาย

ประชาสัมพันธ ช่ือหมูบาน/

ซอย/ถนน/สถานที่สําคัญ 

หมูที่ ๑ – ๑๒  ๔๐๐,๐๐๐  ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนปายบอกทาง/ปาย

หมูบานที่เพิ่มข้ึน  

๒.เชิงคุณภาพ หมูบานมีปายบอกทาง/ปาย

หมูบานเปนสัดสวนชัดเจนข้ึน สะดวกแกผู

เขาไปติดตอหรอืเขาหมูบาน 

ภู มิทั ศน ตํ าบล มี

ความสวยงาม 

อบต. 

๙ ขยายทอเมนตประปาทัง้หมูบาน หมูที่ ๒ 

(จากประชาคมหมูบาน,แผนชุมชน) 

เพื่อใหประชาชนมีนํ้าใช

สําหรับการอปุโภคบริโภค 
ขนาด ๓ น้ิว-๔

น้ิว ยาว ๓๐๐ 

เมตร   

๒๐๐,๐๐๐ 

 

 ๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

๑.เชิงปริมาณ จาํนวนทอเมนตระบบประปา

ที่เพิ่มข้ึน  

๒.เชิงคุณภาพ ทอเมนตระบบประปาที่ได

มาตรฐาน และสงนํ้าประปามี ประสิทธิภาพ

และเพียงพอตอความตองการ 

ประชาชนมีนํ้าใช

สําหรับการอุปโภค

บริโภคอยาง 

เพียงพอ  

กองชาง 

๑๐ ติดตั้งไฟฟาสาธารณริมเข่ือนเรียงหิน จากบาน

นายจันทร-บานนายมานิตย หมูที่ ๒         

(จากประชาคมหมูบาน,แผนชุมชน) 

เพื่อติดตั้งไฟฟาสองสวางให

ทั่วถึง และเพียงพอตอความ

ตองการ 

๕ จุด ๒๐,๐๐๐ 

 

 ๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๑.เชิงปริมาณ จาํนวนไฟฟาสาธารณราย

ทางเพิ่มและใชงานไดดีข้ึน  

๒.เชิงคุณภาพ ประชาชนมีไฟฟาสาธารณ

ประชาชนมีไฟฟา

สองสวางตามทอง

ถนนอยางทั่วถึง 

กองชาง 



๒๗ 

 

 

รายทางใช มีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน และมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน 

๑๑ วางทอระบายนํ้า คสล. ขามคลองเขาบานนาง

มันฑนา  กลิ่นน่ิมนวล หมูที่ ๒ (จากประชาคม

หมูบาน,แผนชุมชน) 

เพื่อใหการระบายนํ้าจาก

ครัวเรือนและถนนมี

ประสิทธิภาพ แกไขปญหา

การทวมขังของนํ้าทิ้ง 

ขนาด๐.๘๐ 

เมตร ยาว ๖ เมตร 

๑๒,๐๐๐  ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนวางทอระบายนํ้าที่

เพิ่มข้ึน  

๒.เชิงคุณภาพ การระบายนํ้าทิ้งจาก

ครัวเรือนมีประสิทธิภาพ และประชาชนมี

สุขอนามัยที่ดีปลอดจากกลิ่นนํ้าเสีย และไม

มีสิ่งเพาะพันธลูกนํ้ายุงลาย 

การระบายนํ้าทิ้ ง

ออกจากชุมชนมี

ประสิทธิภาพ ลด

การท วม ขังแล ะ

การเนาเสียของนํ้า 

กองชาง 

๑๒ ขยายเขตไฟฟา เริ่มตนจากคลองพิกลุ สิ้นสุด

หมูที่ ๓ (จากประชาคมหมูบาน,แผนชุมชน) 

เพื่อขยายเขตไฟฟาและ

ติดตั้งไฟฟาสองสวางให

ทั่วถึงและเพียงพอตอความ

ตองการ 

จํานวน ๒๐ ตน ๔๐๐,๐๐๐  ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนครัวเรือนที่ไดใชไฟฟา

เพิ่มข้ึน  

๒.เชิงคุณภาพ ประชาชนมีไฟฟาใชครับทุก

ครัวเรือน และมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน 

 

ประชาชนมีไฟฟา

สองสวางตามทอง

ถนนอยางทั่วถึง 

กองชาง 

 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 

 ๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๑๓ ขยายเขตทอเมนตประปาทั้งหมูบาน หมูที่ ๓ 

(จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อใหประชาชนมีนํ้าใช

สําหรับการอปุโภคบริโภค 
ขนาด ๓  น้ิว 

ยาว ๓๐๐ เมตร   

๒๐๐,๐๐๐ 

 

 ๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

๑.เชิงปริมาณ จาํนวนทอเมนตระบบประปา

ที่เพิ่มข้ึน  

๒.เชิงคุณภาพ ทอเมนตระบบประปาที่ได

มาตรฐาน และสงนํ้าประปามี ประสิทธิภาพ

และเพียงพอตอความตองการ 

ประชาชนมีนํ้าใช

สําหรับการอุปโภค

บริโภคอยาง 

เพียงพอ  

กองชาง 

๑๔ วางทอระบายนํ้า คสล.จุดบานนางประหยัด 

หมูที่ ๔ (จากประชาคมหมูบาน,แผนชุมชน) 

เพื่อใหการระบายนํ้าจาก

ครัวเรือนและถนนมี

ประสิทธิภาพ แกไขปญหา

การทวมขังของนํ้าทิ้ง 

ขนาด   ๐ .๖ ๐ 

เมตร ยาว ๓๐ ๐ 

เมตร 

๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนวางทอระบายนํ้าที่

เพิ่มข้ึน  

๒.เชิงคุณภาพ การระบายนํ้าทิ้งจาก

ครัวเรือนมีประสิทธิภาพ และประชาชนมี

สุขอนามัยที่ดีปลอดจากกลิ่นนํ้าเสีย และไม

มีสิ่งเพาะพันธลูกนํ้ายุงลาย 

การระบายนํ้าทิ้ ง

ออกจากชุมชนมี

ประสิทธิภาพ ลด

การท วม ขังแล ะ

การเนาเสียของนํ้า 

กองชาง 

๑๕ ขยายเขตไฟฟาถนนสายหลังหมูบาน หมูที่ ๔ 

เช่ือมตอหมูที่ ๕ หมูที่ ๖ (จากประชาคม

เพื่อขยายเขตไฟฟาและ

ติดตั้งไฟฟาสองสวางให

จํานวน ๒๐ ตน ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนครัวเรือนที่ไดใชไฟฟา

เพิ่มข้ึน  

ประชาชนมีไฟฟา

สองสวางตามทอง

กองชาง 



๒๘ 

 

 

หมูบาน,แผนชุมชน) ทั่วถึงและเพียงพอตอความ

ตองการ 

๒.เชิงคุณภาพ ประชาชนมีไฟฟาใชครับทุก

ครัวเรือน และมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน 

ถนนอยางทั่วถึง 

๑๖ กอสราง/ปรับปรุงศาลาอเนกประสงคริมนํ้า 

หมูที่ ๕ (จากประชาคมหมูบาน,แผนชุมชน)  

เพื่อใหเปนที่เก็บวัสดุประจาํ

หมูบาน 

จํานวน ๑ ศาลา ๑๕๐,๐๐๐  ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนศาลาอเนกประสงค

ไดรับการซอมแซมเพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ศาลาอเนกประสงคมี

คุณภาพและเพียงพอตอความตองการ 

ประขาขนสามารถ

ใชศาลาประชาคม

เปนที่เก็บวัสดุ 

กองชาง 

๑๗ วางทอระบายนํ้าขามถนน หนาบานนางฉวี   

หมูที่ ๕ (จากประชาคมหมูบาน,แผนชุมชน) 

เพื่อใหการระบายนํ้าจาก

ครัวเรือนและถนนมี

ประสิทธิภาพ แกไขปญหา

การทวมขังของนํ้าทิ้ง 

ข น า ด   ๐ .๘ 

เม ต ร  ย า ว  ๕ ๐ 

เมตร  

๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนวางทอระบายนํ้าที่

เพิ่มข้ึน  

๒.เชิงคุณภาพ การระบายนํ้าทิ้งจาก

ครัวเรือนมีประสิทธิภาพ และประชาชนมี

สุขอนามัยที่ดีปลอดจากกลิ่นนํ้าเสีย และไม

มีสิ่งเพาะพันธลูกนํ้ายุงลาย 

 

การระบายนํ้าทิ้ ง

ออกจากชุมชนมี

ประสิทธิภาพ ลด

การท วม ขังแล ะ

การเนาเสียของนํ้า 

กองชาง 

๑๘ วางทอระบายนํ้าขามถนน หนาบานนายวิชัย 

หมูที่ ๕ (จากประชาคมหมูบาน,แผนชุมชน) 

เพื่อใหการระบายนํ้าจาก

ครัวเรือนและถนนมี

ประสิทธิภาพ แกไขปญหา

การทวมขังของนํ้าทิ้ง 

ข น า ด  ๐ .๘ 

เม ต ร  ย า ว  ๒ ๐ 

เมตร 

๔๐,๐๐๐  ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนวางทอระบายนํ้าที่

เพิ่มข้ึน  

๒.เชิงคุณภาพ การระบายนํ้าทิ้งจาก

ครัวเรือนมีประสิทธิภาพ และประชาชนมี

สุขอนามัยที่ดีปลอดจากกลิ่นนํ้าเสีย และไม

มีสิ่งเพาะพันธลูกนํ้ายุงลาย 

 

การระบายนํ้าทิ้ ง

ออกจากชุมชนมี

ประสิทธิภาพ ลด

การท วม ขังแล ะ

การเนาเสียของนํ้า 

กองชาง 

ที โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 

 ๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๑๙ วางทอระบายนํ้าขามถนน จุดบานนางวิมล  

แซหาน หมูที่ ๕ (จากประชาคมหมูบาน,แผน

ชุมชน)  

เพื่อใหการระบายนํ้าจาก

ครัวเรือนและถนนมี

ประสิทธิภาพ แกไขปญหา

การทวมขังของนํ้าทิ้ง 

ขนาด   ๐ .๘ ๐ 

เม ต ร  ย า ว  ๒ ๕ 

เมตร 

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนวางทอระบายนํ้าที่

เพิ่มข้ึน  

๒.เชิงคุณภาพ การระบายนํ้าทิ้งจาก

ครัวเรือนมีประสิทธิภาพ และประชาชนมี

สุขอนามัยที่ดีปลอดจากกลิ่นนํ้าเสีย และไม

มีสิ่งเพาะพันธลูกนํ้ายุงลาย 

การระบายนํ้าทิ้ ง

ออกจากชุมชนมี

ประสิทธิภาพ ลด

การท วม ขังแล ะ

การเนาเสียของนํ้า 

กองชาง 

๒๐ วางทอระบายนํ้า จดุบาน น.ส.ประภา พุมทอง 

หมูที่ ๕ (จากประชาคมหมูบาน,แผนชุมชน) 

เพื่อใหการระบายนํ้าจาก

ครัวเรือนและถนนมี
ขนาด  ๐ .๘ ๐ 

เม ต ร  ย า ว  ๗ ๐ 

๑๔๐,๐๐๐  ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนวางทอระบายนํ้าที่

เพิ่มข้ึน  

การระบายนํ้าทิ้ ง

ออกจากชุมชนมี

กองชาง 



๒๙ 

 

 

ประสิทธิภาพ แกไขปญหา

การทวมขังของนํ้าทิ้ง 

เมตร  ๒.เชิงคุณภาพ การระบายนํ้าทิ้งจาก

ครัวเรือนมีประสิทธิภาพ และประชาชนมี

สุขอนามัยที่ดีปลอดจากกลิ่นนํ้าเสีย และไม

มีสิ่งเพาะพันธลูกนํ้ายุงลาย 

ประสิทธิภาพ ลด

การท วม ขังแล ะ

การเนาเสียของนํ้า 

๒๑ กอสรางศาลาอเนกประสงคริมแมนํ้าปง    

หนาบานนางบังอร ถมเพ็ชร หมูที่ ๖       

(จากประชาคมหมูบาน,แผนชุมชน) 

เพื่อใหเปนที่เก็บวัสดุประจาํ

หมูบาน 

จํานวน ๑ ศาลา ๔๐๐,๐๐๐  ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนศาลาอเนกประสงค

ไดรับการซอมแซมเพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ศาลาอเนกประสงคมี

คุณภาพและเพียงพอตอความตองการ 

ประขาขนสามารถ

ใชศาลาประชาคม

เปนที่เก็บวัสดุ 

กองชาง 

๒๒ วางทอระบายนํ้า คสล. ขางโรงเรียนคุงวารี  

หมูที่ ๖ (จากประชาคมหมูบาน,แผนชุมชน) 

เพื่อใหการระบายนํ้าจาก

ครัวเรือนและถนนมี

ประสิทธิภาพ แกไขปญหา

การทวมขังของนํ้าทิ้ง 

ขน า ด ๐ .๖ ๐ 

เมตร ยาว ๒๐ ๐ 

เมตร 

๔๐๐,๐๐๐  ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนวางทอระบายนํ้าที่

เพิ่มข้ึน  

๒.เชิงคุณภาพ การระบายนํ้าทิ้งจาก

ครัวเรือนมีประสิทธิภาพ และประชาชนมี

สุขอนามัยที่ดีปลอดจากกลิ่นนํ้าเสีย และไม

มีสิ่งเพาะพันธลูกนํ้ายุงลาย 

การระบายนํ้าทิ้ ง

ออกจากชุมชนมี

ประสิทธิภาพ ลด

การท วม ขังแล ะ

การเนาเสียของนํ้า 

กองชาง 

๒๓ ขยายเขตประปาหมูบาน (ทอเมนต) PVC 

(ซอยโรงเรียนบานคุงวารีออกถนนสายหลัง

พรอมแยกซาย,ขวา) หมูที่ ๖  (จากประชาคม

หมูบาน,แผนชุมชน) 

เพื่อใหประชาชนมีนํ้าใช

สําหรับการอปุโภคบริโภค 
ขนาด ๓-๔น้ิว 

ยาว ๖๐๐ เมตร   

๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนทอเมนตระบบประปา

ที่เพิ่มข้ึน  

๒.เชิงคุณภาพ ทอเมนตระบบประปาที่ได

มาตรฐาน และสงนํ้าประปามี ประสิทธิภาพ

และเพียงพอตอความตองการ 

ประชาชนมีนํ้าใช

สําหรับการอุปโภค

บริโภคอยาง 

เพียงพอ  

กองชาง 

๒๔ ขยายเขตไฟฟาบานนางพวง บญุสุข ถึงคลอง

เกาะตาเทพ หมูที่ ๖ (จากประชาคมหมูบาน

,แผนชุมชน) 

เพื่อขยายเขตไฟฟาใหทั่วถึง

และเพียงพอตอความ

ตองการ 

ยาว ๑,๐๐๐ เมตร  

๕๐ ตน 

๓๔๐,๐๐๐ 

 

 ๓๔๐,๐๐๐ 

 

๓๔๐,๐๐๐ 

 

๑.เชิงปริมาณ จาํนวนครัวเรือนที่ไดใชไฟฟา

เพิ่มข้ึน  

๒.เชิงคุณภาพ ประชาชนมีไฟฟาใชครับทุก

ครัวเรือน และมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน 

ประชาชนมีไฟฟา

สองสวางตามทอง

ถนนอยางทั่วถึง 

กองชาง 

 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 

 ๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕ ขยายเขตไฟฟา ซอยบานนางบงัอร ถมเพ็ชร 

จากถนนริมแมนํ้าปงถึงถนนสายหลัง หมูที่ ๖   

(จากประชาคมหมูบาน,แผนชุมชน) 

เพื่อขยายเขตไฟฟาใหทั่วถึง

และเพียงพอตอความ

ตองการ 

จํานวน ๘ ตน ๔๐๐,๐๐๐ 

 

 ๔๐๐,๐๐๐ 

 

๔๐๐,๐๐๐ 

 

๑.เชิงปริมาณ จาํนวนครัวเรือนที่ไดใชไฟฟา

เพิ่มข้ึน  

๒.เชิงคุณภาพ ประชาชนมีไฟฟาใชครับทุก

ประชาชนมีไฟฟา

สองสวางตามทอง

ถนนอยางทั่วถึง 

กองชาง 



๓๐ 

 

 

ครัวเรือน และมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน 

๒๖ วางทอระบายนํ้า คสล.จากบานนายวีระ อยูสิน 

ถึงถนนเหมืองสงนํ้า หมูที่ ๖ (จากประชาคม

หมูบาน,แผนชุมชน) 

เพื่อใหการระบายนํ้าจาก

ครัวเรือนและถนนมี

ประสิทธิภาพ แกไขปญหา

การทวมขังของนํ้าทิ้ง 

ขน า ด ๐ .๖ ๐ 

เมตร ยาว ๒๕ ๐ 

เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ 

  

 ๕๐๐,๐๐๐ 

  

๕๐๐,๐๐๐ 

  

๑.เชิงปริมาณ จาํนวนวางทอระบายนํ้าที่

เพิ่มข้ึน  

๒.เชิงคุณภาพ การระบายนํ้าทิ้งจาก

ครัวเรือนมีประสิทธิภาพ และประชาชนมี

สุขอนามัยที่ดีปลอดจากกลิ่นนํ้าเสีย และไม

มีสิ่งเพาะพันธลูกนํ้ายุงลาย 

การระบายนํ้าทิ้ ง

ออกจากชุมชนมี

ประสิทธิภาพ ลด

การท วม ขังแล ะ

การเนาเสียของนํ้า 

กองชาง 

๒๗ ขยายเขตไฟฟา ซอยบานนายยุทธ  อยูสิน   

หมูที่ ๖ (จากประชาคมหมูบาน,แผนชุมชน) 

เพื่อขยายเขตไฟฟาใหทั่วถึง

และเพียงพอตอความ

ตองการ 

ยาว ๒๐๐ เมตร  ๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนครัวเรือนที่ไดใชไฟฟา

เพิ่มข้ึน  

๒.เชิงคุณภาพ ประชาชนมีไฟฟาใชครับทุก

ครัวเรือน และมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน 

ประชาชนมีไฟฟา

สองสวางตามทอง

ถนนอยางทั่วถึง 

กองชาง 

๒๘ วางทอระบายนํ้าพรอมกอสราง ประตูเปด -   

ปดนํ้า จุดที่นายนอย ชางตระกลู หมูที่ ๗  

(จากประชาคมหมูบาน,แผนชุมชน) 

เพื่อใหการระบายนํ้าจาก

ครัวเรือนและถนนมี

ประสิทธิภาพ แกไขปญหา

การทวมขังของนํ้าทิ้ง 

จํานวน ๔ จุด ๘๐,๐๐๐  ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนวางทอระบายนํ้าที่

เพิ่มข้ึน  

๒.เชิงคุณภาพ การระบายนํ้าทิ้งจาก

ครัวเรือนมีประสิทธิภาพ และประชาชนมี

สุขอนามัยที่ดีปลอดจากกลิ่นนํ้าเสีย และไม

มีสิ่งเพาะพันธลูกนํ้ายุงลาย 

การระบายนํ้าทิ้ ง

ออกจากชุมชนมี

ประสิทธิภาพ ลด

การท วม ขังแล ะ

การเนาเสียของนํ้า 

กองชาง 

๒๙ วางทอระบายนํ้า จดุเริ่มเขตติดตอ หมูที่ ๖-

คลองเกาะตาเทพ หมูที่ ๗ จุดบาน           

นายบุญธรรม  พทุธชาด  (จากประชาคม

หมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อใหการระบายนํ้าจาก

ครัวเรือนและถนนมี

ประสิทธิภาพ แกไขปญหา

การทวมขังของนํ้าทิ้ง 

ขนาด   ๐ .๘ ๐ 

เมต ร  ย าว๓ ๕ ๐ 

เมตร 

๒๓๕,๐๐๐  ๒๓๕,๐๐๐ ๒๓๕,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนวางทอระบายนํ้าที่

เพิ่มข้ึน  

๒.เชิงคุณภาพ การระบายนํ้าทิ้งจาก

ครัวเรือนมีประสิทธิภาพ และประชาชนมี

สุขอนามัยที่ดีปลอดจากกลิ่นนํ้าเสีย และไม

มีสิ่งเพาะพันธลูกนํ้ายุงลาย 

การระบายนํ้าทิ้ ง

ออกจากชุมชนมี

ประสิทธิภาพ ลด

การท วม ขังแล ะ

การเนาเสียของนํ้า 

กองชาง 

๓๐ วางทอระบายนํ้าพรอมเทคอนกรีตถนน      

จุดบานนายวิรัตน ชางทอง หมูที่ ๗         

(จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อใหการระบายนํ้าจาก

ครัวเรือนและถนนมี

ประสิทธิภาพ แกไขปญหา

การทวมขังของนํ้าทิ้ง 

ขนาดทอ ๐.๖๐ 

เมต ร  ย าว๒ ๕ ๐ 

เมตร  

ถนน คสล.กวาง ๒ 

เมต ร  ย าว๒ ๕ ๐ 

เมตร 

๒๖๗,๐๐๐  ๒๖๗,๐๐๐ ๒๖๗,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนวางทอระบายนํ้าที่

เพิ่มข้ึน  

๒.เชิงคุณภาพ การระบายนํ้าทิ้งจาก

ครัวเรือนมีประสิทธิภาพ และประชาชนมี

สุขอนามัยที่ดีปลอดจากกลิ่นนํ้าเสีย และไม

มีสิ่งเพาะพันธลูกนํ้ายุงลาย 

 

การระบายนํ้าทิ้ ง

ออกจากชุมชนมี

ประสิทธิภาพ ลด

การท วม ขังแล ะ

การเนาเสียของนํ้า 

กองชาง 

ที โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานท่ี



๓๑ 

 

 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

 ๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ 

๓๑ วางทอระบายนํ้า จดุเริ่มตนบานนายแมน    

รักกลิ่น สิ้นสุดบานนายประยุทธ รักกลิ่น     

หมูที่ ๗ (จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน)  

เพื่อใหการระบายนํ้าจาก

ครัวเรือนและถนนมี

ประสิทธิภาพ แกไขปญหา

การทวมขังของนํ้าทิ้ง 

ขน า ด ๐ .๖ ๐ 

เมตร ยาว ๒๐ ๐ 

เมตร  

๔๐๐,๐๐๐ 

 

 ๔๐๐,๐๐๐ 

 

๔๐๐,๐๐๐ 

 

๑.เชิงปริมาณ จาํนวนวางทอระบายนํ้าที่

เพิ่มข้ึน  

๒.เชิงคุณภาพ การระบายนํ้าทิ้งจาก

ครัวเรือนมีประสิทธิภาพ และประชาชนมี

สุขอนามัยที่ดีปลอดจากกลิ่นนํ้าเสีย และไม

มีสิ่งเพาะพันธลูกนํ้ายุงลาย 

การระบายนํ้าทิ้ ง

ออกจากชุมชนมี

ประสิทธิภาพ ลด

การท วม ขังแล ะ

การเนาเสียของนํ้า 

กองชาง 

๓๓ เทพื้นคอนกรีตรอบศาลาประชาคมหมูบาน  

หมูที่ ๗ (จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อใหประชาชนไดใชลาน

ศาลาประชาคม 

จํานวน ๑ ศาลา ๑๔๐,๐๐๐  ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนคอนกรีตรอบศาลา

ประชาคมหมูบานเพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ศาลาประชาคมมีสภาพดีข้ึน 

ป ระชาชน ได ใช

ศาลาประชาคม

อยางเต็ม 

ประสิทธิภาพ 

กองชาง 

๓๔ วางทอ คสล.และยกระดับซอยบานนางวันเพ็ญ 

อาจเปยม หมูที่ ๘ (จากประชาคมหมูบาน, 

แผนชุมชน) 

เพื่อใหการระบายนํ้าจาก

ครัวเรือนและถนนมี

ประสิทธิภาพ แกไขปญหา

การทวมขังของนํ้าทิ้ง 

 

กวาง ๔ เมตร ยาว 

๕๐ เมตร  

๑๕๘,๐๐๐  ๑๕๘,๐๐๐ ๑๕๘,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนวางทอระบายนํ้าที่

เพิ่มข้ึน  

๒.เชิงคุณภาพ การระบายนํ้าทิ้งจาก

ครัวเรือนมีประสิทธิภาพ และประชาชนมี

สุขอนามัยที่ดีปลอดจากกลิ่นนํ้าเสีย และไม

มีสิ่งเพาะพันธลูกนํ้ายุงลาย 

การระบายนํ้าทิ้ ง

ออกจากชุมชนมี

ประสิทธิภาพ ลด

การท วม ขังแล ะ

การเนาเสียของนํ้า 

กองชาง 

๓๕ ขยายเขตไฟฟา หมูที่ ๘ ชวงที่ ๑ จากบานนาย

วิน คําลอย ถึงบานนางบุญรอด เกิดสวัสดิ์  

ชวงที่๒ จากบานนายสันทัด กันทรัพย ถึงถนน

เลียบคลองบงึคา  (จากประชาคมหมูบาน, 

แผนชุมชน) 

เพื่อขยายเขตไฟฟาใหทั่วถึง

และเพียงพอตอความ

ตองการ 

ชวงที่๑ ระยะทาง

ยาว ๑๐๐ เมตร  

ชวงที่๒ ระยะทาง

ยาว๕๐๐ เมตร  

๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนครัวเรือนที่ไดใชไฟฟา

เพิ่มข้ึน  

๒.เชิงคุณภาพ ประชาชนมีไฟฟาใชครับทุก

ครัวเรือน และมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน 

ประชาชนมีไฟฟา

สองสวางตามทอง

ถนนอยางทั่วถึง 

กองชาง 

๓๖ ขยายเขคไฟฟาจุดบานนายลือ คันธ ถึงนาง

กิจจา เหมืองทอง หมูที่ ๘  (จากประชาคม

หมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อขยายเขตไฟฟาใหทั่วถึง

และเพียงพอตอความ

ตองการ 

ร ะ ย ะ ท า ง ย า ว 

๒๐๐ เมตร 

๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนครัวเรือนที่ไดใชไฟฟา

เพิ่มข้ึน  

๒.เชิงคุณภาพ ประชาชนมีไฟฟาใชครับทุก

ครัวเรือน และมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน 

ประชาชนมีไฟฟา

สองสวางตามทอง

ถนนอยางทั่วถึง 

กองชาง 

๓๗ วางทอระบายนํ้า คสล. หมูที่ ๘ บานนางเฉลย 

คํานาง, บานนางแจว บญุนิล, บานนายจําลอง 

กรวยทอง, บานนางนอง โพธ์ิ สงา, บานนายนิ

รมย อภัยรัตน, นางหอง สุวรรณหงส, นาง

เพื่อใหการระบายนํ้าจาก

ครัวเรือนและถนนมี

ประสิทธิภาพ แกไขปญหา

การทวมขังของนํ้าทิ้ง 

ขนาด ๑ เมตร  ๑๘๐,๐๐๐  ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนวางทอระบายนํ้าที่

เพิ่มข้ึน  

๒.เชิงคุณภาพ การระบายนํ้าทิ้งจาก

ครัวเรือนมีประสิทธิภาพ และประชาชนมี

การระบายนํ้าทิ้ ง

ออกจากชุมชนมี

ประสิทธิภาพ ลด

การท วม ขังแล ะ

กองชาง 



๓๒ 

 

 

เฉลียว อาจเปยม  (จากประชาคมหมูบาน, 

แผนชุมชน) 

 สุขอนามัยที่ดีปลอดจากกลิ่นนํ้าเสีย และไม

มีสิ่งเพาะพันธลูกนํ้ายุงลาย 

การเนาเสียของนํ้า 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 

 ๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๓๘ ขยายเขตไฟฟาพรอมติดตั้งไฟฟาสาธารณะราย

ทางจุดบานนางสําเนียง โพธ์ิน่ิม หมูที่ ๘ (จาก

ประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อขยายเขตไฟฟาใหทั่วถึง

และเพียงพอตอความ

ตองการ 

ร ะ ย ะ ท า ง ย า ว 

๘๐๐ เมตร  

๘๐๐,๐๐๐  ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนครัวเรือนที่ไดใชไฟฟา

เพิ่มข้ึน  

๒.เชิงคุณภาพ ประชาชนมีไฟฟาใชครับทุก

ครัวเรือน และมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน 

ประชาชนมีไฟฟา

สองสวางตามทอง

ถนนอยางทั่วถึง 

กองชาง 

๓๙ วางทอระบายนํ้า คสล. จุดบานนางเรียม      

หมูที่ ๙  (จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อใหการระบายนํ้าจาก

ครัวเรือนและถนนมี

ประสิทธิภาพ แกไขปญหา

การทวมขังของนํ้าทิ้ง 

 

ขน า ด ๐ .๖ ๐ 

เมตร ยาว ๑๐ ๐ 

เมตร  

๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนวางทอระบายนํ้าที่

เพิ่มข้ึน  

๒.เชิงคุณภาพ การระบายนํ้าทิ้งจาก

ครัวเรือนมีประสิทธิภาพ และประชาชนมี

สุขอนามัยที่ดีปลอดจากกลิ่นนํ้าเสีย และไม

มีสิ่งเพาะพันธลูกนํ้ายุงลาย 

การระบายนํ้าทิ้ ง

ออกจากชุมชนมี

ประสิทธิภาพ ลด

การท วม ขังแล ะ

การเนาเสียของนํ้า 

กองชาง 

๔๐ วางทอระบายนํ้าพรอมบอพัก หลงับานนายสม

เดช กลีบบัวขาว  เช่ือมตอจุดบานนายสวัสดิ์ 

หงสโต หมูที่ ๙ (จากประชาคมหมูบาน, แผน

ชุมชน) 

เพื่อใหการระบายนํ้าจาก

ครัวเรือนและถนนมี

ประสิทธิภาพ แกไขปญหา

การทวมขังของนํ้าทิ้ง 

 

ขนาด ๑ เมตร 

ยาว ๕๐ เมตร  

๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนวางทอระบายนํ้าที่

เพิ่มข้ึน  

๒.เชิงคุณภาพ การระบายนํ้าทิ้งจาก

ครัวเรือนมีประสิทธิภาพ และประชาชนมี

สุขอนามัยที่ดีปลอดจากกลิ่นนํ้าเสีย และไม

มีสิ่งเพาะพันธลูกนํ้ายุงลาย 

การระบายนํ้าทิ้ ง

ออกจากชุมชนมี

ประสิทธิภาพ ลด

การท วม ขังแล ะ

การเนาเสียของนํ้า 

กองชาง 

๔๑ ซอมแซมศาลาประชาคมหมูบาน ริมแมนํ้าปง 

หมูที่ ๙ (จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อซอมแซมศาลา

ประชาคมของหมูบาน 

 

จํานวน ๑ ศาลา ๔๐,๐๐๐  ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนศาลาประชาคมที่มี

สภาพดีเพิ่มข้ึน  

๒.เชิงคุณภาพ ศาลาประชาคมที่ได

มาตรฐาน และมีคุณภาพดีข้ึน 

ป ระชาชน ได ใช

ศาลาไดอยางเต็ม

ประสิทธิภาพ 

กองชาง 

๔๒ กอสรางระบบประปาหมูบานขนาดใหญ 

(ขนาดกลาง) หมูที่ ๑๐  (จากประชาคม

หมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อใหประชาชนมีนํ้าใช

สําหรับการอปุโภคบริโภค 

ระบบประปาขนาด

ใหญ (แบบบาดาล) 

๔,๐๐๐,๐๐๐ 

 

 ๔,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๔,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๑.เชิงปริมาณ จาํนวนระบบประปาที่เพิ่มข้ึน 

และระบบประปาที่ไดรบัการซอมแซม

เพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ระบบประปาที่ไดมาตรฐาน 

และการผลิตนํ้าประปามีคุณภาพและ

เพียงพอตอความตองการ 

ประชาชนมีนํ้าใช

สําหรับการอุปโภค

บริโภคอยาง 

เพียงพอ 

กองชาง 



๓๓ 

 

 

๔๓ วางทอนํ้าทิ้งพรอมบอพกั จุดบานนางหลี วัง

อรุณ-นายวิฑูรย ขําเรือง หมูที่ ๑๐ (จาก

ประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อใหการระบายนํ้าจาก

ครัวเรือนและถนนมี

ประสิทธิภาพ แกไขปญหา

การทวมขังของนํ้าทิ้ง 

 

ขนาด   ๐ .๖ ๐ 

เมตร ยาว ๘๐ ๐ 

เมตร  

๑,๖๐๐,๐๐๐  ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนวางทอระบายนํ้าที่

เพิ่มข้ึน  

๒.เชิงคุณภาพ การระบายนํ้าทิ้งจาก

ครัวเรือนมีประสิทธิภาพ และประชาชนมี

สุขอนามัยที่ดีปลอดจากกลิ่นนํ้าเสีย และไม

มีสิ่งเพาะพันธลูกนํ้ายุงลาย 

การระบายนํ้าทิ้ ง

ออกจากชุมชนมี

ประสิทธิภาพ ลด

การท วม ขังแล ะ

การเนาเสียของนํ้า 

กองชาง 

 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 

 ๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๔๔ ขยายเขตไฟฟาบริเวณประปาหมูบาน หมูที่ 

๑๐  (จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อขยายเขตไฟฟาใหทั่วถึง

และเพียงพอตอความ

ตองการ 

จํานวน ๒ ตน ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนครัวเรือนที่ไดใชไฟฟา

เพิ่มข้ึน  

๒.เชิงคุณภาพ ประชาชนมีไฟฟาใชครับทุก

ครัวเรือน และมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน 

ประชาชนมีไฟฟา

สองสวางตามทอง

ถนนอยางทั่วถึง 

กองชาง 

๔๕ ขยายเขตทอเมนตประปา PVC หมูที่ ๑๐ (จาก

ประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อใหประชาชนมีนํ้าใช

สําหรับการอปุโภคบริโภค 
ขนาด ๓ น้ิว 

ยาว ๖๐๐ เมตร   

 

๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนทอเมนตระบบประปา

ที่เพิ่มข้ึน  

๒.เชิงคุณภาพ ทอเมนตระบบประปาที่ได

มาตรฐาน และสงนํ้าประปามี ประสิทธิภาพ

และเพียงพอตอความตองการ 

ประชาชนมีนํ้าใช

สําหรับการอุปโภค

บริโภคอยาง 

เพียงพอ  

กองชาง 

๔๖ วางทอขามถนน จุดบานนางทัน  บุญศรี หมูที่

๑๐  (จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อใหการระบายนํ้าจาก

ครัวเรือนและถนนมี

ประสิทธิภาพ แกไขปญหา

การทวมขังของนํ้าทิ้ง 

 

ขนาด ๐.๔๐ 

เมตร   

 

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนวางทอระบายนํ้าที่

เพิ่มข้ึน  

๒.เชิงคุณภาพ การระบายนํ้าทิ้งจาก

ครัวเรือนมีประสิทธิภาพ และประชาชนมี

สุขอนามัยที่ดีปลอดจากกลิ่นนํ้าเสีย  

การระบายนํ้าทิ้ ง

ออกจากชุมชนมี

ประสิทธิภาพ ลด

การท วม ขังแล ะ

การเนาเสียของนํ้า 

กองชาง 

๔๗ วางทอเมนตประปาหมูบาน หมูที่ ๑๑  (จาก

ประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อใหประชาชนมีนํ้าใช

สําหรับการอปุโภคบริโภค 
ขนาด๔-๖ น้ิว 

ยาว ๒,๐๐๐ เมตร  

๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนทอเมนตระบบประปา

ที่เพิ่มข้ึน  

๒.เชิงคุณภาพ ทอเมนตระบบประปาที่ได

มาตรฐาน และสงนํ้าประปามี ประสิทธิภาพ

และเพียงพอตอความตองการ 

ประชาชนมีนํ้าใช

สําหรับการอุปโภค

บริโภคอยาง 

เพียงพอ  

กองชาง 

๔๘ วางทอระบายนํ้า คสล. บานนายไพทรูย พลูศรี เพื่อใหการระบายนํ้าจาก ขนาด ๑ เมตร ๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนวางทอระบายนํ้าที่ การระบายนํ้าทิ้ ง กองชาง 



๓๔ 

 

 

ไทย หมูที่ ๑๑ (จากประชาคมหมูบาน, แผน

ชุมชน) 

ครัวเรือนและถนนมี

ประสิทธิภาพ แกไขปญหา

การทวมขังของนํ้าทิ้ง 

 

ยาว ๑๕ เมตร     เพิ่มข้ึน  

๒.เชิงคุณภาพ การระบายนํ้าทิ้งจาก

ครัวเรือนมีประสิทธิภาพ และประชาชนมี

สุขอนามัยที่ดีปลอดจากกลิ่นนํ้าเสีย และไม

มีสิ่งเพาะพันธลูกนํ้ายุงลาย 

ออกจากชุมชนมี

ประสิทธิภาพ ลด

การท วม ขังแล ะ

การเนาเสียของนํ้า 

๔๙ ติดตั้งไฟฟาสาธารณรายทาง หมูที่ ๑๑       

บานนิเวศพัฒนา (จุดเลียบคลองบงึคา-นาย

พวง-หมูที่ ๘)  (จากประชาคมหมูบาน, แผน

ชุมชน) 

เพื่อติดตั้งไฟฟาสองสวางให

ทั่วถึง และเพียงพอตอความ

ตองการ 

 ๓๐ ตน/จุด ๓,๕๐๐,๐๐๐  ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนไฟฟาสาธารณราย

ทางเพิ่มและใชงานไดดีข้ึน  

๒.เชิงคุณภาพ ประชาชนมีไฟฟาสาธารณ

รายทางใช มีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน และมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน 

ประชาชนมีไฟฟา

สองสวางตามทอง

ถนนอยางทั่วถึง 

กองชาง 

 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 

 ๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๕๐ ขยายเขตไฟฟา ซอยนางพร หมูที่ ๑๒      

(จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อขยายเขตไฟฟาใหทั่วถึง

และเพียงพอตอความ

ตองการ 

จํานวน ๒จุด/ตน ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนครัวเรือนที่ไดใชไฟฟา

เพิ่มข้ึน  

๒.เชิงคุณภาพ ประชาชนมีไฟฟาใชครับทุก

ครัวเรือน และมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน 

ประชาชนมีไฟฟา

สองสวางตามทอง

ถนนอยางทั่วถึง 

กองชาง 

๕๑ ขยายจุดหอกระจายขาว หมูที่ ๘ บานดอนดู 

(จากแผนชุมชน) 

เพื่อใหประชาชนไดรับฟง

ขาวสารไดทั่วถึง 

จํานวน ๓ จุด ๘๐,๐๐๐  ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนหอกระจายขาว

เพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ หอกระจายขาวที่ได

มาตรฐาน และมีคุณภาพและเพียงพอตอ

ความตองการ 

 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับฟงขาวสารได

ทั่วถึงและชัดเจน

มากข้ึน 

กองชาง 

๕๒ ขยายจุดหอกระจายขาว (ลาํโพง ๑ สาย)    

หมูที่ ๙ (จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน)  

เพื่อใหประชาชนไดรับฟง

ขาวสารไดทั่วถึง 

จํานวน ๑ จุด ๒๗,๐๐๐  ๒๗,๐๐๐ ๒๗,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนหอกระจายขาว

เพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ หอกระจายขาวที่ได

มาตรฐาน และมีคุณภาพและเพียงพอตอ

ความตองการ 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับฟงขาวสารได

ทั่วถึง 

กองชาง 

๕๓ ขยายเขตเสียงตามสายและลาํโพง ๒ ตัว เพื่อใหประชาชนไดรับฟง สายระยะทางยาว ๑๔๐,๐๐๐  ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนหอกระจายขาว เพื่อใหประชาชน กองชาง 



๓๕ 

 

 

ระยะทางยาว ๕๐๐ เมตร หมูที่ ๑๐ บานนา

พงษ (จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

ขาวสารไอทั่วถึง ๕๐๐ เมตร และ

ลําโพง ๒ ตัว 

เพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ หอกระจายขาวที่ได

มาตรฐาน และมีคุณภาพและเพียงพอตอ

ความตองการ 

ไดรับฟงขาวสารได

ทั่วถึงและชัดเจน

มากข้ึน 

๕๔ ขยายจุดหอกระจายขาวและติดตั้งเสียงตาม

สาย หมูที่ ๑๒ บานเทพสามัคคี              

(จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อประชาชนไดรับฟง

ขาวสารไดทั่วถึง 

ทั้งหมูบาน ๓๐๐, ๐๐๐ 

 

 ๓๐๐, ๐๐๐ 

 

๓๐๐, ๐๐๐ 

 

๑.เชิงปริมาณ จาํนวนหอกระจายขาว

เพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ หอกระจายขาวที่ได

มาตรฐาน และมีคุณภาพและเพียงพอตอ

ความตองการ 

 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับฟงขาวสารได

ทั่วถึงและชัดเจน

มากข้ึน 

กองชาง 

๕๕ ขยายลานศาลาประชาคมหมูบาน หมูที่ ๙ 

บานคลองลาดเคลา (จากประชาคมหมูบาน , 

แผนชุมชน) 

เพื่อขยายลานศาลา

ประชาคมหมูบาน 

กวาง ๔ เมตร ยาว 

๒๕ เมตร พรอมเท

พื้นสําเร็จทั้งหมด 

๘๐๐,๐๐๐  ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนศาลาอเนกประสงค

ไดรับการซอมแซมเพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ศาลาอเนกประสงคมี

คุณภาพและเพียงพอตอความตองการ 

ประชาชนไดใช

งานศาลา

ประชาคมเพื่อให

เกิดกระบวนการ

ประชาธิปไตยและ

กระบวนการ

ประชาสังคม 

งานนโยบาย

และแผน,กอง

ชาง  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 

 ๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๕๖ ยายเสาไฟฟาออกจากที่ของรานกุงเผา หมูที่ ๗ 

(จากสภาฯ) 

 

 

 

เพื่อยายเสาไฟฟาของ อบต. 

ออกจากที่ของเอกชน 

จํานวน ๑ จุด ๙๐,๐๐๐  ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ 1.เชิงปริมาณ จาํนวนเสาไฟฟาที่ยาย 

2.เชิงคุณภาพ ประชาชนปลอดภัยจาก

อันตรายที่อาจเกิดจากไฟฟาช็อตได 

ล ด อั น ต ร า ย

อุ บั ติ เห ตุ ไฟ ฟ า

ช็อตได 

กองชาง 

๕๗ กอสรางฝายกั้นนํ้า หมูที่ ๑๐  (จากสภาฯ) 

 

 

 

 

เพื่อกอสรางฝายกั้นนํ้า

สําหรับเกบ็นํ้าใชใน

การเกษตร 

จํานวน ๒ จุด ๓๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 1.เชิงปริมาณ จาํนวนฝายกั้นนํ้าที่เพิ่มข้ึน 

2.เชิงคุณภาพ การกักเกบ็นํ้าใชไวใชใน

การเกษตรมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ประชาชนมีนํ้าไว

ใช ในการเกษตร

มากข้ึน 

กองชาง 

๕๘ วางทอระบายนํ้าจากคลองหนองยาวลงแมนํ้า เพื่อใหการระบายนํ้าจาก ขนาด  ๐ .๖ ๐ ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนวางทอระบายนํ้าที่ การระบายนํ้าทิ้ ง กองชาง 



๓๖ 

 

 

ปง  หมูที่ ๑๒  ครัวเรือนและถนนมี

ประสิทธิภาพ แกไขปญหา

การทวมขังของนํ้าทิ้ง 

เมตร  ยาว ๑๐๐ 

เมตร 

เพิ่มข้ึน  

๒.เชิงคุณภาพ การระบายนํ้าทิ้งจาก

ครัวเรือนมีประสิทธิภาพ และประชาชนมี

สุขอนามัยที่ดีปลอดจากกลิ่นนํ้าเสีย และไม

มีสิ่งเพาะพันธลูกนํ้ายุงลาย 

ออกจากชุมชนมี

ประสิทธิภาพ ลด

การท วม ขังแล ะ

การเนาเสียของนํ้า 

 

 

๑.๔) สงเสริมการพัฒนาและการลงทุนทางการเกษตร 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 

 ๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๑ กอสรางลานตากพืชผลทางการเกษตร หมูที่ ๑ 

(จากประชาคมหมูบาน,แผนชุมชน)  

เพื่อใหประชาชนมีลานตาก

พืชผลทางการเกษตร 

จํานวน ๑ แหง ๓,๐๐๐,๐๐๐  ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนการทาํการเกษตร

เพิ่มข้ึน  

๒.เชิงคุณภาพ ผลผลิตทางการเกษตรมี

คุณภาพมากข้ึน เกษตรกรมีรายไดเพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีลาน

ตากพืชผลทางการ

เกษตร เพื่อให

ผลผลิตมี

ประสิทธิภาพ

เพิ่มข้ึน 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๗ 

 

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาคนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณธรรม  นําความรูและเกิดความผาสุก และยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางความเขมแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญา      

                             เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิต 

 ๒.๑ สงเสริมอาชีพเพื่อเพิม่รายไดใหแกประชาชน  
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 

 ๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๑ สงเสริมการฝกอาชีพ กลุมอาชีพทํากลวยฉาบ

อบเนย  (จากประชาคมหมูบาน,แผนชุมชน) 

เพื่อสงเสริมการฝกอาชีพ

เสริม 

หมูที่ ๑ - ๑๒ ๓๕,๐๐๐ 

 

 ๓๕,๐๐๐ 

 

๓๕,๐๐๐ 

 

๑.เชิงปริมาณ จาํนวนประชาชน/กลุมอาชีพ

ไดรับการฝกอาชีพและสงเสริมอาชีพมี

จํานวนเพิ่มข้ึน และจํานวนกลุมอาชีพมี

จํานวนเพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ประชาชนมีอาชีพเสริมและมี

รายไดเพิ่มข้ึน 

เกิดการรวมกลุม

อาชีพ เส ริมแล ะ

สรางรายไดใหแก

ประชาชน 

งานพัฒนา

ชุมชน 

๒ สงเสริมการฝกอาชีพ กลุมอาชีพจักรสาน และ

ของชํารวย (จากประชาคมหมูบาน,แผนชุมชน) 

เพื่อสงเสริมการฝกอาชีพ

เสริม 

หมูที่ ๑ - ๑๒ ๔๕,๐๐๐  ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนประชาชน/กลุมอาชีพ

ไดรับการฝกอาชีพและสงเสริมอาชีพมี

จํานวนเพิ่มข้ึน และจํานวนกลุมอาชีพมี

จํานวนเพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ประชาชนมีอาชีพเสริมและมี

รายไดเพิ่มข้ึน 

เกิดการรวมกลุม

อาชีพ เส ริมแล ะ

สรางรายไดใหแก

ประชาชน 

งานพัฒนา

ชุมชน 

๓ สงเสริมการฝกอาชีพ กลุมอาชีพจัดดอกไมสด 

ดอกไมประดับ (จากประชาคมหมูบาน,แผน

ชุมชน) 

เพื่อสงเสริมการฝกอาชีพ

เสริม 

หมูที่ ๑ - ๑๒ ๖๐,๐๐๐  ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนประชาชน/กลุมอาชีพ

ไดรับการฝกอาชีพและสงเสริมอาชีพมี

จํานวนเพิ่มข้ึน และจํานวนกลุมอาชีพมี

จํานวนเพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ประชาชนมีอาชีพเสริมและมี

รายไดเพิ่มข้ึน 

เกิดการรวมกลุม

อาชีพ เส ริมแล ะ

สรางรายไดใหแก

ประชาชน 

งานพัฒนา

ชุมชน 

๔ สงเสริมการฝกอาชีพ กลุมอาชีพทําไมกวาด 

(จากประชาคมหมูบาน,แผนชุมชน) 

เพื่อสงเสริมการฝกอาชีพ

เสริม 

หมูที่ ๑ - ๑๒ 

 

๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนประชาชน/กลุมอาชีพ

ไดรับการฝกอาชีพและสงเสริมอาชีพมี

เกิดการรวมกลุม

อาชีพ เส ริมแล ะ

งานพัฒนา

ชุมชน 



๓๘ 

 

 

   จํานวนเพิ่มข้ึน และจํานวนกลุมอาชีพมี

จํานวนเพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ประชาชนมีอาชีพเสริมและมี

รายไดเพิ่มข้ึน 

 

สรางรายไดใหแก

ประชาชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 

 ๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๕ สงเสริมการฝกอาชีพ กลุมอาชีพแปรรปู

ผลิตภัณฑชุมชน/ผลผลิตทางการเกษตร   

(จากประชาคมหมูบาน,แผนชุมชน) 

เพื่อสงเสริมการฝกอาชีพ

เสริม 

 

หมูที่ ๑ - ๑๒ 

 

  

๓๕,๐๐๐ 

 

 ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนประชาชน/กลุมอาชีพ

ไดรับการฝกอาชีพและสงเสริมอาชีพมี

จํานวนเพิ่มข้ึน และจํานวนกลุมอาชีพมี

จํานวนเพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ประชาชนมีอาชีพเสริมและ

รายไดเพิ่มข้ึน 

เกิดการรวมกลุม

อาชีพ เส ริมแล ะ

สรางรายไดใหแก

ประชาชน 

งานพัฒนา

ชุมชน 

๖ สงเสริมการพัฒนาอาชีพ กลุมอาชีพรอยมะลิ 

(จากประชาคมหมูบาน,แผนชุมชน) 

เพื่อสงเสริมการฝกอาชีพ

เสริม 

 

หมูที่ ๑ - ๑๒ 

 

  

๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนประชาชน/กลุมอาชีพ

ไดรับการฝกอาชีพและสงเสริมอาชีพมี

จํานวนเพิ่มข้ึน และจํานวนกลุมอาชีพมี

จํานวนเพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ประชาชนมีอาชีพเสริมและ

รายไดเพิ่มข้ึน 

เกิดการรวมกลุม

อาชีพ เส ริมแล ะ

สรางรายไดใหแก

ประชาชน 

งานพัฒนา

ชุมชน 

๗ สงเสริมการฝกอาชีพ กลุมอาชีพทําขนม    

(จากประชาคมหมูบาน,แผนชุมชน) 

เพื่อสงเสริมการฝกอาชีพ

เสริม 

 

หมูที่ ๑ - ๑๒ 

 

  

๒๕,๐๐๐  ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนประชาชน/กลุมอาชีพ

ไดรับการฝกอาชีพและสงเสริมอาชีพมี

จํานวนเพิ่มข้ึน และจํานวนกลุมอาชีพมี

จํานวนเพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ประชาชนมีอาชีพเสริมและ

รายไดเพิ่มข้ึน 

เกิดการรวมกลุม

อาชีพ เส ริมแล ะ

สรางรายไดใหแก

ประชาชน 

งานพัฒนา

ชุมชน 

๘ สงเสริมการฝกอาชีพ กลุมอาชีพทํานํ้าพรกิ 

(จากประชาคมหมูบาน,แผนชุมชน) 

เพื่อสงเสริมการฝกอาชีพ

เสริม 

 

หมูที่ ๑ - ๑๒ 

 

  

๒๕,๐๐๐  ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนประชาชน/กลุมอาชีพ

ไดรับการฝกอาชีพและสงเสริมอาชีพมี

จํานวนเพิ่มข้ึน และจํานวนกลุมอาชีพมี

จํานวนเพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ประชาชนมีอาชีพเสริมและ

เกิดการรวมกลุม

อาชีพ เส ริมแล ะ

สรางรายไดใหแก

ประชาชน 

งานพัฒนา

ชุมชน 



๓๙ 

 

 

รายไดเพิ่มข้ึน 

๙ สนับสนุนการฝกอาชีพ กลุมอาชีพทาํหมวก

คาวบอย (จากประชาคมหมูบาน,แผนชุมชน) 

เพื่อสงเสริมการฝกอาชีพ

เสริม 

 

หมูที่ ๑ - ๑๒ 

 

  

๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนประชาชน/กลุมอาชีพ

ไดรับการฝกอาชีพและสงเสริมอาชีพมี

จํานวนเพิ่มข้ึน และจํานวนกลุมอาชีพมี

จํานวนเพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ประชาชนมีอาชีพเสริมและ

รายไดเพิ่มข้ึน 

เกิดการรวมกลุม

อาชีพ เส ริมแล ะ

สรางรายไดใหแก

ประชาชน 

งานพัฒนา

ชุมชน 

 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 

 ๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๑๐ สนับสนุนการฝกอาชีพ กลุมอาชีพทาํ

ดอกไมจันทน (จากประชาคมหมูบาน,แผน

ชุมชน) 

เพื่อสงเสริมการฝกอาชีพ

เสริม 

 

หมูที่ ๑ - ๑๒ 

 

  

๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนประชาชน/กลุมอาชีพ

ไดรับการฝกอาชีพและสงเสริมอาชีพมี

จํานวนเพิ่มข้ึน และจํานวนกลุมอาชีพมี

จํานวนเพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ประชาชนมีอาชีพเสริมและ

รายไดเพิ่มข้ึน 

เกิดการรวมกลุม

อาชีพ เส ริมแล ะ

สรางรายไดใหแก

ประชาชน 

งานพัฒนา

ชุมชน 

๑๑ สนับสนุนการฝกอาชีพ กลุมอาชีพทาํเห็ดฟาง 

(จากประชาคมหมูบาน,แผนชุมชน) 

เพื่อสงเสริมการฝกอาชีพ

เสริม 

 

หมูที่ ๑ - ๑๒ 

 

  

๔๐,๐๐๐  ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนประชาชน/กลุมอาชีพ

ไดรับการฝกอาชีพและสงเสริมอาชีพมี

จํานวนเพิ่มข้ึน และจํานวนกลุมอาชีพมี

จํานวนเพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ประชาชนมีอาชีพเสริมและ

รายไดเพิ่มข้ึน 

เกิดการรวมกลุม

อาชีพ เส ริมแล ะ

สรางรายไดใหแก

ประชาชน 

งานพัฒนา

ชุมชน 

๑๒ สนับสนุนการฝกอาชีพ กลุมอาชีพตัดผมและ

เสริมสวย (จากประชาคมหมูบาน,แผนชุมชน) 

เพื่อสงเสริมการฝกอาชีพ

เสริม 

 

หมูที่ ๑ - ๑๒ 

 

  

๓๕,๐๐๐  ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนประชาชน/กลุมอาชีพ

ไดรับการฝกอาชีพและสงเสริมอาชีพมี

จํานวนเพิ่มข้ึน และจํานวนกลุมอาชีพมี

จํานวนเพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ประชาชนมีอาชีพเสริมและ

รายไดเพิ่มข้ึน 

เกิดการรวมกลุม

อาชีพ เส ริมแล ะ

สรางรายไดใหแก

ประชาชน 

งานพัฒนา

ชุมชน 

๑๓ สนับสนุนการฝกอาชีพ กลุมอาชีพเย็บผา   เพื่อสงเสริมการฝกอาชีพ หมูที่ ๑ - ๑๒ ๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนประชาชน/กลุมอาชีพ เกิดการรวมกลุม งานพัฒนา



๔๐ 

 

 

(จากประชาคมหมูบาน,แผนชุมชน) เสริม 

 

 

  

ไดรับการฝกอาชีพและสงเสริมอาชีพมี

จํานวนเพิ่มข้ึน และจํานวนกลุมอาชีพมี

จํานวนเพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ประชาชนมีอาชีพเสริมและ

รายไดเพิ่มข้ึน 

อาชีพ เส ริมแล ะ

สรางรายไดใหแก

ประชาชน 

ชุมชน 

๑๔ สนับสนุนการฝกอาชีพ กลุมอาชีพนวดแผน

ไทย (จากประชาคมหมูบาน,แผนชุมชน) 

เพื่อสงเสริมการฝกอาชีพ

เสริม 

 

หมูที่ ๑ - ๑๒ 

 

  

๓๕,๐๐๐ 

 

 ๓๕,๐๐๐ 

 

๓๕,๐๐๐ 

 

๑.เชิงปริมาณ จาํนวนประชาชน/กลุมอาชีพ

ไดรับการฝกอาชีพและสงเสริมอาชีพมี

จํานวนเพิ่มข้ึน และจํานวนกลุมอาชีพมี

จํานวนเพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ประชาชนมีอาชีพเสริมและ

รายไดเพิ่มข้ึน 

เกิดการรวมกลุม

อาชีพ เส ริมแล ะ

สรางรายไดใหแก

ประชาชน 

งานพัฒนา

ชุมชน 

 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 

 ๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๑๕ สนับสนุนการฝกอาชีพ กลุมอาชีพการผูกผาใน

งานพิธีตางๆ   (จากประชาคมหมูบาน,แผน

ชุมชน) 

เพื่อสงเสริมการฝกอาชีพ

เสริม 

 

หมูที่ ๑ - ๑๒ 

 

  

๓๕,๐๐๐ 

 

 ๓๕,๐๐๐ 

 

๓๕,๐๐๐ 

 

๑.เชิงปริมาณ จาํนวนประชาชน/กลุมอาชีพ

ไดรับการฝกอาชีพและสงเสริมอาชีพมี

จํานวนเพิ่มข้ึน และจํานวนกลุมอาชีพมี

จํานวนเพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ประชาชนมีอาชีพเสริมและ

รายไดเพิ่มข้ึน 

เกิดการรวมกลุม

อาชีพ เส ริมแล ะ

สรางรายไดใหแก

ประชาชน 

งานพัฒนา

ชุมชน 

๑๖ สงเสริมและสนับสนุนกลุมเลี้ยงไกชนพันธ

พื้นเมืองเพื่อการอนุรกัษ  (จากประชาคม

หมูบาน,แผนชุมชน) 

เพื่อสงเสริมและสนับสนุน

กลุมเลี้ยงไกชนพื้นเมือง 

หมูที่ ๑ - ๑๒ 

 

๕๐,๐๐๐ 

  

 ๕๐,๐๐๐ 

  

๕๐,๐๐๐ 

  

๑.เชิงปริมาณ จาํนวนประชาชน/กลุมอาชีพ

ไดรับการฝกอาชีพและสงเสริมอาชีพมี

จํานวนเพิ่มข้ึน และจํานวนกลุมอาชีพมี

จํานวนเพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ประชาชนมีอาชีพเสริมและ

รายไดเพิ่มข้ึน 

เกิดการรวมกลุม

อาชีพ เส ริมแล ะ

สรางรายไดใหแก

ประชาชน 

สํานักงานปลัด 

๑๗ ฝกอบรมอาชีพเสริมแกนักเรียน/นักศึกษาชวง

ปดเทอม (จากประชาคมหมูบาน,แผนชุมชน) 

เพื่อสงเสริมการฝกอาชีพ

เสริม 

 

หมูที่ ๑ - ๑๒ 

 

  

๕๐,๐๐๐ 

  

 ๕๐,๐๐๐ 

  

๕๐,๐๐๐ 

  

๑.เชิงปริมาณ จาํนวนประชาชน/กลุมอาชีพ

ไดรับการฝกอาชีพและสงเสริมอาชีพมี

จํานวนเพิ่มข้ึน และจํานวนกลุมอาชีพมี

เกิดการรวมกลุม

อาชีพ เส ริมแล ะ

สรางรายไดใหแก

อบต. 



๔๑ 

 

 

จํานวนเพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ประชาชนมีอาชีพเสริมและ

รายไดเพิ่มข้ึน 

ประชาชน 

๑๘ สนับสนุนการจางงานแกนักเรียน/นักศึกษาชวง

ปดเทอม (จากประชาคมหมูบาน,แผนชุมชน) 

เพื่อสงเสริมการฝกอาชีพ

เสริม 

 

หมูที่ ๑ - ๑๒ 

 

  

๕๐,๐๐๐ 

  

 ๕๐,๐๐๐ 

  

๕๐,๐๐๐ 

  

๑.เชิงปริมาณ จาํนวนประชาชน/กลุมอาชีพ

ไดรับการฝกอาชีพและสงเสริมอาชีพมี

จํานวนเพิ่มข้ึน และจํานวนกลุมอาชีพมี

จํานวนเพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ประชาชนมีอาชีพเสริมและ

รายไดเพิ่มข้ึน 

เกิดการรวมกลุม

อาชีพ เส ริมแล ะ

สรางรายไดใหแก

ประชาชน 

อบต. 

๑๙ สงเสริมการฝกอาชีพและถายทอดภูมิปญญา

ทองถ่ิน กลุมอาชีพถักแห (จากประชาคม

หมูบาน,แผนชุมชน)  

เพื่อสงเสริมการฝกอาชีพ

เสริม 

หมูที่ ๑ - ๑๒ 

 

 

๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนประชาชน/กลุมอาชีพ

ไดรับการฝกอาชีพและสงเสริมอาชีพมี

จํานวนเพิ่มข้ึน และจํานวนกลุมอาชีพมี

จํานวนเพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ประชาชนมีอาชีพเสริมและ

รายไดเพิ่มข้ึน 

เกิดการรวมกลุม

อาชีพ เส ริมแล ะ

สรางรายไดใหแก

ประชาชน 

งานพัฒนา

ชุมชน,สํานัก

ปลัด 

 

๒.๒) สรางความเขมแข็งชองชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 

 ๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๑ ฝกอบรมสงเสริมความรูตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง แกกลุมเกษตรกรและผูที่สนใจ    

(จากประชาคมหมูบาน,แผนชุมชน) 

เพื่อพัฒนาความรูตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

หมูที่ ๑ - ๑๒ 

 

 

๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนผูนําและประชาชนที่

ไดรับการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ/ศึกษาดู

งานเศรษฐกิจพอเพียงมีจํานวนเพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน 

สามารถพึ่งตนเองได ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนได

เรียนรูตาม

แนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

สํานักปลัด 

๒ สงเสริมและพัฒนาความรูการพัฒนาพืชและ

ดินในการเกษตร ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง  (จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อพัฒนาความรูการพัฒนา

พืชและดินในการเกษตร 

หมูที่ ๑ – ๑๒ ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนผูนําและประชาชนที่

ไดรับการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ/ศึกษาดู

งานเศรษฐกิจพอเพียงมีจํานวนเพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน 

ประชาชนได

เรียนรูตาม

แนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

สํานักปลัด 



๔๒ 

 

 

สามารถพึ่งตนเองได ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

๓ สงเสริมและสนับสนุนศูนยการเรียนรูหมอดิน

อาสา  (จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อกอสรางอาคาร

ศูนยกลางเรียนรูสําหรับ

ชุมชน 

หมูที่ ๒ ๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนผูนําและประชาชนที่

ไดรับการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ/ศึกษาดู

งานเศรษฐกิจพอเพียงมีจํานวนเพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน 

สามารถพึ่งตนเองได ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนได

เรียนรูตาม

แนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

สํานักปลัด 

๔ ฝกอบรมสงเสริมความรูการทาํปุยอินทรียและ

ปุยชีวภาพแกกลุมเกษตรกรและผูทีส่นใจ   

(จากประชาคมหมูบาน,แผนชุมชน) 

เพื่อพัฒนาความรูการทาํปุย

อินทรีและปุยชีวภาพ 

 

หมูที่ ๑ - ๑๒ 

 

๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนประชาชน/กลุมอาชีพ

ไดรับการฝกอาชีพและสงเสริมอาชีพมี

จํานวนเพิ่มข้ึน และจํานวนกลุมอาชีพมี

จํานวนเพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ประชาชนมีอาชีพเสริมและ

รายไดเพิ่มข้ึน 

เกิดการรวมกลุม

อาชีพ เส ริมแล ะ

สรางรายไดใหแก

ประชาชน 

งานพัฒนา

ชุมชน 

 

๒.๓) สงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาสทางสังคม 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 

 ๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๑ สงเคราะหสวัสดกิารและเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุ 

ผูพิการ ผูปวยเอดส ผูดอยโอกาส และเด็ก

กําพรา (นโยบายรัฐบาล) 

เพื่อสงเคราะหสวัสดิการ

และเบี้ยยังชีพแก ผูสงูอายุ 

ผูพิการ ผูปวยเอดส 

ผูดอยโอกาสและเด็กกําพรา 

ใหสามารถดํารงชีพได 

 

หมูที่ ๑ - ๑๒ 

 

 

๒,๓๐๐,๐๐๐  ๒,๓๐๐,๐๐๐ ๒,๓๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนเด็ก สตรี ผูสูงอายุ 

และผูดอยโอกาสทางสงัคมไดรับเบี้ยยังชีพ

คลอบคลุมและทั่วถึง 

๒.เชิงคุณภาพ เด็ก สตรี ผูสูงอายุ และ

ผูดอยโอกาสทางสงัคมสามารถดํารงชีวิต

และชวยเหลือตนเองไดในสังคม 

ผูสงูอายุ ผูพกิาร 

ผูปวยเอดส

ผูดอยโอกาส และ

เด็กกําพรา ไดรบั

การสงเคราะหให

สามารถดาํรงชีพ

ได 

งานพัฒนา

ชุมชน 

๒ สนับสนุนการดําเนินงานและกิจกรรมที่

เกี่ยวของกับการพัฒนาสตรีและครอบครัว 

(จากสภาฯและนโยบายของรัฐบาล) 

เพื่อสนับสนุนการดาํเนินงาน

และกิจกรรมที่เกี่ยวของกบั

การพัฒนาสตรีและ

ครอบครัว 

หมูที่ ๑ - ๑๒ 

 

 

๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จํานวนเด็ก ผูสูงอายุ ผูดูแล 

และประชาชนทั่วไปไดเขารวมกิจกรรมมาก

ข้ึน และจํานวนการจัดโครงการวันเด็ก/วัน

ผูสูงอายุครบตามรอบป 

จํานวนสตรีและ

ครอบครัว ที่ไดรบั

การสนับสนุน   

งานพัฒนา

ชุมชน 



๔๓ 

 

 

๒.เชิงคุณภาพ เด็ก ผูสูงอายุ ผูดูแล และ

ประชาชนทั่วไปไดรับรู ถึงสิทธิและหนาที่

ของตนเอง การสงเคราะหดูแลเลี้ยงดูดีข้ึน 

คุณภาพชีวิตเด็กและผูสูงอายุดีข้ึน 

๓ สนับสนุนการดําเนินงานและกิจกรรมที่

เกี่ยวของกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน (สภา

เด็กและเยาวชน)  (จากสภาฯและนโยบายของ

รัฐบาล) 

เพื่อสนับสนุนการดาํเนินงาน

และกิจกรรมที่เกี่ยวของกบั

การพัฒนาเด็กและเยาวชน 

(สภาเด็กและเยาวชน) 

หมูที่ ๑ - ๑๒ 

 

๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนเด็ก ผูสงูอายุ ผูดูแล 

และประชาชนทั่วไปไดเขารวมกิจกรรมมาก

ข้ึน และจํานวนการจัดโครงการวันเด็ก/วัน

ผูสงูอายุครบตามรอบป 

๒.เชิงคุณภาพ เด็ก ผูสูงอายุ ผูดูแล และ

ประชาชนทั่วไปไดรับรูถึงสทิธิและหนาที่

ของตนเอง การสงเคราะหดูแลเลี้ยงดูดีข้ึน 

คุณภาพชีวิตเด็กและผูสงูอายุดีข้ึน 

จํานวนสตรีและ

ครอบครัว ที่ไดรบั

การสนับสนุน   

งานพัฒนา

ชุมชน 

 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 

 ๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๔ การจัดทําสิ่งอาํนวยความสะดวกสําหรับ

ผูสงูอายุและคนพกิาร  (จากสภาฯและนโยบาย

ของรัฐบาล) 

เพื่อจัดทาํสิง่อํานวยความ

สะดวกสําหรับผูสงูอายุและ

คนพิการ 

สํานักงาน อบต. ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนเด็ก สตรี ผูสูงอายุ 

และผูดอยโอกาสทางสงัคมไดรับการศึกษา

ในระดับข้ันตนตามนโยบายรัฐบาลมีจํานวน

มากข้ึน และจํานวนเด็ก สตรี ผูสงูอายุ และ

ผูดอยโอกาสทางสงัคมมีสุขอนามัยที่ดีและ

สุขภาพรางกายแข็งแรง 

๒.เชิงคุณภาพ เด็ก สตรี ผูสูงอายุ และ

ผูดอยโอกาสทางสงัคมไดรับการศึกษาและ

การบริการสาธารณสุขทําใหมีคุณภาพชีวิตที่

ดีข้ึน 

ผูสงูอายุและคน

พิการมีสิ่งอํานวย

ความสะดวกใชใน

อาคารและ

สํานักงาน 

กองชาง,งาน

พัฒนาชุมชน 

๕ กัลปญาณมิตรจิตภาวนา (จากแผนชุมชน) เพื่อดูแล เย่ียมเยียนให

กําลงัใจผูสงูอายุ 

ผูสงูอายุจาํนวน 

๑๐๐ คน 

๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนผูสูงอายุที่ไดรบัการ

ดูแลเย่ียมเยียนมีจํานวนเพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

ผูสงูอายุไดรบัการ

ดูแลเอาใจใสและมี

กําลงัใจในการ

ดําเนินชีวิต 

อบต. , รพ.สต. 



๔๔ 

 

 

๖ สนับสนุนเหลากาชาดจงัหวัดนครสวรรค   

(จากคณะกรรมการพัฒนาฯ) 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณใน

การปฏิบัตงิานของเหลา

กาชาดจงัหวัดนครสวรรค 

เหลากาชาด

จังหวัดนครสวรรค 

๒๐,๐๐๐ 

 

  

 ๒๐,๐๐๐ 

 

  

๒๐,๐๐๐ 

 

  

๑.เชิงปริมาณ จาํนวนเด็ก สตรี ผูสูงอายุ 

และผูดอยโอกาสทางสงัคมไดรับเบี้ยยังชีพ

คลอบคลุมและทั่วถึง 

๒.เชิงคุณภาพ เด็ก สตรี ผูสูงอายุ และ

ผูดอยโอกาสทางสงัคมสามารถดํารงชีวิต

และชวยเหลือตนเองไดในสังคม 

เหลากาชาด

จังหวัดนครสวรรค

ปฏิบัตงิานอยางมี

ประสิทธิภาพ 

อบต. 

๗ จัดงานวันเด็ก (จากแผนชุมชน) เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมการ

ปลูกจติสาํนึกที่ดีใหกับเด็ก

และเยาวชน 

หมูที่ ๑ – ๑๒ ๑๐๐,๐๐๐ 

 

 ๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑.เชิงปริมาณ จาํนวนเด็ก ผูสงูอายุ ผูดูแล 

และประชาชนทั่วไปไดเขารวมกิจกรรมมาก

ข้ึน และจํานวนการจัดโครงการวันเด็ก/วัน

ผูสงูอายุครบตามรอบป 

๒.เชิงคุณภาพ เด็ก ผูสูงอายุ ผูดูแล และ

ประชาชนทั่วไปไดรับรูถึงสทิธิและหนาที่

ของตนเอง การสงเคราะหดูแลเลี้ยงดูดีข้ึน 

คุณภาพชีวิตเด็กและผูสงูอายุดีข้ึน 

เด็กและเยาวชน

รูจักหนาที่ความ

รับผิดชอบและมี

จิตสํานึกที่ด ี

อบต. , งาน

การศึกษา 

 

๒.๔) สงเสริมการศึกษาใหแกประชาชน 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 

 ๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๑ จุดตั้งที่อานหนังสือประจําหมูบาน (จากแผน

ชุมชน)  

เพื่อจัดตั้งที่อานหนังสอื

ประจําหมูบาน  

 

หมูที่ ๑ - ๑๒ 

จํานวนหมูละ ๑ 

แหง 

๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนประชาชนทั่วไปไดรับ

การศึกษาในระดับข้ันตนตามนโยบาย

รัฐบาลมีจํานวนมากข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ประชาชนทั่วไปไดรับ

การศึกษาทาํใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 

เด็ก เยาวชน และ

ประชาชนทั่วไปมี

แหลงศึกษาหา

ความรู 

กองชาง,  

งานการศึกษา 

๒ ฝกอบรมทักษะภาษาองักฤษเพื่อรองรับ AEC 

แกเด็ก เยาวชน และผูที่สนใจ (จากประชาคม

หมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อฝกอบรมทกัษะ

ภาษาอังกฤษ แกเด็ก 

เยาวชน และผูที่สนใจ  

หมูที่ ๑ - ๑๒ ๘๐,๐๐๐  ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนประชาชนทั่วไปไดรับ

การศึกษาในระดับข้ันตนตามนโยบาย

รัฐบาลมีจํานวนมากข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ประชาชนทั่วไปไดรับ

การศึกษาทาํใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

เด็ก เยาวชน และ

ผูที่สนใจ เกิดการ

พัฒนาทักษะทาง

ภาษาอังกฤษ 

งานการศึกษา 



๔๕ 

 

 

 

๓ ฝกอบรมพัฒนาทักษะการใชงานคอมพิวเตอร 

แกเด็ก เยาวชน และผูที่สนใจ (จากประชาคม

หมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อฝกอบรมพัฒนาทักษะ

การใชงานคอมพิวเตอร แก

เด็ก เยาวชน และผูที่สนใจ 

ศูนยการศึกษา

นอกระบบและ

การศึกษาตาม

อัธยาศัยอําเภอ

เมืองนครสวรรค 

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนประชาชนทั่วไปไดรับ

การศึกษาในระดับข้ันตนตามนโยบาย

รัฐบาลมีจํานวนมากข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ประชาชนทั่วไปไดรับ

การศึกษาทาํใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 

เด็ก เยาวชน และ

ผูที่สนใจ เกิดการ

พัฒนาทักษะ

ทางการใชงาน

คอมพิวเตอร 

งานการศึกษา 

๔ โครงการสงเสริมชุมชนและสังคมแหงการ

เรียนรูนําไปสูเทคโนโลยี (จากคณะกรรมการ

พัฒนาฯ)  

เพื่อสนับสนุนงบประมาณใน

การดาํเนินโครงการสงเสริม

ชุมชนและสังคมแหงการ

เรียนรูนําไปสูเทคโนโลยี แก 

ศูนยการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย

อําเภอเมืองนครสวรรค 

ศพด.โรงเรียนวัด

นิเวศพัฒนา 

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนงบประมาณสําหรับ

สนับสนุนการศึกษามีจํานวนมากข้ึนและ

ครบตามจาํนวนเด็กนักเรียน 

๒.เชิงคุณภาพ เด็กนักเรียนมีงบประมาณ

สําหรับใชในการศึกษาทาํใหการเรียนการ

สอนมีประสิทธิภาพดีข้ึน 

เด็กอนุบาลและ

เด็กปฐมวัยมี 

ศพด.สําหรับดูแล

อยางเพียงพอและ

ทั่วถึง 

อบต. งาน

การศึกษา 

๕ จัดตั้ง ศพด. บานนิเวศพัฒนา หมูที่ ๑๑ บาน

นิเวศพัฒนา (จากประชาคมหมูบาน, แผน

ชุมชน) 

เพื่อจัดตั้ง ศพด. บานนิเวศ

พัฒนา ตามมาตรฐานการ

ดําเนินงาน ศพด. ของ อปท.  

ศพด.บานนิเวศ

พัฒนา 

๕๓๐,๐๐๐  ๕๓๐,๐๐๐ ๕๓๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนอาคาร ศพด. ที่ไดรับ

การกอสรางและซอมแซม มีจํานวนมากข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ เด็กนักเรียนมีอาคารสถานที่

สําหรับใชในการศึกษาที่เหมาะสมทําใหการ

เรียนการสอนมีประสิทธิภาพดีข้ึน 

 

เด็กอนุบาลหรอื

เด็กปฐมวัยมี 

ศพด.สําหรับดูแล

อยางเพียงพอและ

ทั่วถึง 

อบต. , งาน

การศึกษา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 

 ๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๖ ปรับปรุงภูมิทัศนและอาคารสถานที่ ศพด. 

โรงเรียนบานคุงวารี หมูที่ ๖ (จากประชาคม

หมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อปรับปรงุภูมิทัศนและ

อาคารสถานที่ ศพด.

โรงเรียนบานคุงวาร ี

ศพด.โรงเรียนบาน

คุงวาร ี

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนอาคาร ศพด. ที่ไดรับ

การกอสรางและซอมแซม มีจํานวนมากข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ เด็กนักเรียนมีอาคารสถานที่

สําหรับใชในการศึกษาที่เหมาะสมทําใหการ

เรียนการสอนมีประสิทธิภาพดีข้ึน 

ศพด.โรงเรียนบาน

คุงวารี มีความ

พรอมในการดูแล

เด็กเล็กและเด็ก

ปฐมวัย 

กองชาง, งาน

การศึกษา 

๗ จัดซื้ออปุกรณเครื่องเลนสนามสาํหรบัเด็ก 

ศพด.โรงเรียนวัดยางงาม หมูที่ ๑           

(จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อจัดซื้ออุปกรณชุดเครื่อง

เลนสนามเด็กเลน 

โรงเรียนวัดยางงาม

, ศพด.โรงเรียนวัด

ยางงาม หมูที่ ๑ 

๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนของเลนสนาม/วัสดุ/

อุปกรณของ ศพด. มีจาํนวนมากข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ เด็กนักเรียนมีของเลนสนาม/

เด็กนักเรียนไดรับ

การพัฒนาทักษะ

การเรียนรู 

อบต. , งาน

การศึกษา 



๔๖ 

 

 

วัสดุ/อุปกรณของ ศพด. ที่ดีเหมาะสําหรบั

ใชในการศึกษาทาํใหการเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพดีข้ึน 

๘ จัดซื้ออปุกรณชุดเครื่องเลนสนามเด็กและของ

เลนฝกทักษะสําหรับเด็ก (จากประชาคม

หมูบาน, แผนชุมชน)  

เพื่อจัดซื้ออุปกรณชุดเครื่อง

เลนสนามเด็กเลน 

 

ศพด.โรงเรียนบาน

คุงวาร ี

๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนของเลนสนาม/วัสดุ/

อุปกรณของ ศพด. มีจาํนวนมากข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ เด็กนักเรียนมีของเลนสนาม/

วัสดุ/อุปกรณของ ศพด. ที่ดีเหมาะสําหรบั

ใชในการศึกษาทาํใหการเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพดีข้ึน 

เด็กนักเรียนไดรับ

การพัฒนาทักษะ

การเรียนรู 

อบต. , งาน

การศึกษา 

๙ จัดซื้ออปุกรณชุดเครื่องเลนสนามเด็กเลน   

(จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อจัดซื้ออุปกรณชุดเครื่อง

เลนสนามเด็กเลน 

 

ของโรงเรียนวัด

นิเวศพัฒนา หมูที่ 

๑๑  

๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนของเลนสนาม/วัสดุ/

อุปกรณของ ศพด. มีจาํนวนมากข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ เด็กนักเรียนมีของเลนสนาม/

วัสดุ/อุปกรณของ ศพด. ที่ดีเหมาะสําหรบั

ใชในการศึกษาทาํใหการเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพดีข้ึน 

เด็กนักเรียนไดรับ

การพัฒนาทักษะ

การเรียนรู 

อบต. , งาน

การศึกษา 

๑๐ ซอมแซมอุปกรณชุดเครื่องเลนสนามสําหรับ

เด็ก (จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อจัดซื้ออุปกรณชุดเครื่อง

เลนสนามเด็กเลน 

หมูบานริมปง เฟช

๑ หมูที่ ๑๒ บาน

เทพสามัคคี 

๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนของเลนสนาม/วัสดุ/

อุปกรณของ ศพด. มีจาํนวนมากข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ เด็กนักเรียนมีของเลนสนาม/

วัสดุ/อุปกรณของ ศพด. ที่ดีเหมาะสําหรบั

ใชในการศึกษาทาํใหการเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพดีข้ึน 

เด็กนักเรียนไดรับ

การพัฒนาทักษะ

การเรียนรู 

อบต. , งาน

การศึกษา 

 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 

 ๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๑๑ สนับสนุนทุนการศึกษาแกเด็กนักเรียน      

(จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา

แกเด็กนักเรียน 

สถานศึกษาใน

ตําบลบางมวง 

๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนงบประมาณสําหรับ

สนับสนุนการศึกษามีจํานวนมากข้ึนและ

ครบตามจาํนวนเด็กนักเรียน 

๒.เชิงคุณภาพ เด็กนักเรียนมีงบประมาณ

สําหรับใชในการศึกษาทาํใหการเรียนการ

เด็กนักเรียนไดรับ

การศึกษาอยาง

ทั่วถึง 

อบต. , งาน

การศึกษา 



๔๗ 

 

 

สอนมีประสิทธิภาพดีข้ึน 

๑๒ สนับสนุนอาหารกลางวันแกเด็กนักเรียน   

(จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อสนับสนุนอาหาร

กลางวันแกเด็กนักเรียน 

สถานศึกษาใน

สังกัดและในตําบล

บางมวง 

๑,๐๐๐,๐๐๐  ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนงบประมาณสนับสนุน

อาหารกลางวัน/อาหารเสริม(นม) มีจาํนวน

มากข้ึนและครบตามจํานวนเด็กนักเรียน 

๒.เชิงคุณภาพ เด็กนักเรียนมีรางกาย

แข็งแรง มีพัฒนาการทัง้ดานรางกายและ

ทางการศึกษาทีส่มวัย 

เด็กนักเรียนไดรับ

การพัฒนาทาง

สมองและรางกาย

อยางสมบูรณ

สมวัย 

อบต. , งาน

การศึกษา 

๑๓ สนับสนุนอาหารเสริม (นมโรงเรียน) แกเด็ก

เล็กและเด็กปฐมวัย  (จากประชาคมหมูบาน, 

แผนชุมชน) 

เพื่อสนับสนุนอาหารเสริม

(นมโรงเรียน) แกเด็กเล็ก

และเด็กปฐมวัย (จากแผน

ชุมชน) 

สถานศึกษาใน

สังกัดและในตําบล

บางมวง 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

 ๕๐๐,๐๐๐ 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

๑.เชิงปริมาณ จาํนวนงบประมาณสนับสนุน

อาหารกลางวัน/อาหารเสริม(นม) มีจาํนวน

มากข้ึนและครบตามจํานวนเด็กนักเรียน 

๒.เชิงคุณภาพ เด็กนักเรียนมีรางกาย

แข็งแรง มีพัฒนาการทัง้ดานรางกายและ

ทางการศึกษาทีส่มวัย 

 

เด็กเล็กและเด็ก

ปฐมวัยไดรับการ

พัฒนาทางสมอง

และรางกายอยาง

สมบูรณสมวัย 

อบต. , งาน

การศึกษา 

๑๔ กิจกรรมทัศนะศึกษาเพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะ

การเรียนรูสาํหรับเด็กและเยาวชน          

(จากนโยบายคณะผูบริหาร) 

เพื่อจัดกิจกรรมทัศนะศึกษา

เพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะ

การเรียนรูสาํหรับเด็กและ

เยาวชน 

หมูที่ ๑ – ๑๒ 

 

๑๕๐,๐๐๐  ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนประชาชนทั่วไปไดรับ

การศึกษาในระดับข้ันตนตามนโยบาย

รัฐบาลมีจํานวนมากข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ประชาชนทั่วไปไดรับ

การศึกษาทาํใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 

เด็กและเยาวชนได

พัฒนาและเพิ่ม

ทักษะการเรียนรู 

สํานักงานปลัด 

๑๕ กิจกรรมคายคุณธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน 

(จากนโยบายคณะผูบริหาร) 

 

 

 

 

เพื่อจัดกิจกรรมคาย

คุณธรรมสําหรับเด็กและ

เยาวชน 

หมูที่ ๑ – ๑๒ 

 

๑๕๐,๐๐๐  ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนประชาชนทั่วไปไดรับ

การศึกษาในระดับข้ันตนตามนโยบาย

รัฐบาลมีจํานวนมากข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ประชาชนทั่วไปไดรับ

การศึกษาทาํใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

เด็กและเยาวชนได

พัฒนาและเพิ่ม

ทักษะการเรียนรู 

สํานักงานปลัด 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 

 ๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๑๖ กิจกรรมคายลูกเสอืสาํหรบัเด็กและเยาวชน 

(จากนโยบายคณะผูบริหาร) 

เพื่อจัดกิจกรรมคายลูกเสือ

สําหรับเด็กและเยาวชน 

หมูที่ ๑ - ๑๒ ๑๕๐,๐๐๐  ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนประชาชนทั่วไปไดรับ

การศึกษาในระดับข้ันตนตามนโยบาย

เด็กและเยาวชนได

พัฒนาและเพิ่ม

สํานักงานปลัด 



๔๘ 

 

 

รัฐบาลมีจํานวนมากข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ประชาชนทั่วไปไดรับ

การศึกษาทาํใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

ทักษะการเรียนรู 

๑๗ กอสรางสนามเด็กเลน  (จากนโยบายคณะ

ผูบรหิาร) 

เพื่อกอสรางสนามเด็กเลน หมูที่ ๑ – ๑๒ ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ สนามเด็กเลนมีจํานวนมาก

ข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ เด็กนักเรียนมีของเลนสนาม/

วัสดุ/อุปกรณของ  ที่ดีเหมาะสําหรับใชใน

การศึกษาทาํใหการเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพดีข้ึน 

เด็กไดมีนามเด็ก

เลนไวเลน 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๙ 

 

 

๒.๕) สงเสริมการสาธารณสุขใหประชาชนมีสุขภาวะที่ดี 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 

 ๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๑ สนับสนุนศูนยเฉลิมพระเกียรติ เพื่อชวยเหลือ

ผูปวยเอดส และผูติดเช้ือ H.I.V. อําเภอเมือง

นครสวรรค  (จากคณะกรรมการพัฒนาฯ) 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณใน

การปฏิบัตงิานของศูนย

เฉลิมพระเกียรติ เพื่อ

ชวยเหลือผูปวยเอดส และผู

ติดเช้ือ H.I.V. อําเภอเมือง

นครสวรรค  

ศูนยเฉลิมพระ

เกียรติเพื่อ

ชวยเหลือผูปวย

เอดส และผูติดเช้ือ 

H.I.V. อําเภอเมือง

นครสวรรค 

๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนงบประมาณสําหรับ

สนับสนุนศูนยเฉลิมพระเกียรติมีจํานวนมาก

ข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ การดําเนินงานสนับสนุน

ศูนยเฉลิมพระเกียรติ มีประสิทธิภาพดีข้ึน 

ศูนยเฉลิมพระ

เกียรติเพื่อ

ชวยเหลือผูปวย

เอดส และผูติด

เช้ือ H.I.V. อําเภอ

เมืองนครสวรรค 

ปฏิบัตงิานอยางมี

ประสิทธิภาพ 

อบต. 

๒ จัดซื้อเครื่องพนหมอกควันกําจัดยุงลาย รพ.

สต.บางมวง/ประจําหมูบาน หมูที่ ๑–หมูที่ ๑๒  

(จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน)  

เพื่อจัดซื้อเครือ่งพนหมอก

ควันกําจัดยุงลาย 

จํานวน ๑๓ เครื่อง ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนงบประมาณสําหรับ

จัดซื้อนํ้ายาเคมีและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของ

มีจํานวนมากข้ึน และจํานวนยุงและลูกนํ้า

ยุงลายมีจาํนวนลดลง 

๒.เชิงคุณภาพ การดําเนินงานพนหมอกควัน

กําจัดลูกนํ้ายุงลายมีประสิทธิภาพดีข้ึน และ

การเกิดโรคไขเลือดออกมีจาํนวนลดลง 

ประชาชน

ปลอดภัยจากโรค

ไขเลือดออก 

อบต. ,       

รพ.สต. 

๓ จัดซื้อสารเคมีกําจัดยุงลายปองกันโรค

ไขเลือดออก (จากแผนชุมชน) 

เพื่อจัดซื้อสารเคมีกําจัด

ลูกนํ้ายุงลาย 

หมูที่ ๑ – ๑๒ 

 

 

 

๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนงบประมาณสําหรับ

จัดซื้อนํ้ายาเคมีและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของ

มีจํานวนมากข้ึน และจํานวนยุงและลูกนํ้า

ยุงลายมีจาํนวนลดลง 

๒.เชิงคุณภาพ การดําเนินงานพนหมอกควัน

กําจัดลูกนํ้ายุงลายมีประสิทธิภาพดีข้ึน และ

การเกิดโรคไขเลือดออกมีจาํนวนลดลง 

ประชาชน

ปลอดภัยจากโรค

ไขเลือดออก 

อบต. ,       

รพ.สต. 

 

๔ จัดซื้อวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาและวัคซีน

คุมกําเนิด (จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อจัดซื้อวัคซีนปองกันโรค

พิษสุนัขบาและวัคซีน

คุมกําเนิด 

หมูที่ ๑ – ๑๒ 

 

 

 

๑๕๐,๐๐๐  ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนงบประมาณสําหรับ

จัดซื้อวัคซีนปองกันโรค 

พิษสุนัขบาและอุปกรณที่เกี่ยวของมีจํานวน

มากข้ึน และจํานวนโรค 

สามารถปองกัน

การแพรระบาด

โรคพิษสุนัขบา

และควบคุมการ

อบต. ,       

รพ.สต. 

 

 



๕๐ 

 

 

พิษสุนัขบามีจาํนวนลดลง 

๒.เชิงคุณภาพ การดําเนินงานฉีดวัคซีน

ปองกันโรคพิษสุนัขบามีประสทิธิภาพดีข้ึน 

และการเกิดโรคพิษสุนัขบามีจํานวนลดลง 

เกิดของสุนัขและ

แมว 

 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 

 ๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๕ ปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนก (จากแผน

ชุมชน) 

เพื่อปองกันการแพรระบาด

ของโรคไขหวัดนก 

พื้นที่เสี่ยงในตําบล ๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนงบประมาณสําหรับ

การปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนก 

และอุปกรณที่เกี่ยวของมีจํานวนมากข้ึน  

๒.เชิงคุณภาพ การดําเนินงานปองกันโรค

และควบคุมโรคไขหวัดนกมีประสิทธิภาพ 

 

ประชาชน

ปลอดภัยจากโรค

ไขหวัดนก 

อบต. ,       

รพ.สต. 

 

 

๖ จัดซื้อเครื่องยูนิตทําฟน สาํหรบั รพ.สต.บาง

มวง (จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อจัดซื้อเครือ่งอยูนิตทาํ

ฟน 

จํานวน ๑ เครื่อง ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จํานวนงบประมาณ

สําหรับจัดซ้ือเคร่ืองยูนิตทําฟนและวัสดุ

อุปกรณที่เก่ียวของมีจํานวนมากขึ้น  

๒.เชิงคุณภาพ การดําเนินงานเคร่ืองยู

นิตทําฟนมีประสิทธิภาพดีขึ้น  

 

ปราชนมีสุขภาพ

ฟนที่ด ี

อบต. ,       

รพ.สต. 

 

๗ อุดหนุนกิจกรรมสาธารณสุขมูลฐาน        

(จากนโยบายของรฐับาล) 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหงาน

บริการดานสาธารณสุขข้ัน

พื้นฐานไดรับการพัฒนาใหดี

ข้ึน 

หมูที่ ๑ – ๑๒  ๑๒๐,๐๐๐  ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนงบประมาณสําหรับ

อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐานมีจํานวนมากข้ึน

และครบตามจาํนวนหมูบาน 

๒.เชิงคุณภาพ การดําเนินงานสาธารณสุข

มูลฐานของหมูบานมีประสทิธิภาพดีข้ึน 

 

ประชาชนไดรับ

บริการดาน

สาธารณสุขข้ัน

พื้นฐานที่ดีและ

ทั่วถึง 

อบต. ,       

รพ.สต. 

 

๘ รณรงคส งเสริมการตรวจสุขภาพผูสู งอา ยุ   

(จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่ อ รณ รงค ส ง เส ริมกา ร

ตรวจสุขภาพผูสูงอายุ 

หมูที่ ๑ – ๑๒  

 

๓๕,๐๐๐  ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนงบประมาณสําหรับ

อุดหนุนกองทุน สปสช. มีจํานวนมากข้ึน

และครบตามจาํนวนระดับขนาดของ

องคการบรหิารสวนตําบล 

ผูสงูอายุมีสุขภาพ

รางกายแข็งแรง

สมบรูณ 

อบต. ,       

รพ.สต. 

 



๕๑ 

 

 

๒.เชิงคุณภาพ การดําเนินงานของกองทุน 

สปสช. มีประสทิธิภาพดีข้ึน และเด็ก สตรี 

ผูสงูอายุ ผูดอยโอกาสทางสังคม และ

ประชาชนทั่วไปในมีสุขภาพรางกายแข็งแรง 

สมบูรณ และมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน 

 

 

 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 

 ๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๙ รณรงคสงเสริมการตรวจคัดกรองเบาหวาน

และความดัน แกประชาชนทั่วไปและกลุมเสี่ยง 

(จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อรณรงคสงเสริมกาตรวจ

คัดกรองเบาหวานและความ

ดันแกประชาชนทั่วไปและ

กลุมเสี่ยง 

หมูที่ ๑ – ๑๒  

 

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนงบประมาณสําหรับ

อุดหนุนกองทุน สปสช. มีจํานวนมากข้ึน

และครบตามจาํนวนระดับขนาดของ

องคการบรหิารสวนตําบล 

๒.เชิงคุณภาพ การดําเนินงานของกองทุน 

สปสช. มีประสทิธิภาพดีข้ึน และเด็ก สตรี 

ผูสงูอายุ ผูดอยโอกาสทางสังคม และ

ประชาชนทั่วไปในมีสุขภาพรางกายแข็งแรง 

สมบูรณ และมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน 

ประชาชนมี

สุขภาพรางกายที่

แข็งแรงสมบูรณ 

อบต. ,       

รพ.สต. 

 

๑๐ สนับสนุนการสราง รพ.สต.ตําบลบางมวง   

แหงที่ ๒ (จากประชาคมตําบล) 

เพื่อเปด รพ.สต.ตําบลบาง

มวง แหงที่ ๒   

หมูที่ ๑๐ , ๑๑ ๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนงบประมาณสําหรับ

สนับสนุนกอสราง รพ.สต.มีจํานวนมากข้ึน

และครบตามจาํนวนหมูบาน 

๒.เชิงคุณภาพ การดําเนินงานสาธารณสุข

มูลฐานของหมูบานมีประสทิธิภาพดีข้ึน 

ประชาชนมี รพ.

สต. ตําบลบางมวง 

เพียงพอตอความ

ตองการ 

อบต. ,  

หนวยงาน

สาธารณสุข 

 

 

 



๕๒ 

 

 

๒.๖) สงเสริมและสนับสนุนใหเด็ก เยาวชน และประชาชนไดเลนกีฬาและออกกําลงักายเพือ่สุขภาพ 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 

 ๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๑ กอสรางลานกีฬาอเนกประสงค ประจาํหมูบาน 

(จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อกอสรางลานกีฬาสาํหรบั

การออกกาํลงักาย 

หมูที่ ๓, ๕, ๘, ๑๑ 

, ๑๒ 

๓๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนลานกีฬาที่มากข้ึน 

และจํานวนลานกีฬาที่ซอมแซมมีคุณภาพดี

ข้ึน  

๒.เชิงคุณภาพ ลานกีฬาที่ไดมาตรฐาน และ

ประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรงมากข้ึน 

ประชาชนไดออก

กําลงักายและมี

สุขภาพรางกาย

แข็งแรง 

กองชาง 

๒ จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย (จากประชาคม

หมูบาน, แผนชุมชน)  

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย

สําหรับการออกกาํลงักาย 

หมูที่ ๑ – ๑๒ ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนเครื่องออกกําลังกายที่

มากข้ึน  

๒.เชิงคุณภาพ เครื่องออกกาํลังกายที่ได

มาตรฐาน และประชาชนมีสุขภาพรางกาย

แข็งแรงมากข้ึน 

ประชาชนไดออก

กําลงักายและมี

สุขภาพรางกาย

แข็งแรง 

อบต. 

๓ ปรับปรุงซอมแซมสนามกีฬาประจาํหมูบาน

ริมปง เฟช๑ เฟช๒ (จากประชาคมหมูบาน, 

แผนชุมชน)  

เพื่อซอมแซมสนามกฬีา

สําหรับการออกกาํลงักาย 

หมูที่ ๑๒ ๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนลานกีฬาที่มากข้ึน 

และจํานวนลานกีฬาที่ซอมแซมมีคุณภาพดี

ข้ึน  

๒.เชิงคุณภาพ ลานกีฬาที่ไดมาตรฐาน และ

ประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรงมากข้ึน 

ประชาชนไดออก

กําลงักายและมี

สุขภาพรางกาย

แข็งแรง 

กองชาง 

 

๔ กอสรางหลงัคาเหล็กเมทลัชีท สาํหรบัลานกีฬา

อเนกประสงค (จากประชาคมหมูบาน, แผน

ชุมชน)  

เพื่อกอสรางหลังคาเหล็ก

เมทัลชีท สําหรับลานกฬีา

เอนกประสงค 

หมูที่ ๙  ๕๐๐,๐๐๐   ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนลานกีฬาที่มากข้ึน 

และจํานวนลานกีฬาที่ซอมแซมมีคุณภาพดี

ข้ึน  

๒.เชิงคุณภาพ ลานกีฬาที่ไดมาตรฐาน และ

ประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรงมากข้ึน 

ประชาชนไดออก

กําลงักายและมี

สุขภาพรางกาย

แข็งแรง 

กองชาง 

 

๕ กอสรางหลงัคาเหล็กเมทลัชีทเข่ือนปากคลอง 

สําหรับคลุมเครื่องออกกาํลงักายพรอมเทพื้น

ปูนสําเร็จ กั้นรั้วเหล็กรอบและวางทอนํ้าทิง้ 

(จากสภาฯ) 

เพื่อกอสรางหลังคาเหล็ก

เมทัลชีทเข่ือนปากคลอง

สําหรับคลุมเครื่องออกกาํลงั

กาย พรอมเทพื้นปูนสาํเร็จ

กั้นรั้วเหล็กรอบและวางทอ

นํ้าทิ้ง 

หมูที่ ๙ ๘๐๐,๐๐๐  ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนลานกีฬาที่มากข้ึน 

และจํานวนลานกีฬาที่ซอมแซมมีคุณภาพดี

ข้ึน  

๒.เชิงคุณภาพ ลานกีฬาที่ไดมาตรฐาน และ

ประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรงมากข้ึน 

ประชาชนไดออก

กําลงักายและมี

สุขภาพรางกาย

แข็งแรง 

กองชาง 

 



๕๓ 

 

 

๖ จัดซื้ออปุกรณกีฬาประจําหมูบาน           

(จากประชาคมหมูบาน , แผนชุมชน) 

เพื่อจัดซื้ออุปกรณกีฬา

สําหรับการออกกาํลงักาย 

หมูที่ ๑ , ๑๒ ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนอุปกรณกฬีาที่มากข้ึน  

๒.เชิงคุณภาพ อุปกรณกีฬาที่ไดมาตรฐาน 

และประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรงมาก

ข้ึน  

ประชาชนไดออก

กําลงักายและมี

สุขภาพรางกาย

แข็งแรง 

อบต. 

 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 

 ๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๗ กอสรางหลงัคาเมทลัชีทคลุมเครื่องออกกําลัง

กาย (จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อกอสรางหลังคาเหล็ก

เมทัลชีท สําหรับคลุมเครื่อง

ออกกาํลงักาย 

หมูที่ ๑  ๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนลานกีฬาที่มากข้ึน 

และจํานวนลานกีฬาที่ซอมแซมมีคุณภาพดี

ข้ึน  

๒.เชิงคุณภาพ ลานกีฬาที่ไดมาตรฐาน และ

ประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรงมากข้ึน 

ประชาชนไดออก

กําลงักายและมี

สุขภาพรางกาย

แข็งแรง 

กองชาง 

๘ กิจกรรมการแขงขันกีฬาเดก็และเยาวชน   

(จากนโยบายคณะผูบริหาร) 

เพื่อจัดกิจกรรมการแขงขัน

กีฬาเด็กและเยาวชน 

หมูที่ ๑ – ๑๒ ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนการแขงขันกีฬา

ภายในตําบลที่มากข้ึน  

๒.เชิงคุณภาพ ประชาชนหันมาเลนกีฬามาก

ข้ึน และมีสุขภาพรางกายแข็งแรงมากข้ึน 

เด็กและเยาวชนได

เลนกีฬาและออก

กําลงักาย 

อบต. 

๙ กอสรางโครงหลงัคาเมทลัชีท สนามกีฬาปาก

คลอง หมูที่ ๙  (จากประชาคมหมูบาน, แผน

ชุมชน) 

เพื่อกอสรางหลังคา สนาม

กีฬา 

หมูที่ ๙ ๕๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

 ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนลานกีฬาที่ซอมแซมมี

คุณภาพดีข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ลานกีฬาที่ไดมาตรฐาน และ

ประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรงมากข้ึน 

เด็กและเยาวชนได

เลนกีฬาและออก

กําลงักาย 

กองชาง 

๑๐ กอสรางหลงัคาที่ออกกําลังกาย หมูที่ ๑๐  

(จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อกอสรางหลังคา สนาม

กีฬา 

จํานวน ๒ จุด ๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนลานกีฬาที่ซอมแซมมี

คุณภาพดีข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ลานกีฬาที่ไดมาตรฐาน และ

ประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรงมากข้ึน 

เด็กและเยาวชนได

เลนกีฬาและออก

กําลงักาย 

กองชาง 

๑๑ จัดการแขงขันกีฬาสายสัมพันธ อบต.       

(จากนโยบายผูบริหาร) 

เพื่อการจัดการแขงขันกีฬา 

เพื่อสรางความสามัคคี

ระหวางหนวยงาน 

รวมจัดการแขงขัน

กีฬา ปละ ๑ ครั้ง 

๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนการแขงขันกีฬาสาย

สัมพันธ อบต. 

๒.เชิงคุณภาพ ประชาชนหันและขาราชการ

มาเลนกีฬามากข้ึน และมีสุขภาพรางกาย

แข็งแรงมากข้ึน 

บุคลากรของ

หนวยงานปละ

ประชาชนีสุขภาพ

แข็งแรงและเกิด

ความสามัคคี

อบต. 



๕๔ 

 

 

ระหวางหนวยงาน 

๑๒ การแขงขันกีฬาบางมวงพรีเมียรลีก         

(จากคณะกรรมการพัฒนา) 

เพื่อจัดการแขงขันกีฬา

ฟุตบอลในตําบลบางมวง

เพื่อสายสัมพันธและสงเสริม

การเลนกฬีาระหวาง

หนวยงานราชการ หางราน

บริษัท และสถาน

ประกอบการ ในตาํบลบาง

มวง 

ตําบลบางมวง ๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนการแขงขันกีฬาสาย

สัมพันธ อบต. 

๒.เชิงคุณภาพ ประชาชนหันและขาราชการ

มาเลนกีฬามากข้ึน และมีสุขภาพรางกาย

แข็งแรงมากข้ึน 

ประชาชนไดออก

กําลงักายและมี

สุขภาพรางกาย

แข็งแรง 

อบต. 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาคนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณธรรม นําความรูและเกิดความผาสุก และยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางความเขมแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญา                                         

เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ ๕ การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย และยุทธศาสตรที่ ๖ การปองกันและแกไขปญหา       

ยาเสพติด  

ยุทธศาสตรท่ี  ๓ การจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบรอย และการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

 ๓.๑ สงเสริมและสนับสนุนการจัดทําผงัเมืองและผงัชุมชน 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 

 ๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๑ การฝกอบรมใหความรูแกผูนําชุมชนและ

ประชาชน เรื่อง ผงัเมืองและผงัชุมชน 

(คณะกรรมการพัฒนา)  

เพื่ออบรมใหความรู เรื่อง

การวางผงัเมืองและผงั

ชุมชน 

หมูที่ ๑ - ๑๒ ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนชุมชนมีการวางผงั

เมืองและผังชุมชนมีความเปนระเบียบ

เรียบรอยมากข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ชุมชมมีความเปนระเบียบ

เรียบรอย และงายตอการขยายชุมชน หรือ

กอสรางถนนสาธารณ หรือสิ่งสาธารณูปโภค

และสาธารณปูการมากข้ึน 

ประชาชนมีความรู

ความเขาใจใน

เรื่องการวางผงั

เมืองและผังชุมชน 

กองชาง 

๒ สนับสนุนงบประมาณเพือ่การวางผงัเมืองและ

ผังชุมชน  (จากแผนชุมชน, คณะกรรมการ

พัฒนาฯ) 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณใน

การจัดวางผังเมืองและผัง

ชุมชน 

หมูที่ ๑ – ๑๒ ๑๕๐,๐๐๐  ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนชุมชนมีการวางผงั

เมืองและผังชุมชนมีความเปนระเบียบ

เรียบรอยมากข้ึน 

ประชาชนมีความรู

ความเขาใจใน

เรื่องการวางผงั

กองชาง 



๕๕ 

 

 

๒.เชิงคุณภาพ ชุมชมมีความเปนระเบียบ

เรียบรอย และงายตอการขยายชุมชน หรือ

กอสรางถนนสาธารณ หรือสิ่งสาธารณูปโภค

และสาธารณปูการมากข้ึน 

เมืองและผังชุมชน 

 

 ๓.๒ สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 

 ๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๑ จัดซื้อรถยนตตรวจงานปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย (จากแผนชุมชน, คณะกรรมการ

พัฒนาฯ) 

เพื่อจัดซื้อรถยนตตรวจงาน

ปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย 

จํานวน ๑ คัน ๖๐๐,๐๐๐ 

 

 ๖๐๐,๐๐๐ 

 

๖๐๐,๐๐๐ 

 

๑.เชิงปริมาณ จาํนวนรถยนตตรวจงาน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีจํานวน

มากข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ มีรถยนตตรวจงานปฏิบัตงิาน

การปองกันใหความชวยเหลือจากการเกิด

สาธารณภัยที่ดี ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 

การใหความชวยเหลือทั่วถึง และมีความ

รวดเร็วมากข้ึน 

การปฏิบัตงิาน

ปองกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัยมีความรวดเร็ว

และมี

ประสิทธิภาพ 

อบต. 

๒ จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณสาํหรับดับเพลงิ/

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (จากแผน

ชุมชน, คณะกรรมการพัฒนาฯ) 

เพื่อจัดซื้อเครือ่งมือและ

อุปกรณสําหรับดับเพลิง/

งานปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 

จํานวน ๑ ชุด ๒๕๐,๐๐๐  ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนวัสดุ/อุปกรณสาํหรับ

ปฏิบัตงิานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมี

จํานวนมากข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ มีวัสดุ/อุปกรณสาํหรบั

ปฏิบัตงิานการปองกัน/บรรเทา/ฟนฟู/ให

ความชวยเหลือจากการเกิด 

สาธารณภัยที่ดี ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 

การใหความชวยเหลือทั่วถึง และมีความ

รวดเร็วมากข้ึน 

การปฏิบัตงิาน

ปองกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัยมีความรวดเร็ว

และมี

ประสิทธิภาพ 

อบต. 

๓ เผยแพรความรู/จัดทําสื่อประชาสัมพันธการ

ปองกันอัคคีภัยและสาธารณภัยตางๆ       

(จากนโยบายผูบริหารฯ, คณะกรรมการพัฒนา

ฯ) 

เพื่อเผยแพรความรูและ

จัดทําสื่อประชาสัมพันธการ

ปองกันอัคคีภัยและสาธารณ

ภัยตางๆ 

หมูที่ ๑ – ๑๒  ๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนเจาหนาทีส่ําหรับ

ปฏิบัตงิานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมี

จํานวนมากข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ เจาหนาที่มีความรูในการ

ประชาชนมีความรู

ความเขาใจและ

สามารถปองกัน

การเกิดอัคคีภัย

สํานักงานปลัด 



๕๖ 

 

 

ปฏิบัตงิาน การปองกัน/บรรเทา/ฟนฟู/ให

ความชวยเหลือจากการเกิด 

สาธารณภัยมีมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และมี

ความรวดเร็วมากข้ึน 

และสาธารณภัย

ตางๆได 

 

 ๓.๓ สงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 

 ๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๑ ฝกอบรม/ทบทวนจัดตั้ง อปพร. ประจํา

หมูบานและตําบล (จากประชาคมหมูบาน, 

แผนชุมชน) 

เพื่อฝกอบรม/ทบทวนจัดตั้ง 

อปพร. 

หมูที่ ๑ – ๑๒ 

 

๓๕๐,๐๐๐ 

 

 ๓๕๐,๐๐๐ 

 

๓๕๐,๐๐๐ 

 

๑.เชิงปริมาณ จาํนวน อปพร. สาํหรับ

ปฏิบัตงิานรกัษาความสงบเรียบรอยและ

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินจํานวน

มากข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ อปพร. มีความรูในการ

ปฏิบัตงิานทาํใหการปฏบิัติงานมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน ประชาชนเกิดความ

สงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน  

อปพร. สามารถ

ปฏิบัตงิานในพื้นที่

ไดอยางเขมแข็ง 

งานปองกันฯ 

๒ จัดสายตรวจรักษาความสงบเรียบรอยและ

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน        

(จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อตรวจรักษาความสงบ

เรียบรอยและความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

หมูที่ ๑ – ๑๒ 

 

๒๕๐,๐๐๐  ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนงบประมาณในการ

สนับสนุนการอยูจุดตรวจ/เวรยามในชุมชน 

มีจํานวนมากข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ การอยูจุดตรวจ/เวรยามใน

ชุมชนมีประสิทธิภาพมากข้ึน ประชาชนเกิด

ความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

ประชาชนไดรับ

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

งานปองกันฯ 

๓ สนับสนุนอุปกรณการกูชีพและงบประมาณ 

(จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อจัดซื้ออุปกรณการกูชีพ

และงบประมาณสําหรบั

บริหารจัดการ 

สําหรับศูนยกูชีพ

บางมวง หมูที่ ๔ 

๕๐,๐๐๐ 

 

 ๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๑.เชิงปริมาณ จาํนวนอุปกรณสําหรับ

ปฏิบัตงิานรกัษาความสงบเรียบรอยและ

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

๒.เชิงคุณภาพ การปฏิบัตงิานประสิทธิภาพ

มากข้ึน ประชาชนเกิดความสงบเรียบรอย

ผูประสบอุบัติเหตุ

ไดรับความ

ชวยเหลือได

ทันทวงท ี

อบต. 



๕๗ 

 

 

และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

๔ ฝกอบรมเจาหนาที่กูชีพกูภัย (จากแผนชุมชน) ฝกอบรมเจาหนาที่กูชีพกูภัย จํานวน ๒๐ คน ๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนเจาหนาที่กูชีพกูภัย 

สําหรับปฏิบตัิงานรักษาความสงบเรียบรอย

และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

จํานวนมากข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ เจาหนาที่กูชีพกูภัย มีความรู

ในการปฏิบัตงิานทาํใหการปฏิบตัิงานมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน ประชาชนเกิดความ

สงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน  

มีเจาหนาที่กูชีพ

กูภัยสาํหรบั

ปฏิบัตงิานใน

ตําบลบางมวง 

งานปองกันฯ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 

 ๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๕ จัดซื้อรถมอเตอรไซดสายตรวจรักษาความสงบ

เรียบรอย และความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน สําหรับเจาหนาที่ตํารวจปอมริมปง 

หมูที่ ๑๒  (จากคณะกรรมการพัฒนาฯ) 

เพื่อตรวจรักษาความสงบ

เรียบรอยและความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

จํานวน ๒ คัน 

(ปฏบิัติงานในหมูที่ 

๑ – ๑๒) 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 ๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑.เชิงปริมาณ รถมอเตอรไซดสําหรับ

ปฏิบัตงิานรกัษาความสงบเรียบรอยและ

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มี

จํานวนมากข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ การปฏิบัตงิานประสิทธิภาพ

มากข้ึน ประชาชนเกิดความสงบเรียบรอย

และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ประชาชนไดรับ

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

อบต. 

๖ กอสรางศูนยปฏิบัตกิาร อปพร.ตําบลบางมวง 

(จากนโยบายผูบริหารฯ, คณะกรรมการพัฒนา

ฯ)  

เพื่อให อปพร.ตาํบลบางมวง

มีศูนยสําหรับปฏบิัติงาน 

จํานวน ๑ ศูนย ๘๐๐,๐๐๐  ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนการกอสรางอาคาร/

จัดตั้งศูนย อปพร. มีจํานวนมากข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ อปพร./อาสาสมัครตาง ๆ มี

อาคารและศูนยสําหรับปฏิบตัิงาน ทําให

การปฏิบัตงิานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ประชาชนเกิดความสงบเรียบรอยและความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

การปฏิบัตงิานของ 

อปพร.ตาํบลบาง

มวงมีความรวดเร็ว

และมี

ประสิทธิภาพ 

งานปองกันฯ ,

กองชาง 

 

 



๕๘ 

 

 

 ๓.๔ สงเสริมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 

 ๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๑ จัดซื้อเครื่องตรวจสารเสพติด เพือ่ปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด (ประชาคมหมูบาน, 

แผนชุมชน) 

เพื่อจัดซื้อเครือ่งตรวจสาร

เสพติด 

หมูที่ ๑ – ๑๒ ๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนเครื่องตรวจสารเสพ

ติดมีจํานวนมากข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ปญหายาเสพติดในชุมชน

และหมูบานลดลง ผูติดยาเสพติดสามารถ

กลับไปใชชีวิตในสังคมไดตามปกต ิ

สามารถปองกัน

และแกไขปญหา

ยาเสพติดในพื้นที่

ได 

อบต. 

๒ สนับสนุนศูนยปฏบิัติการตอสูเพื่อเอาชนะยา

เสพติดอาํเภอเมืองนครสวรรค (จากนโยบาย

ของรัฐบาล) 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณใน

การบริหารจัดการศูนย

ปฏิบัตกิารตอสูเพื่อเอาชนะ

ยาเสพติดอําเภอเมือง

นครสวรรค 

ศูนยปฏิบัติการ

ตอสูเพื่อเอาชนะ

ยาเสพคิดอาํเภอ

เมืองนครสวรรค 

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนผูบําบัดฟนฟผููติดยา

เสพติดมีจํานวนมากข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ปญหายาเสพติดในชุมชน

และหมูบานลดลง ผูติดยาเสพติดสามารถ

กลับไปใชชีวิตในสังคมไดตามปกต ิ

ศูนยปฏิบัติการ

ตอสูเพื่อเอาชนะ

ยาเสพติดอําเภอ

เมืองนครสวรรค

ปฏิบัตงิานไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

อบต. 

๓ สนับสนุนศูนยปฏบิัติการตอสูเพื่อเอาชนะยา

เสพติดจงัหวีดนครสวรรค (จากนโยบายและ

แผนของรัฐบาล) 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณใน

การบริหารจัดการศูนย

ปฏิบัตกิารตอสูเพื่อเอาชนะ

ยาเสพติดจงัหวัดนครสวรรค 

ศูนยปฏิบัติการ

ตอสูเพื่อเอาชนะ

ยาเสพติดจงัหวัด

นครสวรรค 

๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนผูบําบัดฟนฟผููติดยา

เสพติดมีจํานวนมากข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ปญหายาเสพติดในชุมชน

และหมูบานลดลง ผูติดยาเสพติดสามารถ

กลับไปใชชีวิตในสังคมไดตามปกต ิ

ศูนยปฏิบัติการ

ตอสูเพื่อเอาชนะ

ยาเสพติดจงัหวัด

นครสวรรค

ปฏิบัตงิานไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

อบต. 

๔ จัดการแขงขันกีฬาประจาํตําบลกีฬาตานยา

เสพติด (จากแผนชุมชน , แผนชุมชน) 

เพื่อจัดการแขงขันกีฬา ตาน

ยาเสพติด 

จัดการแขงขันกีฬา 

ปละ ๑ ครัง้ 

๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนเด็ก เยาวชน และ

กลุมเสี่ยงที่เขารวมการแขงขันกีฬา มี

จํานวนมากข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ปญหายาเสพติดในชุมชน

และหมูบานลดลง เดก็ เยาวชน และกลุม

เสี่ยงมีการเลนกีฬาใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน ไมไปเกี่ยวของกับยาเสพติด 

ประชาชนมี

สุขภาพแข็งแรงได

ใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชนและ

หางไกลจากยา

เสพติด 

อบต. 

๕ สนับสนุนรณรงคการปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติด (จากประชาคมหมูบาน , แผน

เพื่อรณรงคและปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด 

หมูที่ ๑ – ๑๒  ๓๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนผูบําบัดฟนฟผููติดยา

เสพติดมีจํานวนมากข้ึน 

สามารถปองกัน

การแพรระบาด

อบต. , 

ชุมชน , 



๕๙ 

 

 

ชุมชน) ๒.เชิงคุณภาพ ปญหายาเสพติดในชุมชน

และหมูบานลดลง ผูติดยาเสพติดสามารถ

กลับไปใชชีวิตในสังคมไดตามปกต ิ

ของยาเสพติดใน

พื้นที่ได 

หมูบาน ,  

รพ.สต. 

 

 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 

 ๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๖ ฝกอบรมดานคุณธรรมจริยธรรมเพื่อปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติด/บาํบัดฟนฟผููเสพ

และติด แกเด็ก เยาวชน และกลุมที่มี

พฤติกรรมเสี่ยงในการยุงเกี่ยวกบัยาเสพติด 

(จากประชาคมหมูบาน , แผนชุมชน) 

เพื่อฝกอบรมดานคุณธรรม 

จริยธรรมเพื่อปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด 

หมูที่ ๓, ๗, ๘, ๑๑ ๓๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนเด็ก เยาวชน และ

กลุมเสี่ยงเขารวมการอบรมคุณธรรม

จริยธรรม/การบาํเพ็ญประโยชนมีจํานวน

มากข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ปญหายาเสพติดในชุมชน

และหมูบานลดลง เดก็ เยาวชน และกลุม

เสี่ยงไดทํากิจกรรมรวมกันและเห็นถึง

ความสําคัญของปญหายาเสพติด 

สามารถปองกัน

การแพรระบาด

ของยาเสพติดใน

พื้นที่ได 

อบต. , 

ชุมชน , 

หมูบาน ,  

รพ.สต. 

๗ ฝกอบรมบําบัดฟนฟูผูเสพและติดยาเสพติด 

(จากประชาคมหมูบาน , แผนชุมชน) 

เพื่อฝกอบรมบาํบัดฟนฟผูู

เสพและติดยาเสพติด 

หมูที่ ๓, ๗, ๑๐  ๓๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนผูบําบัดฟนฟผููติดยา

เสพติดมีจํานวนมากข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ปญหายาเสพติดในชุมชน

และหมูบานลดลง ผูติดยาเสพติดสามารถ

กลับไปใชชีวิตในสังคมไดตามปกต ิ

ผูเสพและติดยา

เสพติด สามารถ

กลับมาใชชีวิตใน

สังคมไดอยางปกต ิ

อบต. , 

ชุมชน , 

หมูบาน ,  

รพ.สต. 

 

 

 

 

 

 



๖๐ 

 

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ และยุทธศาสตรที่ ๕ การบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ ๒ การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการทองเที่ยว และยุทธศาสตรที่ ๗  การบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพอยางย่ังยืน 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ การบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 ๔.๑ อนุรักษและบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมอยางย่ังยืน 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 

 ๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๑ รณรงคการปลูกหญาแฝกปองกันการพงัทลาย

ของหนาดินและตลิ่งริมนํ้า ตามโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริ (จากแผนชุมชน) 

เพื่อฝกอบรมและรณรงค

การปลูกหญาแฝกปองกัน

การพังทลายของหนาดิน

และตลิ่งริมนํ้า ตามโครงการ

อันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ

หมูที่ ๑ – ๑๒  ๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนตนไม/ปาชุมชน/หญา

แฝกเพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ สภาพภูมิทัศนสวยงามข้ึน 

และคุณภาพสิง่แวดลอมดีข้ึน 

ลดการพงัทลาย

ของหนาดินและ

ตลิ่งริมนํ้า ใน

หมูบานและชุมชน 

อบต. 

๒ ปลูกตนไม , ปาชุมชน เฉลิมพระเกียรติฯ   

(จากแผนชุมชน) 

เพื่อปลกูตนไม, ปาชุมชน

เฉลิมพระเกียรติฯ  

หมูที่ ๑ – ๑๒ ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนตนไม/ปาชุมชน/หญา

แฝกเพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ สภาพภูมิทัศนสวยงามข้ึน 

และคุณภาพสิง่แวดลอมดีข้ึน 

ปลูกตนไมเฉลิม

พระเกียรติฯ เพื่อ

ความอุดมสมบูรณ

ของปาในชุมชน 

อบต. 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๑ 

 

 

 ๔.๒) ควบคุมดูแลคุณภาพสิ่งแวดลอมใหอยูในสภาพที่ดี 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 

 ๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๑ ฝกอบรมการจัดทาํบอนํ้าบําบัดนํ้าเสียตาม

บานเรือน (จากแผนชุมชน) 

เพื่อฝกอบรมการจัดทําบอ

นํ้าบําบัดนํ้าเสียตาม

บานเรือนสาํหรบัประชาชน 

หมูที่ ๑ – ๑๒  ๘๐,๐๐๐  ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนประชาชนที่มีความรู

และนําความรูไปใชในการดูแลรกัษา

สิ่งแวดลอมเพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอมดีข้ึน 

หมูบานและชุมชน

มีบอบําบัดนํ้าเสีย

ใช 

อบต. 

๒ ฝกอบรมการกําจัดขยะมูลฝอย (จากแผน

ชุมชน) 

เพื่อฝกอบรมการกาํจัดขยะ

มูลฝอยตามบานเรือน

สําหรับประชาชน 

หมูที่ ๑ – ๑๒ ๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนประชาชนที่มีความรู

และนําความรูไปใชในการดูแลรกัษา

สิ่งแวดลอมเพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอมดีข้ึน 

หมูบานและชุมชน

มีการกาํจัดขยะที่

ถูกตอง 

อบต. 

๓ คาบริการกําจัดสิ่งปฏกิูล (นโยบายผูบรหิารฯ, 

คณะกรรมการพัฒนา) 

เพื่อเปนคาบรกิารกําจัดสิง่

ปฏิกลู 

หมูที่ ๑ – ๑๒ ๒๕๐,๐๐๐  ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ เชิงคุณภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอมดีข้ึน ชุมชนและหมูบาน

มีที่ทิ้งขยะ และมี

ความสะอาดเปน

ระเบียบเรียบรอย 

อบต. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๒ 

 

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒  การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ และยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาคนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณธรรม นําความรูและเกิดความผาสุก 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ ๒ การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการทองเที่ยว และยุทธศาสตรที่ ๔ การอนุรักษ

และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ การอนุรักษและสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

 ๕.๑ อนุรักษ ฟนฟู บูรณะ และสบืสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมปิญญาทองถ่ิน 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 

 ๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๑ สนับสนุนการจัดกจิกรรมในวันสําคัญทาง

ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และวันสําคัญ

ตางๆ เชน วันพอ วันแม และวันเด็ก เปนตน 

(จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อสืบสานจัดกิจกรรมใน

วันสําคัญทางศาสนา 

วัฒนธรรม ประเพณี และวัน

สําคัญตางๆ  

หมูที่ ๙, ๑๐  ๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนการจัดโครงการวัน

พอ/วันแมเพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ เด็ก เยาวชน และประชาชน 

เห็นความสําคัญ และเขารวมโครงการวัน

พอ/วันแมเพิ่มข้ึน 

กิจกรรมในวัน

สําคัญทางศาสนา 

วัฒนธรรม 

ประเพณี และวัน

สําคัญตางๆ ไดรบั

การอนุรกัษและ

สืบสาน 

สํานักงานปลัด 

๒ จัดงานประเพณีสงกรานตและงานวันผูสูงอายุ 

(จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อจัดงานสืบสานประเพณี

สงกรานตและงานวัน

ผูสงูอายุ 

หมูที่ ๑ – ๑๒ ๑๓๐,๐๐๐  ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนการจัดโครงการสืบ

สานประเพณสีงกรานต/วันผูสูงอายุ/แขง

เรือ/ลอยกระทงเพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ เด็ก เยาวชน และประชาชน 

เห็นความสําคัญ และเขารวมกิจกรรมสืบ

สานประเพณสีงกรานต/วันผูสูงอายุ/แขง

เรือ/ลอยกระทงเพิ่มข้ึน 

ประชาชนได

รวมงานประเพณี

สงกรานตและวัน

ผูสงูอายุรวมทัง้

ไดรับการสบืสาน

ใหคงอยูในสงัคม 

สํานักงานปลัด 

๓ จัดงานประเพณีลอยกระทงและแขงขันเรือ

พาย (จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อจัดงานประเพณลีอย

กระทงและแขงขันเรือพาย 

หมูที่ ๕, ๖ ๑๒๐,๐๐๐  ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนการจัดโครงการสืบ

สานประเพณสีงกรานต/วันผูสูงอายุ/แขง

เรือ/ลอยกระทงเพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ เด็ก เยาวชน และประชาชน 

เห็นความสําคัญ และเขารวมกิจกรรมสืบ

สานประเพณสีงกรานต/วันผูสูงอายุ/แขง

เรือ/ลอยกระทงเพิ่มข้ึน 

ประชาชนได

รวมงานประเพณี

ลอยกระทงและ

แขงเรือพาย

รวมทั้งไดรับการ

สืบสานใหคงอยูใน

สังคม 

สํานักงานปลัด 



๖๓ 

 

 

๕.๒ สงเสริมและสนับสนุนองคความรูเกี่ยวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมปิญญาทองถ่ิน 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 

 ๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๑ จัดทําเอกสาร ทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถ่ินของตาํบล (จากประขาคม

หมูบาน,แผนชุมชน) 

เพื่อจัดทาํเอกสารทาง

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถ่ินของตาํบล 

หมูที่ ๑ – ๑๒  ๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนการจัดทาํเอกสารองค

ความรูทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 

และภูมิปญญาทองถ่ินเพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ เด็ก เยาวชน และประชาชน 

ไดรับความรูจากเอกสารองคความรูทาง

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ

ปญญาทองถ่ินที่ได เผยแพร 

ไดเผยแพร

ศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปญญา

ทองถ่ินของตาํบล 

สํานักงานปลัด 

๒ ฝกอบรมการถายทอดองคความรูทาง

ศิลปวัฒนธรรม (จากประชาคมหมูบาน,แผน

ชุมชน) 

เพื่อฝกอบรมการถายทอด

องคความรูทาง

ศิลปวัฒนธรรม 

หมูที่ ๑ – ๑๒  ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนการจัดการอบรม/

ถายทอดองคความรูทางศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญา

ทองถ่ินเพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ เด็ก เยาวชน และประชาชน 

ไดรับความรูจากการจัดการอบรม/ถายทอด

ความรูทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 

และภูมิปญญาทองถ่ิน 

ไดถายทอดองค

ความรูทางศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณี และภูมิ

ปญญาทองถ่ินเ 

สํานักงานปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๔ 

 

 

๕.๓ พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวทางธรรมชาติ 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 

 ๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๑ ปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศนสระหนองบัวให

เปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ หมูที ่๑๑  

(จากประชาคมหมูบาน,แผนชุมชน) 

เพื่อปรับปรงุและพัฒนาภูมิ

ทัศนสระหนองบัวใหเปน

แหลงทองเที่ยวทาง

ธรรมชาติ 

หมูที่ ๑๑ ๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนแหลงทองเที่ยวทาง

ธรรมชาติเพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ สภาพสิง่แวดลอม และแหลง

ทองเที่ยวทางธรรมชาติมีสภาพดีข้ึน 

เกิดแหลง

ทองเที่ยวทาง

ธรรมชาติในตําบล 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



๖๕ 

 

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๖ การเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ ๘ การสรางธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตรท่ี ๖ การสรางธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

 ๖.๑ สงเสริมและสนับสนุนใหทุกภาคสวนมสีวนรวมในการพฒันาทองถ่ิน 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 

 ๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๑ ประชาคมหมูบานและประชาคมตําบลเพือ่

จัดทําแผนพัฒนา อบต. (จากประชาคม

หมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อจัดกิจกรรมประชาคม

หมูบานและประชาคมตําบล

เพื่อจัดทาํแผนพัฒนา อบต. 

หมูที่ ๑ – ๑๒  ๓๐,๐๐๐   ๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนการจัดโครงการ

ประชาคมหมูบาน/ตําบลเพื่อจัดทาํ

แผนพัฒนาเพิ่มข้ึน และจํานวนประชาชนที่

เขารวมการจัดโครงการประชาคมหมูบาน/

ตําบลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาเพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ แผนพัฒนามีคุณภาพมากข้ึน 

และสามารถตอบสนองความตองการของ

ประชาชนไดมากข้ึน และการบรหิาร

ราชการและการใหบรกิารประชาชนชนมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

เพื่อแผนพัฒนา 

อบต. เปนไปตาม

ระเบียบและ

กฎหมายที่

เกี่ยวของและ

สามารถแกไข

ปญหาความ

ตองการของ

ประชาชนได 

งานนโยบาย

และแผน 

๒ การจัดทํา/ทบทวน/ปรับปรงุแผนชุมนแผน

หมูบาน และแผนหมูบานระดับตาํบล      

(จากคณะกรรมการพัฒนาฯ, แผนชุมชน) 

เพื่อสนับสนุนการจดัทํา/

ทบทวน/ปรับปรุงแผน

ชุมชน แผนหมูบาน และ

แผนหมูบานระดับตาํบล  

หมูที่ ๑ – ๑๒ ๑๔,๐๐๐  ๑๔,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนการจัดโครงการ

ประชาคมหมูบาน/ตําบลเพื่อจัดทาํ

แผนพัฒนาเพิ่มข้ึน และจํานวนประชาชนที่

เขารวมการจัดโครงการประชาคมหมูบาน/

ตําบลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาเพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ แผนพัฒนามีคุณภาพมากข้ึน 

และสามารถตอบสนองความตองการของ

ประชาชนไดมากข้ึน และการบรหิาร

ราชการและการใหบรกิารประชาชนชนมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

แผนชุมชน แผน

หมูบาน และแผน

หมูบานระดับ

ตําบลเปนไปตาม

ระเบียบและ

กฎหมายที่

เกี่ยวของและ

สามารถแกไข

ปญหาความ

ตองการของ

ประชาชนได 

งานนโยบาย

และแผน 

 



๖๖ 

 

 

๖.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการใหบริการประชาชน 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 

 ๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๑ จัดทําวารสารประชาสัมพันธกิจการ อบต. 

(จากนโยบายผูบริหารฯ) 

เพื่อจัดทาํวารสาร

ประชาสัมพันธกิจการ อบต. 

จํานวน ๗๐๐ เลม ๓๕,๐๐๐  ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนการจัดทาํวารสาร

ประชาสัมพันธกิจการ อบต.เพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ อบต. ประสิทธิภาพการ

ใหบริการประชาชนเพิ่มข้ึน 

ประชาชนได

รับทราบขอมูล

ขาวสารของ อบต. 

สํานักงานปลัด 

๒ จัดทําปายโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพร

ขาวสาร อบต. และทางราชการ (จากนโยบาย

ผูบรหิาร) 

เพื่อจัดทาํปายโฆษณา

ประชาสัมพันธและเผยแพร

ขาวสาร อบต. ทางราชการ 

จํานวน ๑๒ 

หมูบาน 

๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนการจัดทาํปาย

ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสารของ 

อบต.เพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ อบต. ประสิทธิภาพการ

ใหบริการประชาชนเพิ่มข้ึน 

ประชาชนได

รับทราบขอมูล

ขาวสารของ อบต. 

และทางราชการ 

สํานักงานปลัด 

๓ สนับสนุนศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือ

การจางของ อบต. ระดับอําเภอ (จากนโยบาย

ของรัฐบาล) 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณใน

การปรับปรุงศูนยรวมขอมูล

ขาวสารการซื้อหรือการจาง

ของ อบต. ระดับอําเภอ 

ศูนยรวมขอมูล

ขาวสารการซื้อ

หรือการจางของ 

อบต. ระดับอาํเภอ 

๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ การสนับสนุนศูนยรวมขอมูล

ขาวสารการซื้อหรือการจางของ อบต. 

ระดับอําเภอ เพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ อบต. ประสิทธิภาพการ

ใหบริการประชาชนเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ขอมูลขาวสารการ

ซื้อหรอืการจาง

ของ อบต. ได

อยางทั่วถึงและมี

ประสิทธฺภาพ 

อบต. 

๔ กอสรางอาคารอเนกประสงค (จากนโยบาย

ผูบรหิารฯ, คณะกรรมการพัฒนาฯ) 

เพื่อใชสําหรับเก็บวัสดุ 

ครุภัณฑ และใชเปนหอง

ประชุมสัมมนา 

จํานวน ๑ หลงั ๔,๐๐๐,๐๐๐  ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนการกอสราง/ตอเติม

อาคารสาํนักงานเพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ อาคารสํานักงานเปนระเบียบ

เรียบรอย เหมาะสมและมีความพรอมเพื่อ

รองรบัการขอรับบริการจากประชาชน และ

การบริหารราชการและการใหบรกิาร

ประชาชนชนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

อบต. มีอาคาร

สําหรับเกบ็พสัดุ 

ครุภัณฑ และเปน

หอง

ประชุมสัมมนา 

กองชาง 

๕ จัดซื้อรถยนตสวนกลาง (จากนโยบายผูบรหิาร

ฯ , คณะกรรมการพัฒนาฯ) 

เพื่อจัดซื้อรถยนตสวนกลาง จํานวน ๑ คัน ๖๐๐,๐๐๐  ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนการจัดซือ้รถยนตเพื่อ

การปฏิบัตงิานเพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ รถยนตเพื่อการปฏิบัตงิานมี

ความพรอม และเหมาะสมเพื่อรองรบัการ

การปฏิบัตงิานมี

ความรวดเร็วและ

มีประสิทธิภาพ 

อบต. 



๖๗ 

 

 

ขอรับบรกิารจากประชาชน และการบริหาร

ราชการและการใหบรกิารประชาชนชนมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 

 ๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๖ พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนที่ตัง้สาํนักงาน 

อบต. (จากประชาคมตําบล) 

เพื่อพัฒนาและปรบัปรงุภูมิ

ทัศนที่ตั้งสาํนักงาน อบต. 

ตําบลบางมวง ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ เชิงคุณภาพ อาคารสํานักงานเปนระเบียบ

เรียบรอย เหมาะสมและมีความพรอมเพื่อ

รองรบัการขอรับบริการจากประชาชน และ

การบริหารราชการและการใหบรกิาร

ประชาชนชนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ภูมิทัศนที่ตั้ง

สํานักงาน อบต. มี

ความเปนระเบียบ

เรียบรอยสวยงาม 

อบต. 

๗ จัดหาเครื่องมือเครื่องใชสํานักงานเพือ่เพิ่ม

ประสิทธิภาพการใหบรกิารประชาชน      

(จากนโยบายผูบริหารฯ, คณะกรรมการพัฒนา

ฯ) 

เพื่อพัฒนาปรับปรุงการ

ทํางานใหรวดเร็วมี

ประสิทธิภาพ 

- โตะทํางานพรอม

เกาอี ้

- เคานเตอร

ประชาสัมพันธ 

- ตูเก็บเอกสาร 

- คอมพิวเตอร

พรอมเครื่องพริ้น

เตอร 

- เครื่องถาย

เอกสาร 

- กลองถายรูป

ดิจิตอล 

- ฯลฯ 

๓๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนการจัดซือ้อุปกรณ

สํานักงาน เพือ่การปฏบิัติงานเพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ วัสดุ/อุปกรณสาํนักงานเพื่อ

การปฏิบัตงิานมีความพรอม และเหมาะสม

เพื่อรองรับการขอรบับรกิารจากประชาชน 

และการบริหารราชการและการใหบรกิาร

ประชาชนชนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

การใหบริการ

ประชาชนมีความ

รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 

อบต. 

 

๘ คาบํารุงรกัษาหรือซอมแซมครุภัณฑของ อบต. 

(จากนโยบายผูบริหารฯ, คณะกรรมการพัฒนา

ฯ) 

เพื่อพัฒนาปรับปรุงการ

ทํางานใหรวดเร็วมี

ประสิทธิภาพ 

ครุภัณฑ 

- รถยนต 

- รถจักรยานยนต 

- คอมพิวเตอร 

๑,๐๐๐,๐๐๐  ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนการซอมแซมครภุัณฑ

เพื่อการปฏบิัติงานเพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ซอมแซม วัสดุ/อุปกรณ 

ครุภัณฑเพื่อการปฏบิัติงานมีความพรอม 

การใหบริการ

ประชาชนมีความ

รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 

อบต. 

 



๖๘ 

 

 

- เครื่องถาย

เอกสาร 

- ฯลฯ 

และเหมาะสมเพื่อรองรับการขอรบับริการ

จากประชาชน และการบรหิารราชการและ

การใหบริการประชาชนชนมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน 

 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 

 ๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๙ คาบํารุงรกัษาหรือซอมแซมเครื่องมือและ

สิ่งกอสรางตางๆในระบบจายนํ้าประปาของ 

อบต. (จากนโยบายผูบรหิารฯ, คณะกรรมการ

พัฒนาฯ) 

เพื่อพัฒนาปรับปรุงการ

ทํางานใหรวดเร็วมี

ประสิทธิภาพ 

เครื่องมือและ

สิ่งกอสรางตางๆใน

ระบบจาย

นํ้าประปา 

๘๐,๐๐๐ 

 

 ๘๐,๐๐๐ 

 

๘๐,๐๐๐ 

 

๑.เชิงปริมาณ จาํนวนการซอมแซม

เครื่องมือและสิง่กอสรางตางๆในระบบ

ประปาของ อบต.เพือ่การปฏิบัตงิานเพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ซอมแซมเครื่องมือและ

สิ่งกอสรางตางๆในระบบประปาของ อบต.

เพื่อการปฏบิัติงานมีความพรอม และ

เหมาะสมเพื่อรองรับการขอรับบริการจาก

ประชาชน และการบรหิารราชการและการ

ใหบริการประชาชนชนมีประสิทธิภาพมาก

ข้ึน 

การใหบริการ

ประชาชนมีความ

รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 

อบต. 

 

๑๐ คาวัสดุกอสรางในกิจการประปาของ อบต. 

(จากนโยบายผูบริหารฯ, คณะกรรมการพัฒนา

ฯ) 

เพื่อพัฒนาปรับปรุงการ

ทํางานใหรวดเร็วมี

ประสิทธิภาพ 

วัสดุกอสราง ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนการจัดซือ้วัสดุ

กอสรางในกจิการประปาของ อบต. เพื่อ

การปฏิบัตงิานเพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ วัสดุกอสรางในกิจการของ 

อบต. เพื่อการปฏิบัตงิานมีความพรอม และ

เหมาะสมเพื่อรองรับการขอรับบริการจาก

ประชาชน และการบรหิารราชการและการ

ใหบริการประชาชนชนมีประสิทธิภาพมาก

ข้ึน 

การใหบริการ

ประชาชนมีความ

รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 

อบต. 

 

๑๑ คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยในกิจการ

ประปาของ อบต. (จากนโยบายผูบรหิารฯ, 

คณะกรรมการพัฒนาฯ) 

เพื่อพัฒนาปรับปรุงการ

ทํางานใหรวดเร็วมี

ประสิทธิภาพ 

วัสดุวิทยาศาสตร

หรือการแพทย  

๑,๐๐๐,๐๐๐  ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนการจัดซือ้วัสดุ

วิทยาศาสตรหรอืการแพทยในกิจการ

ประปาของ อบต.เพือ่การปฏิบัตงิานเพิ่มข้ึน 

การใหบริการ

ประชาชนมีความ

รวดเร็วและมี

อบต. 

 



๖๙ 

 

 

๒.เชิงคุณภาพ วัสดุวิทยาศาสตรหรือ

การแพทยในกิจการประปาของ อบต. เพื่อ

การปฏิบัตงิานมีความพรอม และเหมาะสม

เพื่อรองรับการขอรบับรกิารจากประชาชน 

และการบริหารราชการและการใหบรกิาร

ประชาชนชนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ประสิทธิภาพ 

 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 

 ๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๑๒ คาใชจายสาธารณปูโภคและสาธารณูปการใน

กิจการประปาของ อบต. (จากนโยบาย

ผูบรหิารฯ, คณะกรรมการพัฒนา ฯ) 

เพื่อพัฒนาปรับปรุงการ

ทํางานใหรวดเร็วมี

ประสิทธิภาพ 

- คากระแสไฟฟา 

- คาไปรษณีย 

- ฯลฯ 

๑,๖๐๐,๐๐๐  ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนคาใชจาย

สาธารณูปโภคและสาธารณปูการในกิจการ

ประปาของ อบต.เพือ่การปฏิบัตงิานเพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ  สาธารณปูโภคและ

สาธารณูปการในกิจการประปาของ อบต. 

เพื่อการปฏบิัติงานมีความพรอม และ

เหมาะสมเพื่อรองรับการขอรับบริการจาก

ประชาชน และการบรหิารราชการและการ

ใหบริการประชาชนชนมีประสิทธิภาพมาก

ข้ึน 

การใหบริการ

ประชาชนมีความ

รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 

อบต. 

 

๑๓ คานํ้ามันเช้ือเพลิงและนํ้ามันหลอลื่นของ อบต. 

(จากนโยบายผูบริหารฯ, คณะกรรมการพัฒนา

ฯ)  

เพื่อใหการทาํงานมีความ

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

นํ้ามันเช้ือเพลิง

และนํ้ามันหลอลื่น 

๓๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนคานํ้ามันเช้ือเพลิงและ

นํ้ามันหลอลื่นของ อบต. เพื่อการปฏิบัตงิาน

เพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ  คานํ้ามันเช้ือเพลงิและ

นํ้ามันหลอลื่นของ อบต. เพื่อการปฏิบัตงิาน

มีความพรอม และเหมาะสมเพื่อรองรบัการ

ขอรับบรกิารจากประชาชน และการบริหาร

ราชการและการใหบรกิารประชาชนชนมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

การใหบริการ

ประชาชนมีความ

รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 

อบต. 

 

๑๔ คาบํารุงรกัษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่นๆของ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการ ทรัพยสินอื่นๆ ๑,๐๐๐,๐๐๐  ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนคาบํารงุรักษาหรือ การใหบริการ อบต. 



๗๐ 

 

 

อบต. (จากนโยบายผูบรหิารฯ, คณะกรรมการ

พัฒนาฯ) 

ทํางานใหรวดเร็วมี

ประสิทธิภาพ 

   ซอมแซมทรัพยสินอื่นๆของ อบต. เพือ่การ

ปฏิบัตงิานเพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ  คาบํารงุรักษาหรือซอมแซม

ทรัพยสินอื่นๆของ อบต. เพื่อการปฏบิัติงาน

มีความพรอม และเหมาะสมเพื่อรองรบัการ

ขอรับบรกิารจากประชาชน และการบริหาร

ราชการและการใหบรกิารประชาชนชนมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ประชาชนมีความ

รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 

 

 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 

 ๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๑๕ คาใชจายสาธารณปูโภคและสาธารณูปการของ

สํานักงาน อบต. (จากนโยบายผูบรหิารฯ, 

คณะกรรมการพัฒนาฯ) 

เพื่อใหการทาํงานมีความ

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

- คากระแสไฟฟา 

- คาโทรศัพท 

- คาไปรษณีย 

- คาบรกิาร

อินเตอรเน็ต 

- ฯลฯ 

๓๐๐,๐๐๐ 

 

 ๓๐๐,๐๐๐ 

 

๓๐๐,๐๐๐ 

 

๑.เชิงปริมาณ จาํนวนคาใชจาย

สาธารณูปโภคและสาธารณปูการในกิจการ

ของสาํนักงาน อบต. เพื่อการปฏบิัติงาน

เพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ  สาธารณปูโภคและ

สาธารณูปการในกิจการของสาํนักงาน 

อบต. เพื่อการปฏิบัตงิานมีความพรอม และ

เหมาะสมเพื่อรองรับการขอรับบริการจาก

ประชาชน และการบรหิารราชการและการ

ใหบริการประชาชนชนมีประสิทธิภาพมาก

ข้ึน 

การใหบริการ

ประชาชนมีความ

รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 

อบต. 

 

๑๖ อบต. เคลื่อนที่ (จากนโยบายรัฐบาล, 

คณะกรรมการพัฒนาฯ, แผนชุมชน) 

เพื่อจัดกิจกรรมออก

ใหบริการ รบัฟงปญหาและ

จัดเก็บภาษีฯ แกประชาชน

ในพื้นที่ 

หมูที่ ๑ – ๑๒  ๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เชิงคุณภาพ จํานวนเขารับบริการ อบต.

เคลื่อนที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิัติ

ราชการและการใหบรกิารประชาชนเพิ่มข้ึน

และการบริหารราชการและการใหบรกิาร

ประชาชนชนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ

บริการอยางทั่วถึง

และเปนการออก

ใหบริการ

ประชาชนในเชิง

รุก 

 

งานนโยบาย

และแผน, 

อบต. 



๗๑ 

 

 

๑๗ ศึกษาความพงึพอใจในการปฏบิัติงานของ 

อบต. (จากนโยบายผูบรหิารฯ, คณะกรรมการ

พัฒนาฯ) 

เพื่อศึกษาหาขอมูลมาใชใน

การปรับปรุงประสิทธิภาพ

การใหบริการประชาชน 

จํานวน ๑ 

โครงการ 

๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนการจัดโครงการ

พัฒนาศักยภาพ/ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏบิัติราชการและการ

ใหบริการประชาชนเพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ จํานวนผูเขารวมโครงการ

พัฒนาศักยภาพ/ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏบิัติราชการและการ

ใหบริการประชาชนเพิ่มข้ึนและการบริหาร

ราชการและการใหบรกิารประชาชนชนมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

หนวยงานมีขอมูล

เพื่อนําไปปรับปรุง

การใหบริการ 

สํานักงานปลัด 

 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 

 ๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๑๘ กอสราง/ตอเติม อาคารสาํนักงาน อบต.บาง

มวง ใหม (จากประชาคมหมูบาน, หมูที่๙, แผน

ชุมชน) 

เพื่อพัฒนาและปรบัปรงุภูมิ

ทัศนที่ตั้งสาํนักงาน อบต. 

ตําบลบางมวง ๓,๐๐๐,๐๐๐  ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนการกอสราง/ตอเติม

อาคารสาํนักงานเพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ อาคารสํานักงานเปนระเบียบ

เรียบรอย เหมาะสมและมีความพรอมเพื่อ

รองรบัการขอรับบริการจากประชาชน และ

การบริหารราชการและการใหบรกิาร

ประชาชนชนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ภูมิทัศนที่ตั้ง

สํานักงาน อบต. มี

ความเปนระเบียบ

เรียบรอยสวยงาม 

อบต. 

 

 

 

 

 

 



๗๒ 

 

 

 ๖.๓ เสริมสรางระบบคุณธรรม จริยธรรม ใหกับผูบริหารและบุคลากรทองถ่ิน 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 

 ๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๑ อบรมพัฒนาความรูและทกัษะผูนําชุมชนเพื่อ

พัฒนาชุมชนและหมูบาน (จากประชาคม

หมูบาน, แผนชุมชน) 

เพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

และผูนําหมูบานดาน

การเกษตร/สาธารณสุข/

อาชีพ/การศึกษาเปนตน 

จํานวน ๑๕๐ คน ๔๐๐,๐๐๐  ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนการจัดโครงการ

ฝกอบรมพัฒนาความรูและทักษะผูนําชุมชน

เพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ผูนําชุมชนเกิดการบริหาร

ราชการและการใหบรกิารประชาชนชน

อยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยยึด

ผลประโยชนสวนรวมมากข้ึน และการทุจริต

ตอหนาทีล่ดลง 

บุคลากรภาครฐั

และผูนําหมูบาน

คําความรูมา

พัฒนาตําบลให

เจริญกาวหนา 

สํานักงานปลัด 

๒ ฝกอบรมพัฒนาความรูตาม พ.ร.บ. ขอมูล

ขาวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  แกผูนํา

หมูบาน, บุคลากร อบต. และประชาชนทั่วไป 

(จากนโยบายรัฐบาล, นโยบายผูบริหารฯ, คณะ

กรรมการฯ) 

เพื่อพัฒนาความรูใหกับ

บุคลากรภาครฐั ผูนํา

หมูบาน และประชาชน

ทั่วไป 

ผูนําหมูบานและ

บุคลากรของ อบต.  

 ๑๐๐,๐๐๐   ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนการจัดโครงการ

ฝกอบรมพัฒนาความรูตาม พ.ร.บ. ขอมูล

ขาวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

เพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ผูบริหารและบุคลากร

ทองถ่ินเกิดการบรหิารราชการและการ

ใหบริการประชาชนชนอยางมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน โดยยึดผลประโยชนสวนรวมมากข้ึน 

และการทุจริตตอหนาทีล่ดลง 

ผูนําหมูบาน

บุคลากรของ 

อบต. และ

ประชาชนทั่วไป

เกิดความรูตาม 

พ.ร.บ. ขอมูล

ขาวสารของทาง

ราชการ พ.ศ.

๒๕๔๐  

สํานักงานปลัด 

๓ คนไทยตองไมโกง (จากนโยบายรัฐบาล, 

นโยบายผูบริหาร, คณะกรรมการฯ) 

เพื่อจัดกิจกรรมปลูก

จิตสํานึก คุณธรรมจริยธรรม

ใหกับบุคลากรภาครฐัและ

ผูนําหมูบานใหตอตานการ

คอรัปช่ัน 

ผูนําหมูบานและ

บุคลากรของ อบต. 

๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนการจัดโครงการ

ฝกอบรมการปฏบิัติหนาที่ตามหลัก 

ธรรมาภิบาลเพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ผูบริหารและบุคลากร

ทองถ่ินเกิดการบรหิารราชการและการ

ใหบริการประชาชนชนอยางมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน โดยยึดผลประโยชนสวนรวมมากข้ึน 

และการทุจริตตอหนาทีล่ดลง 

ผูนําหมูบานและ

บุคลากรของ 

อบต. เกิด

จิตสํานึกและ

ตอตานการ

คอรัปช่ัน 

สํานักงานปลัด 

 



๗๓ 

 

 

 ๖.๔ สงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยเปนประมุข         
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 

 ๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๑ กอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติ (จากประชาคม

ตําบล, แผนชุมชน) 

เพื่อกอสรางซุมเฉลิมพระ

เกียรติ 

ในหมูบาน , ตําบล  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนการจัดทาํซุมเฉลิม

พระเกียรติเพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ประชาชนเห็นความสําคัญ

สถาบันพระมหากษัตริยมากข้ึน 

ภูมิทัศนตําบลมี

ความสวยงาม 

อบต. 

๒ ปกปองสถาบัน (จากนโยบายรัฐบาล, นโยบาย

ผูบรหิาร, คณะกรรมการฯ) 

เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาและ

ปลูกจติสาํนึกบุคลากร

ภาครฐัและผูนําหมูบานให

เกิดความรักชาติและสถาบัน 

ผูนําหมูบานและ

บุคลากรของ อบต. 

๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.เชิงปริมาณ จาํนวนการจัดโครงการ

ฝกอบรม/ปกปองสถาบันเพิ่มข้ึน 

๒.เชิงคุณภาพ ประชาชนเห็นความสําคัญ

สถาบันพระมหากษัตริยมากข้ึน 

ผูนําหมูบานและ

บุคลากรของ 

อบต. เกิดความรัก

ชาติและสถาบัน 

สํานักงานปลัด 

 



๗๑ 

 

 

บัญชีประสานโครงการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

องคการบริหารสวนตําบลบางมวง อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑  การสรางมูลคาเพิ่มทางการเกษตร  การคาและอุตสาหกรรมที่สมดุล  

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๑ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการสรางมูลคาเพิ่มทางการเกษตร และยุทธศาสตรที่ ๒ การสงเสริมการลงทุน   

พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการทองเที่ยว 

ยุทธศาสตรท่ี ๑  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการพัฒนาแหลงนํ้า 

 ๑.๑ พัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค  
ลําดบั

ที่ 

ชื่อโครงการ งบประมาณ หนวยงานที่ขอประสาน 

ป ๒๕๕๙ ป ๒๕๖๐ ป ๒๕๖๑ รวม 

๑ ขุดลอกคลองพิกุล กวางเฉล่ีย ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร  หมูที่ ๑ (จากประชาคม

หมูบาน,แผนชุมชน)  

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ งานนโยบายและแผน,  

กองชาง, อําเภอเมือง

นครสวรรค, องคการ

บริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค, กรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่น 

๒ ขุดลอกคลองเหมืองสงนํ้าพรอมขนยายดินและวัชพืช ๒ ชวง ชวงที่ ๑ บริเวณถนนสาย

หลัง ชวงที่ ๒ จากบานนายชิต ฉวีทอง ถึงบานนางสงา ปล้ืมจิตร ชวงที่ ๑ ยาว ๑,๘๐๐ 

เมตร ชวงที่ ๒ ยาว ๓๐๐ เมตร หมูที่ ๖ (จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ งานนโยบายและแผน,  

กองชาง, อําเภอเมือง

นครสวรรค, องคการ

บริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค, กรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่น 

๓ กอสรางเหมืองคอนกรีต จุดบานนางพวง-คลองเกาะเทพ พรอมประตูเปด-ปดนํ้า จํานวน 

๑ จุด ขนาดปากกวาง ๒ เมตร กนกวาง ๑ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ลึก ๑ เมตร  

หมูที่ ๖ (จากประชาคมหมูบาน,แผนชุมชน) 

๖๗๐,๐๐๐ ๖๗๐,๐๐๐ ๖๖๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ งานนโยบายและแผน,  

กองชาง, อําเภอเมือง

นครสวรรค, องคการ

บริหารสวนจังหวัด

แบบ ผ.๐๒ 



๗๒ 

 

 

นครสวรรค, กรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่น 

 

ลําดบั

ที่ 

ชื่อโครงการ งบประมาณ หนวยงานที่ขอประสาน 

ป ๒๕๕๙ ป ๒๕๖๐ ป ๒๕๖๑ รวม 

๔ ขุดลอกและดาดคอนกรีต คลองเกาะตาเทพ เร่ิมจากศาลาประชาคมหมูที่ ๗ บานเกาะตา

เทพ – หมูที่ ๖ บานคุงวารี ขนาดปากกวาง ๗ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ลึก ๒ เมตร    

กนกวาง ๑ เมตร (จากประชาคมหมูบาน,แผนชุมชน) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ งานนโยบายและแผน,  

กองชาง, อําเภอเมือง

นครสวรรค, องคการ

บริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค, กรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่น 

๕ กอสรางทอบล็อกคอนเวิดลรอบบึงพระพรอมประตูเปด-ปด นํ้า กวาง ๑.๕๐ เมตร     

ยาว ๑๐ เมตร จํานวน ๘ จุด หมูที่ ๗ (จากประชาคมหมูบาน,แผนชุมชน) 

๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ งานนโยบายและแผน,  

กองชาง, อําเภอเมือง

นครสวรรค, องคการ

บริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค, กรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่น 

๖ ขุดลอกเหมืองคึกฤทธิ์ เลียบถนนสายหมูที่ ๘,๙,๑๑ กวาง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐  เมตร 

(จากประชาคมหมูบาน,แผนชุมชน)  

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ งานนโยบายและแผน,  

กองชาง, อําเภอเมือง

นครสวรรค, องคการ

บริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค, กรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่น 

๗ ขุดลอกคลองบึงคาพรอมขนยายดินและวัชพืช ขนาดกวางเฉล่ีย ๓๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ 

เมตร หมูที่ ๘ (จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ งานนโยบายและแผน,  

กองชาง, อําเภอเมือง

นครสวรรค, องคการ

บริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค, กรมสงเสริม



๗๓ 

 

 

การปกครองทองถิ่น 

๘ ขุดลอกคลองลาดเคลา ขนาดกวาง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หมูที่ ๙ (จากประชาคม

หมูบาน, แผนชุมชน)  

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ งานนโยบายและแผน,  

กองชาง, อําเภอเมือง

นครสวรรค, องคการ

บริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค, กรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่น 

 

ลําดบั

ที่ 

ชื่อโครงการ งบประมาณ หนวยงานที่ขอประสาน 

ป ๒๕๕๙ ป ๒๕๖๐ ป ๒๕๖๑ รวม 

๙ ขุดลอกคลองหวาย ขนาดกวาง ๑๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร  หมูที่ ๑๐ (จากประชาคม

หมูบาน,แผนชุมชน) 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ งานนโยบายและแผน,  

กองชาง, อําเภอเมือง

นครสวรรค, องคการ

บริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค, กรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่น 

๑๐ ขุดลอกคลองบึงคา พรอมขนยายดินและวัชพืช หมูที่ ๘,๑๑ ขนาด ๔,๕๐๐ เมตร     

(จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐ งานนโยบายและแผน,  

กองชาง, อําเภอเมือง

นครสวรรค, องคการ

บริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค, กรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่น 

 

 

๑.๒ พัฒนาการคมนาคมและการขนสงสินคา 
ลําดบั

ที่ 

ชื่อโครงการ งบประมาณ หนวยงานที่ขอประสาน 

ป ๒๕๕๙ ป ๒๕๖๐ ป ๒๕๖๑ รวม 



๗๔ 

 

 

๑ กอสรางถนน คสล. หมูที่ ๗ สายเกาะตาเทพ – บานยางงาม กวาง ๗ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ 

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

๒,๕๒๐,๐๐๐ ๒,๕๒๐,๐๐๐ ๒,๕๒๐,๐๐๐ ๗,๕๖๐,๐๐๐ งานนโยบายและแผน,  

กองชาง, อําเภอเมือง

นครสวรรค, องคการ

บริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค, กรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่น 

๒ ซอมแซมถนนแอสฟลทติกคอนกรีต/กอสรางถนน คสล. สายบานคลองลาดเคลา หมูที่ ๙ 

– บานนิเวศพัฒนา หมูที่ ๑๑ กวาง ๖ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร (จากประชาคมหมูบาน, 

แผนชุมชน) 

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ งานนโยบายและแผน,  

กองชาง, อําเภอเมือง

นครสวรรค, องคการ

บริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค, กรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่น 

 

ลําดบั

ที่ 

ชื่อโครงการ งบประมาณ หนวยงานที่ขอประสาน 

ป ๒๕๕๙ ป ๒๕๖๐ ป ๒๕๖๑ รวม 

๓ กอสรางถนน คสล. เลียบคลองหวาย กวาง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร  หมูที่ ๑๐   

(จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐ งานนโยบายและแผน,  

กองชาง, อําเภอเมือง

นครสวรรค, องคการ

บริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค, กรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่น 

๔ กอสรางถนน คสล. จากถนนเลียบคลองตะคลอ ถึงที่นายทน มากคุณ หมูที่ ๑๐ กวาง ๕ 

เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร  (จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๓,๐๐๐,๐๐๐ งานนโยบายและแผน,  

กองชาง, อําเภอเมือง

นครสวรรค, องคการ

บริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค, กรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่น 

๕ กอสรางถนน ซอยบานนางมะปราง บุญศรี กวาง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หมูที่ ๑๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๗,๒๐๐,๐๐๐ งานนโยบายและแผน,  



๗๕ 

 

 

(จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) กองชาง, อําเภอเมือง

นครสวรรค, องคการ

บริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค, กรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่น 

๖ กอสรางถนน คสล. ซอยบานนางเช้ือ  งามขํา กวาง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร        

หนา ๐.๑๕ เมตร หมูที่ ๑๑  (จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ งานนโยบายและแผน,  

กองชาง, อําเภอเมือง

นครสวรรค, องคการ

บริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค, กรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่น 

๗ ซอมแซมถนนแอสฟลทติกคอนกรีต/กอสรางถนน คสล. สายบานนิเวศพัฒนา หมูที่ ๑๑ 

– บานดอนดู หมูที่ ๘ กวาง ๖ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร  (จากประชาคมหมูบาน, แผน

ชุมชน)  

๓,๖๐๐,๐๐๐ ๓,๖๐๐,๐๐๐ ๓,๖๐๐,๐๐๐ ๑๐,๘๐๐,๐๐๐ งานนโยบายและแผน,  

กองชาง, อําเภอเมือง

นครสวรรค, องคการ

บริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค, กรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่น 

 

ลําดบั

ที่ 

ชื่อโครงการ งบประมาณ หนวยงานที่ขอประสาน 

ป ๒๕๕๙ ป ๒๕๖๐ ป ๒๕๖๑ รวม 

๘ กอสรางถนน คสล. ทางเขารอบสระหนองบัว กวาง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หมูที่ ๑๑ 

(จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

๓,๖๐๐,๐๐๐ ๓,๖๐๐,๐๐๐ ๓,๖๐๐,๐๐๐ ๑๐,๘๐๐,๐๐๐ งานนโยบายและแผน,  

กองชาง, อําเภอเมือง

นครสวรรค, องคการ

บริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค, กรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่น 

 

 



๗๖ 

 

 

 ๑.๓ พัฒนาการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ลําดบั

ที่ 

ชื่อโครงการ งบประมาณ หนวยงานที่ขอประสาน 

ป ๒๕๕๙ ป ๒๕๖๐ ป ๒๕๖๑ รวม 

๑ กอสรางระบบประปาหมูบานขนาดใหญ จํานวน ๑ ระบบ หมูที่ ๗ (จากประชาคม

หมูบาน, แผนชุมชน) 

๑,๗๔๐,๐๐๐ ๑,๗๔๐,๐๐๐ ๑,๗๒๐,๐๐๐ ๕,๒๐๐,๐๐๐ งานนโยบายและแผน,  

กองชาง, อําเภอเมือง

นครสวรรค, องคการ

บริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค, กรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่น 

๒ วางทอระบายนํ้า คสล. ขนาด  ๑ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หมูที่ ๑๑ (จากประชาคม

หมูบาน, แผนชุมชน) 

๑,๗๐๐,๐๐๐ ๑,๗๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ งานนโยบายและแผน,  

กองชาง, อําเภอเมือง

นครสวรรค, องคการ

บริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค, กรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่น 

๓ กอสรางระบบประปาหมูบานขนาดใหญ จํานวน ๑ ระบบ หมูที่ ๑๑  (จากประชาคม

หมูบาน, แผนชุมชน) 

๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ งานนโยบายและแผน,  

กองชาง, อําเภอเมือง

นครสวรรค, องคการ

บริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค, กรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่น 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาคนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณธรรม  นําความรูและเกิดความผาสุก และยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางความเขมแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญา      

                             เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิต 

๒.๖) สงเสริมและสนับสนุนใหเด็ก เยาวชน และประชาชนไดเลนกีฬาและออกกําลงักายเพือ่สุขภาพ 



๗๗ 

 

 

ลําดบั

ที่ 

ชื่อโครงการ งบประมาณ หนวยงานที่ขอประสาน 

ป ๒๕๕๙ ป ๒๕๖๐ ป ๒๕๖๑ รวม 

๑ กอสรางสนามกีฬา หนาสํานักงาน อบต./จัดสรางสนามฟุตบอลหญาเทียม จํานวน       

๒ สนาม  หมูที่ ๙ (จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ งานนโยบายและแผน,  

กองชาง, อําเภอเมือง

นครสวรรค, องคการ

บริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค, กรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๘ 

 

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ และยุทธศาสตรที่ ๕ การบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ ๒ การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการทองเที่ยว และยุทธศาสตรที่ ๗  การบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพอยางย่ังยืน 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ การบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 ๔.๑ อนุรักษและบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมอยางย่ังยืน 
ลําดบั

ที่ 

ชื่อโครงการ งบประมาณ หนวยงานที่ขอประสาน 

ป ๒๕๕๙ ป ๒๕๖๐ ป ๒๕๖๑ รวม 

๑ กอสรางเขื่อนเรียงหินปองกันตล่ิงพังตอเน่ืองจากที่ไดกอสรางไป ระยะทางยาว ๔๕๐ 

เมตร  หมูที่ ๒ (จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

๗,๕๐๐,๐๐๐ ๗,๕๐๐,๐๐๐ ๗,๕๐๐,๐๐๐ ๒๒,๕๐๐,๐๐๐ งานนโยบายและแผน,  

กองชาง, อําเภอเมือง

นครสวรรค, องคการ

บริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค, กรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่น 

๒ กอสรางเขื่อนเรียงหิน ระยะทางยาว ๓๕๐ เมตร (เช่ือมตอหมูที่ ๒) หมูที่ ๓ (จากประขา

คมหมูบาน) 

๕,๘๔๐,๐๐๐ ๕,๘๔๐,๐๐๐ ๕,๘๒๐,๐๐๐ ๑๗,๕๐๐,๐๐๐ งานนโยบายและแผน,  

กองชาง, อําเภอเมือง

นครสวรรค, องคการ

บริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค, กรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่น 

๓ กอสรางฝายชะลอนํ้าช่ัวคราวแมนํ้าปง หมูที่ ๓ (จากประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) ๓,๓๐๐,๐๐๐ ๓,๓๐๐,๐๐๐ ๓,๔๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ งานนโยบายและแผน,  

กองชาง, อําเภอเมือง

นครสวรรค, องคการ

บริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค, กรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่น 

๔ พัฒนาภูมิทัศนริมแมนํ้าปงเปนแหลงทองเที่ยวและสถานที่ออกกําลังกาย หมูที่ ๖ (จาก

ประชาคมหมูบาน, แผนชุมชน) 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ งานนโยบายและแผน,  

กองชาง, อําเภอเมือง



๗๙ 

 

 

นครสวรรค, องคการ

บริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค, กรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่น 

 



๗๘ 

 

 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) 

องคการบริหารสวนตําบลบางมวง อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค 
ยุทธศาสตร ป ๒๕๕๙ ป ๒๕๖๐ ป ๒๕๖๑ รวม ๓ ป 

จํานวนโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวนโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวนโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวนโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 

๑) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการพัฒนาแหลงนํ้า         

     ๑.๑ พัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค ๒๑ ๑๐,๕๘๐,๐๐๐ ๒๑ ๑๐,๕๘๐,๐๐๐ ๒๑ ๑๐,๕๗๐,๐๐๐ ๖๓ ๓๑,๗๓๐,๐๐๐ 

     ๑.๒ พัฒนาการคมนาคมและการขนสงสินคา ๖๑ ๓๙,๘๗๕,๐๐๐ ๖๑ ๓๙,๘๗๕,๐๐๐ ๖๑ ๓๙,๘๗๕,๐๐๐ ๑๘๓ ๑๑๙,๖๒๕,๐๐๐ 

     ๑.๓ พัฒนาการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ๖๑ ๒๘,๘๑๙,๐๐๐ ๖๑ ๒๘,๘๑๙,๐๐๐ ๖๑ ๒๘,๖๙๙,๐๐๐ ๑๘๓ ๘๖,๓๓๗,๐๐๐ 

     ๑.๔ สงเสริมการพัฒนาและการลงทุนทางการเกษตร ๑ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓ ๙,๐๐๐,๐๐๐ 

รวม ๑๔๔ ๘๒,๒๗๔,๐๐๐ ๑๔๔ ๘๒,๒๗๔,๐๐๐ ๑๔๔ ๘๒,๑๔๔,๐๐๐ ๔๓๒ ๒๔๖,๖๙๒,๐๐๐ 

๒) การพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิต         

     ๒.๑ สงเสริมอาชีพเพือ่เพิ่มรายไดใหแกประชาชน ๑๙ ๗๑๐,๐๐๐ ๑๙ ๗๑๐,๐๐๐ ๑๙ ๗๑๐,๐๐๐ ๕๗ ๒,๑๓๐,๐๐๐ 

     ๒.๒ สรางความเขมแข็งชองชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ๔ ๓๕๐,๐๐๐ ๔ ๓๕๐,๐๐๐ ๔ ๓๕๐,๐๐๐ ๑๒ ๑,๐๕๐,๐๐๐ 

     ๒.๓ สงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผูสงูอายุ ผูดอยโอกาสทางสังคม ๗ ๒,๖๖๐,๐๐๐ ๗ ๒,๖๖๐,๐๐๐ ๗ ๒,๖๖๐,๐๐๐ ๒๑ ๗,๙๘๐,๐๐๐ 

     ๒.๔ สงเสริมการศึกษาใหแกประชาชน ๑๗  ๔,๓๑๐,๐๐๐ ๑๗  ๔,๓๑๐,๐๐๐ ๑๗  ๔,๓๑๐,๐๐๐ ๕๑ ๑๒,๙๓๐,๐๐๐ 

     ๒.๕ สงเสริมการสาธารณสุขใหประชาชนมีสุขภาวะที่ด ี ๑๐ ๑,๓๓๕,๐๐๐ ๑๐ ๑,๓๓๕,๐๐๐ ๑๐ ๑,๓๓๕,๐๐๐ ๓๐ ๔,๐๐๕,๐๐๐ 

     ๒.๖ สงเสริมและสนับสนุนใหเด็ก เยาวชน และประชาชนไดเลนกีฬาและออกกาํลงั

กายเพื่อสุขภาพ 

๑๓ ๑๓,๔๘๐,๐๐๐ ๑๓ ๑๓,๔๘๐,๐๐๐ ๑๓ ๑๓,๔๘๐,๐๐๐ ๓๙ ๔๐,๔๔๐,๐๐๐ 

รวม ๗๐ ๒๒,๘๔๕,๐๐๐ ๗๐ ๒๒,๘๔๕,๐๐๐ ๗๐ ๒๒,๘๔๕,๐๐๐ ๒๑๐ ๖๘,๕๓๕,๐๐๐ 

๓) การจัดระเบียบชุมชน สังคม รักษาความสงบเรียบรอยและการปองกันและแกไขปญหา   

ยาเสพติด 

        

    ๓.๑ สงเสริมและสนับสนุนการจัดทาํผงัเมืองและผังชุมชน  ๒ ๒๕๐,๐๐๐ ๒ ๒๕๐,๐๐๐ ๒ ๒๕๐,๐๐๐ ๖ ๗๕๐,๐๐๐ 

    ๓.๒ สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓ ๙๐๐,๐๐๐ ๓ ๙๐๐,๐๐๐ ๓ ๙๐๐,๐๐๐ ๙ ๒,๗๐๐,๐๐๐ 

    ๓.๓ สงเสริมการรกัษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ๖ ๑,๒๒๐,๐๐๐ ๖ ๑,๒๒๐,๐๐๐ ๖ ๑,๒๒๐,๐๐๐ ๑๘ ๓,๖๖๐,๐๐๐ 

    ๓.๔ สงเสริมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ๗ ๑,๗๕๐,๐๐๐ ๗ ๑,๗๕๐,๐๐๐ ๗ ๑,๗๕๐,๐๐๐ ๒๑ ๕,๒๕๐,๐๐๐ 

รวม ๑๘ ๔,๑๒๐,๐๐๐ ๑๘ ๔,๑๒๐,๐๐๐ ๑๘ ๔,๑๒๐,๐๐๐ ๕๔ ๑๒,๓๖๐,๐๐๐ 

แบบ ผ.๐๓ 



๗๙ 

 

 

๔) การบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม         

    ๔.๑ อนุรกัษและบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน ๖ ๑๖,๙๙๐,๐๐๐ ๖ ๑๖,๙๙๐,๐๐๐ ๖ ๑๗,๐๗๐,๐๐๐ ๑๘ ๕๑,๐๕๐,๐๐๐ 

    ๔.๒ ควบคุมดูแลคุณภาพสิง่แวดลอมใหอยูในสภาพที่ด ี ๓ ๓๘๐,๐๐๐ ๓ ๓๘๐,๐๐๐ ๓ ๓๘๐,๐๐๐ ๙ ๑,๑๔๐,๐๐๐ 

 
ยุทธศาสตร ป ๒๕๕๙ ป ๒๕๖๐ ป ๒๕๖๑ รวม ๓ ป 

จํานวนโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวนโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวนโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวนโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 

     ๔.๓ พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวทางธรรมชาต ิ - - - - - - - - 

รวม ๙ ๑๗,๓๗๐,๐๐๐ ๙ ๑๗,๓๗๐,๐๐๐ ๙ ๑๗,๔๕๐,๐๐๐ ๒๗ ๕๒,๑๙๐,๐๐๐ 

๕) การอนุรักษและสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน         

     ๕.๑ อนุรกัษ ฟนฟ ูบูรณะ และสบืสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 

๓ ๓๐๐,๐๐๐ ๓ ๓๐๐,๐๐๐ ๓ ๓๐๐,๐๐๐ ๙ ๙๐๐,๐๐๐ 

     ๕.๒ สงเสริมและสนับสนุนองคความรูเกี่ยวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

๒ ๑๕๐,๐๐๐ ๒ ๑๕๐,๐๐๐ ๒ ๑๕๐,๐๐๐ ๖ ๔๕๐,๐๐๐ 

     ๕.๓ พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และวิถีชาวบาน  ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๓ ๖๐๐,๐๐๐ 

รวม ๖ ๖๕๐,๐๐๐ ๖ ๖๕๐,๐๐๐ ๖ ๖๕๐,๐๐๐ ๑๘ ๑,๙๕๐,๐๐๐ 

๖) การสรางธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี         

     ๖.๑ สงเสริมและสนับสนุนใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน ๒ ๔๔,๐๐๐ ๒ ๔๔,๐๐๐ ๒ ๔๔,๐๐๐ ๖ ๑๓๒,๐๐๐ 

     ๖.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิัติราชการและการใหบริการประชาชน ๑๘ ๑๔,๐๒๕,๐๐๐ ๑๘ ๑๔,๐๒๕,๐๐๐ ๑๘ ๑๔,๐๒๕,๐๐๐ ๕๔ ๔๒,๐๗๕,๐๐๐ 

     ๖.๓ เสริมสรางระบบคุณธรรม จริยธรรม ใหกบัผูบริหารและบุคลากรทองถ่ิน ๓ ๖๐๐,๐๐๐ ๓ ๖๐๐,๐๐๐ ๓ ๖๐๐,๐๐๐ ๙ ๑,๘๐๐,๐๐๐ 

     ๖.๔ สงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข        ๒ ๖๐๐,๐๐๐ ๒ ๖๐๐,๐๐๐ ๒ ๖๐๐,๐๐๐ ๖ ๑,๘๐๐,๐๐๐ 

รวม ๒๕ ๑๕,๒๖๙,๐๐๐ ๒๕ ๑๕,๒๖๙,๐๐๐ ๒๕ ๑๕,๒๖๙,๐๐๐ ๗๕ ๔๕,๘๐๗,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๒๗๒ ๑๔๒,๕๒๘,๐๐๐ ๒๗๒ ๑๔๒,๕๒๘,๐๐๐ ๒๗๒ ๑๔๒,๔๗๘,๐๐๐ ๘๑๖ ๔๒๗,๕๓๔,๐๐๐ 

 

 

 

  



 

 

๘๐

สวนที่ ๔ 

 

๕.แนวทางการติดตามประเมินผล 

๔.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

๑) กรอบแนวคิดทีส่ําคัญของการประเมินผล 

การติดตาม (Monitoring) คือการตรวจติดตามงาน หรือการปฏิบัติงานเพื่อลดปญหาที่เกิดข้ึน      

ในระหวางการดําเนินงาน ซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชสําหรับการควบคุมการดําเนินงานเพื่อประโยชนในการปรับปรุงหรือ

เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานใหเปนไปดวยดีในทันทีที่เกิดปญหาอุปสรรค 

การประเมินผล (Evaluation) คือการตรวจสอบผลการดําเนินงานในระหวางที่กําลังดําเนินการ 

(On-post Evaluation) หรือภายหลังที่ดําเนินการสําเร็จเสร็จสิ้นไปแลว (Ex-post Evaluation)  

   ปยากร หวังมหาพร ชาติชาย นรเศรฐากรณ  (๒๕๕๔) การจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic 

Management) เกี่ยวของกับเรื่องการจัดวางวัตถุประสงคขององคกรการพัฒนานโยบาย และแผนงานเพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงค รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรตางๆ เพื่อนําแผนไปปฏิบัติการจัดการเชิงกลยุทธเกี่ยวของกับการ

เปรียบเทียบจุดแข็งขององคกรเขากับจุดออนขององคกรพรอมทั้งโอกาสและอุปสรรค 

  เอกชัย บุญยาทิษฐาน (๒๕๕๓) กลยุทธหรือยุทธศาสตรที่เปนผลผลิตออกมาจาก SWOT หรือ

เครื่องมืออื่นๆ น้ันจัดไดวาเปนกลยุทธในเบื้องตนที่ยังไมเหมาะที่จะนํามาใชงาน ตองกําหนดวิสัยทัศน (Vision)     

พันธกิจ (Mission) และควรมีคานิยมรวม (Shared value) ออกมาดวย 

  สุริยะ หินเมืองเกา (๒๕๕๖) กลยุทธ (Strategy) เปนแนวทางการปฏิบัติงานที่เลือกใหมีความ

เหมาะสมกับ แตละองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อใหการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินบรรลุจุดหมายหรือ

ประสบความสําเร็จ ซึ่งผูที่เกี่ยวของกับการบริหารงานจําเปนตองใชความสามารถและหลักวิชาการในดานการบริหาร 

ตัดสินใจเลือกกลยุทธในการปฏิบัติงาน รวมทั้งตองมีการติดตามความเคลื่อนไหวของการปฏิบัติงานอยูเสมอเพื่อ

ปรับปรุงใหสอดคลองกับกระแสสงัคมโลกในปจจบุันและตอบสนองความตองการที่สามารถจะเปลี่ยนแปลงไดอยูเสมอ 

กรอบแนวคิดที่สําคัญของการประเมินผลแผนกลยุทธมีดังน้ี 

   ๑.๑) การติดตามผลการดําเนินการ (Track Status) เปนเครื่องมือสําคัญของผูบริหารของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จะสรางความมั่นใจไดวาการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปในทิศทาง

ที่ถูกตอง เปนไปตามกรอบอํานาจหนาที่และสามารถสรางผลงานเชิงประจักษที่สอดคลองกับเปาประสงคหรือ

จุดหมายที่วางเอาไว ซึ่งจะชวยใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบถึงปญหาและอุปสรรที่เกิดข้ึน เพื่อนําไป

ปรับเปลี่ยนกลยุทธใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป  

   ๑.๒) การรายงานความกาวหนา (Communicate Progress) เปนกระบวนการหลังจากที่

ไดมีการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธภายใตกรอบตัวช้ีวัดผลสําเร็จแตละชวงเวลา เพื่อให

ทราบความกาวหนาของการปฏิบัติงานเปนระยะๆ เพื่อหากเกิดปญหาจะไดดําเนินการปรับปรุงแกไขไดตามความ

เหมาะสม 
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   ๑.๓) การวัดและประเมินผล (Measurement and Evaluation) จะประกอบไปดวย

กระบวนการยอย ๓ ข้ันตอน ไดแก ๑) การรวบรวมขอมูล ๒) การวิเคราะหและการประเมินผลขอมูล และ ๓) การ

นําเสนอผลการประเมิน การวัดและการประเมินผลจะเปนการประเมินผลสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผน         

อันประกอบไปดวยแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามปในแตละรอบเวลาที่กําหนด ซึ่งผลที่ไดจากการ

ประเมินจะเปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผนกลยุทธรอบตอไปในอนาคตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 ๒) กรอบและข้ันตอนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบที่เกี่ยวของ 

๒.๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด  ๖  ไดกําหนดแนวทางและหลักเกณฑของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังน้ี 

ขอ ๒๘ ใหผูบริหารทองถ่ินแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ประกอบดวย 

(๑) สมาชิกสภาทองถ่ินที่สภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน 

(๒) ผูแทนประชาคมทองถ่ินที่ประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 

(๓) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 

(๔) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 

(๕) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 

โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหน่ึง

คนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ 

กรรมการตามขอ ๒๘ ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 

ขอ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมีอํานาจหนาที่ ดังน้ี 

   (๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ

ผูบริหารทองถ่ินเพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหน่ึงครั้ง ภายในเดือนธันวาคม     

ของทุกป ทั้งน้ีใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

(๔) แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

ขอ ๓๐ องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวม

ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไดโดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังน้ี 

(๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางขอกําหนด ขอบขาย

และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพื่อเสนอผูบริหารทองถ่ิน 

(๒) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติขอกําหนด ขอบขายและรายละเอียดของงาน 

(๓) หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล 
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(๔) ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกที่ ดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและ

ประเมินผลรายงานผลการดําเนินการซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

เพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นตอผูบริหารทองถ่ิน 

(๕) ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการ

พัฒนาทองถ่ินและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกันอยางนอย

ปละหน่ึงครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งน้ีใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

ขอ ๓๑ เพื่อประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพื่อใหการบริหารงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดตามความเหมาะสม 

๒.๒) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ 

เรื่อง แนวทางและการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดกําหนดแนวทางและ

หลักเกณฑของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังน้ี 

ขอ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 

๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหเปนหนาที่

ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. ๒๕๔๘ โดย 

  (๑) การวัดคุณภาพของแผนพัฒนา ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่

ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน และดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดไวตามนัยหนังสือดังกลาวขางตนและเอกสาร

คําอธิบายแนวทางปฏิบัติตามที่สงมาดวย 

  (๒) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน คณะกรรมการฯ สามารถนําเอาผลการ          

วัดคุณภาพของแผนมาใชเปนกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินไดตามความเหมาะสม 

เพื่อรวบรวมรายงานใหผูบริหารทองถ่ินทราบ และเปนขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป  

 ๒.๓) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  

๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๘-

๒๕๖๐) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 ๒.๔) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๑๕๖๙  ลงวันที่  ๑๐  เมษายน  

๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๗-

๒๕๕๙) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๓) แนวทางการวิเคราะหสภาพแวดลอม มีดังน้ี 

๓.๑) วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 

 ๓.๒) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน เชนการวิเคราะหหวงโซแหงคุณคาภายในทองถ่ิน (Value-

Chain Analysis) หวงโซแหงคุณคาน้ีเปนการเช่ือมโยงของกิจกรรมตางๆ ที่เกิดข้ึนในทองถ่ิน ที่สรางคุณคาดานการ

พัฒนาหลายมิติ การวิเคราะหปจจัยภายในตามสายงาน (Scanning Functional Resources) เปนการวิเคราะหจุด
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แข็งและจุดออน 

๔) มิติในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

  มิติในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สามารถกําหนดเปน

กรอบแนวคิดไวเพื่อใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนด ประกอบ     

ไปดวยมิติเชิงคุณคาของการติดตามและประเมินผล การติดตามแผนพัฒนาทองถ่ินแบบองครวมที่มีคุณคาของการ

บริหาร ประหยัด เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความเปนธรรม ความซื่อสัตย การใหเกียรติและรูจักรับผิดชอบตอ

หนาที่ 

  ๕) ประเด็นการวิเคราะหขอมูลในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

  ๕.๑) วิเคราะหจากการวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถ่ิน คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถ่ิน จะตองมีกรอบของการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) ยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่ แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตร

การพัฒนาจังหวัด/อําเภอ และการพัฒนาตามนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน วาความเช่ือมโยงแผนพัฒนาทองถ่ินกับ

ศักยภาพของทองถ่ินที่มีอยูจะตองถูกยึดโยงกับกรอบการพัฒนาของรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของ ตองคํานึงถึงการ

พัฒนาทองถ่ินไปพรอมกับการพัฒนาชาติ และเปนไปตามความตองการของประชาชนในทองถ่ินไปพรอมๆ กัน   

  ๕.๒) วิเคราะหจากวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน จะตองตรวจสอบวิสัยทัศนวามีความสอดคลองกับอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินหรือไม สอดคลองกับพันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาหรือไม จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาจะตอง

เปนไปเพื่อบรรลุผลไดอยางไร  

  ๕.๓) วิเคราะหจากยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน จะตองตรวจสอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาทองถ่ินวามีความสอดคลองกัน

หรือไม และสอดคลองกับวิสัยทศัน พันธกิจที่ไดกําหนดไวอยางไร หนวยงานที่รับผิดชอบตองมีความชัดเจนและเปนไป

ได 

  ๕.๔) วิเคราะหจากการนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติ คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพฒันาทองถ่ิน จะตองวิเคราะหแนวทางการปฏิบัติของยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินในทางปฏิบัติ

ทั้งหมดทุกข้ันตอน ตองบอกใหไดวาแผนงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ มีความเปนไปได เหมาะสม และสามารถ

ปฏิบัติไดจริงเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนในการดําเนินงาน 

  ๕.๕) วิเคราะหจากโครงการ/กิจกรรม การต้ังโครงการตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตอง

ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา และการดําเนินงานตองบรรลุตามวิสัยทัศนขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินที่กําหนดไว 

  ๕.๖) วิเคราะหจากสมรรถนะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะตองมีการประเมินขีดความสามารถ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ันๆ วามีศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ ได

อยางไร เปนไปไดมากนอยเพียงใด และขีดความสามารถอยูในระดับใด 

  ๕.๗) วิเคราะหจากความชัดเจนของแผนพัฒนา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



 

 

๘๔

ทองถ่ิน จะตองใหความสนใจในประเด็นของวัตถุประสงคของแผนงานและโครงการที่ไดจัดทําข้ึน วาตองการใหเกิดผล

ประโยชนกับประชาชนกลุมใด ตองการแกไขปญหาใหใคร เพื่อใคร การปฏิบัติตามแผนมีความชัดเจนหรือไม ปฏิบัติได

จริงหรือไม เกิดผลกระทบจากการปฏิบัติหรือไม และมีมาตรการอะไรเพื่อปองกันหรือแกไขผลกระทบที่เกิดข้ึน  

  ๕.๘) วิเคราะหจากผลลพัธและความคุมคา คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

จะตองมีความตระหนักวาการกระทําเพื่อใหเกิดผลลัพธ (Outcome) ของแผนพัฒนา ซึ่งจะสงผลกระทบ (Impacts) 

ทั้งทางตรงและทางออมกับประชาชนในทองถ่ิน จึงตองมีการประเมินใหครอบคลุมทุกมิติของสังคมชุมชนทองถ่ินน้ันๆ 

ทั้งดานความสําเร็จ งบประมาณ ความคุมคา ความพึงพอใจ และประโยชนที่ไดรับ เปนตน    

  ๕.๙) วิเคราะหจากความพึงพอใจของประชาชน การจัดทําแผนงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองตอบสนองตอความตองการของประชาชนในพื้นที่ ตองเปนความตองการของ

ประชาชนอยางแทจริง และประโยชนที่ไดรับเปนของประชาชนสวนรวมในทองถ่ิน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจที่ดีตอการ

ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน     

๔.๒ ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 

๑) ระเบียบที่เกี่ยวของในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

๑.๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

พ.ศ. ๒๕๔๘  

๑.๒) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ 

เรื่อง แนวทางและการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๑.๓) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  

๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๘-

๒๕๖๐) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 ๑.๔) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๑๕๖๙  ลงวันที่  ๑๐  เมษายน  

๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๗-

๒๕๕๙) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๒) องคประกอบที่เกี่ยวของในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มี ๓ ประการที่สําคัญ คือ 

 ๒.๑) ผูเขารวมติดตามและประเมินผล ไดแก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผูรับผิดชอบแผนยุทธศาสตร ประชาชนในทองถ่ินน้ันๆ ประชาชนที่มารับบริการจากองคการบริหารสวนตําบล ผูมีสวน

เกี่ยวของ และผูมีสวนไดสวนเสียในทองถ่ินน้ันๆ   

 ๒.๒) เครื่องมือ ไดแก เครื่องมือ อุปกรณ  หรือสิ่งที่ ใช เปนสื่อสําหรับการติดตาม อาจเปน

แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบทดสอบ แบบวัดความรู แบบบันทึกขอมูล แบบวัดความรู แบบบันทึกการสังเกต 

แบบตรวจสอบ บันทึกรายการ เพื่อนําไปวิเคราะหทางสถิติ หรือหาผลสัมฤทธ์ิโดยรูปแบบตางๆ ที่สอดคลองกับบริบท

ของทองถ่ินน้ันๆ  

 ๒.๓) กรรมวิธี ไดแก วิธีการที่จะดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะตองศึกษาเอกสารที่



 

 

๘๕

เกี่ยวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนพัฒนาสามป  

๓) วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

 ๓.๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล เปนการวางโครงสรางเฉพาะ (Structure) ของการ

วางแผนพัฒนาของแตละแผน และแนวทางการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผน (Plan) เพื่อใหสามารถตอบ

ปญหาการติดตามและประเมินผลไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนามีเปาหมาย ดังตอไปน้ี 

  (๑) มุงตอบปญหาการติดตามและประเมินผลไดอยางตรงประเด็น 

  (๒) อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของยุทธศาสตรที่จะเกิดข้ึนได 

 ๓.๒) วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเปนสวนหน่ึงของการแสวงหา

ขอเท็จจริง เพื่อใหไดความจริงในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน ตลอดจนการใชสถิติเปนเครื่องมือในการพัฒนาเพื่อสรุป

ประเด็นปญหา แนวทางตางๆ ที่เกิดข้ึน วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลอาจทําไดโดยการสํารวจ (Survey) การจดบันทึก 

(Record) สังเกต (Observe) หรือวัด (Measure) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะตอง

ดําเนินการในพื้นที่จากผูมีสวนที่เกี่ยวของทุกภาคสวน   

๔.๓ กําหนดเคร่ืองมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 

 ๑) รูปแบบและประเด็นการติดตามและประเมินผล 

  รูปแบบที่ใชในการติดตามและประเมินผลทั่วไปมี ๒ รูปแบบใหญๆ ไดแก 

  ๑.๑) การใชกระบวนการวิธีวิจัย เปนการติดตามและประเมินผลที่มีหลักเกณฑและระบบตามวิธีวิจัย 

ซึ่งจะตองใชทรัพยากร งบประมาณ เวลามาก แตผลที่ไดแนนอน เช่ือถือได เชน การประเมินผลการดําเนินงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยใชแบบสอบถามประชาชนในพื้นที่เพื่อประเมินความพึงพอใจตอผลการทํางานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

  ๑.๒) การใชการวิเคราะห เปนการวิเคราะหทรัพยากร ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต และ

ประเมินผลที่ดัดแปลงจากการวิจัยมาปรับใชใหเหมาะสม ประหยัดและทําใหทราบผลการดําเนินงานไดเชนเดียวกัน  

 ๒) เครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประกอบดวย 

๒.๑) การทดสอบและการวัด (Tests & Measurement)  

๒.๒) การสัมภาษณ (Interviews)  

๒.๓) การสังเกต (Observation) 

๒.๔) การสํารวจ (Surveys) 

๒.๕) เอกสาร (Documents) 

 ๓) กระบวนการติดตามและประเมินผล 

กระบวนการการติดตามและประเมินผลประกอบดวยข้ันตอน ดังน้ี 

๒.๑) กําหนดรายละเอียด เปนการศึกษารายละเอียดสิ่งที่จะติดตามประเมินผลเพื่อกําหนดประเด็น 

วัตถุประสงค ตัวช้ีวัดเกณฑในการประเมิน  



 

 

๘๖

๒.๒) คัดเลือกขอมูล เก็บรวบรวมขอมูล เปนการกําหนดวิธีการหรือเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล 

เชน ดวยวิธีบันทึก สังเกต แบบสอบถาม และสัมภาษณ ฯลฯ  

๒.๓) การวิเคราะห หลังจากการเก็บรวบรวมขอมูลแลว ตองมีการนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห

เปรียบเทียบกับเปาหมาย/ตัวช้ีวัดที่กําหนดไว 

๒.๔) การรายงาน เปนการจัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินผลเพื่อนําไปสูการปรับปรุง 

แกไข หรือใชประโยชนตอไป 

 ๔) องคประกอบของนักประเมินผลที่ดี 

  ๓.๑) มีทัศนคติในเชิงบวก (Positive thinking) เปนการมองวาการถูกประเมินเปนสิ่งดี มองวาใน    

แงบวกวาเพื่ออนาคตที่ดีข้ึน ทําใหมีกําลังใจในการประเมินผล 

  ๓.๒) เปนนักวางแผนที่ดี (Planning) รูขอบเขตความสามารถ ความเปนไปไดในการปฏิบัติงานจริง 

จุดออน จุดแข็ง อุปสรรคและโอกาสจากปจจัยภายนอกที่อาจมีข้ึนได เพื่อใหการวางแผนสมบูรณ เปนจริง และเขาใจ

งาย นํามาปฏิบัติไดโดยไมซับซอน ติดตามผลไดทุกระยะ 

  ๓.๓) เลือกแนวทางที่เหมาะสม (Approaching) ตองเลือกใชรูปแบบในการประเมินผลใหมีความ

เหมาะสมกับเรื่องที่จะประเมิน 

 ๕) คุณลักษณะที่ดีของการติดตามผลและการควบคุมที่ดี 

  จะตองประหยัดคาใชจายในการดําเนินงาน ตองมีการรายงานผลอยางถูกตองและรวดเร็วเพื่อให

สามารถดําเนินการแกไขไดทันทวงทีกับขอผดิพลาดที่เกดิข้ึน ตองดําเนินการสวนที่เปนความสําคัญของผลงานวาบรรลุ

วัตถุประสงคตามที่ต้ังไวหรือไม โดยตรวจดูไดจากประโยชนที่ประชาชนไดรับ และจะตองเขาใจในบริบทที่เกี่ยวของได

งายไมซับซอน  

 ๖) ประโยชนของการติดตามผลและการควบคุม 

  ทําใหภารกิจตางๆ ของบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละคน แตละสวน/กอง มีความ

สอดคลองกันประสานการทํางานใหเปนองครวมของหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน และ

การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน รวมทั้งเกิดความประหยัด คุมคาในการใชทรัพยากรตางๆ 

ประชาชนและสวนรวมเกิดความพึงพอใจที่ดีตอการบริหารราชการ  

 



ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาสามป 

ขององคการบริหารสวนตําบลบางมวง 

(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) 

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

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

๑. ขอมูลสภาพท่ัวไปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๑๐ ๘ 

๒. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๒๕ ๑๙.๗ 

๓. ยุทธศาสตร ประกอบดวย ๖๕ ๕๕ 

    ๓.๑ วิสัยทัศน (๕) ๔.๒ 

    ๓.๒ พันธกิจ (๕) ๓.๘ 

    ๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร (๑๐) ๘.๕ 

    ๓.๔ เปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตร (๕) ๔.๑ 

    ๓.๕ ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของแตละประเด็นยุทธศาสตร (๑๕) ๑๓.๑ 

    ๓.๖ กลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตร (๑๐) ๙.๑ 

    ๓.๗ บัญชีรายการชุดโครงการของแตละประเด็นยุทธศาสตร (๑๕) ๑๒.๒ 

รวม ๑๐๐ ๘๒.๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเด็นการ

พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ท่ีได 

๑. ขอมูลสภาพ

ท่ัวไปขององคการ

บริหารสวนตําบล

บางมวง 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 

- ขอมูลการปกครอง ประชากร ทรพัยากร โครงสรางพื้นฐาน 

สถานที่ทองเที่ยว เปนตน และขอมลูเชิงสถิติทีส่ําคัญ 

- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่นๆทีม่ีลกัษณะคลายกัน 

- การสํารวจและจัดเกบ็ขอมลูเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาและ/หรือ

การใชขอมูล จปฐ. 

- มีขอมูลสรุปผลการดําเนินงานทีผ่านมา (เพื่อดูการดําเนินงาน

ในแตละปทีผ่านมาวามีการดําเนินการบรรลเุปาหมายของ

ยุทธศาสตรของแผนพัฒนามากนอยเพียงใด) 

 

(๓) 

 

(๓) 

(๒) 

 

(๒) 

 

๒.๓ 

 

๒.๕ 

๑.๕ 

 

๑.๗ 

 

๒. การวิเคราะห

สภาวการณและ

ศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห ขอมูลท่ีสาํคัญ ดานเศรษฐกิจ สังคม 

และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและมีการวิเคราะห

เปรียบเทียบขอมูลท่ีสําคัญ เพ่ือชี้ใหเห็นศักยภาพ ปญหาและ

ความตองการ 

 * การวิเคราะหขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาและ/หรือ 

จปฐ 

 - ภาพรวมรายไดครัวเรอืน การสรางอาชีพ 

 - มีการวิเคราะห หรือเปรียบเทียบขอมูลทีส่ําคัญของจงัหวัดและ

แสดงใหเห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปญหา 

 * การวิเคราะหขอมูลสังคม 

 - ครอบคลมุการวิเคราะหขอมูลที่สําคัญดานสังคม เชน กําลัง

แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 

ปญหายาเสพติด เปนตน 

 - มีการวิเคราะห หรือ เปรียบเทียบขอมลู ที่สําคัญขององคการ

บรหิารสวนตําบลบางมวงและแสดงใหเห็นศักยภาพและระดับ

ความรุนแรงของปญหา 

 * การวิเคราะหขอมูลทรัพยากรฯและสิ่งแวดลอม 

 - ครอบคลมุการวิเคราะหขอมูลที่สําคัญ ดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 - มีการนําเสนอใหเห็นถึงสภาพแวดลอมทัง้ภายในและภายนอก

ขององคการบริหารสวนตําบลบางมวง 

 * SWOT ตองสอดคลองกับโอกาสและศักยภาพขององคการ

 

 

 

 

 

 

(๒) 

(๒) 

 

 

(๓) 

 

 

(๒) 

 

 

 

(๒) 

 

(๓) 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๕ 

๑.๔ 

 

 

๒.๕ 

 

 

๑.๗ 

 

 

 

๑.๕ 

 

๒.๕ 

 

 



บริหารสวนตําบลบางมวง 

 - การวิเคราะหสอดคลองกับการวิเคราะหขอมลูพื้นฐาน 

 - มีการจําแนกผลการวิเคราะหปจจัยภายในภายนอกอยาง

ถูกตอง 

 

(๓) 

(๒) 

 

๒.๖ 

๑.๕ 

ประเด็นการ

พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ท่ีได 

๒. การวิเคราะห

สภาวการณและ

ศักยภาพ (ตอ) 

 * สรุปประเด็นปญหาและความตองการของประชาชนเชิง

พ้ืนท่ี 

 - มีการประมวลปญหาและความตองการของประชาชนในพื้นที่

โดยช้ีใหเห็นขนาดและความรุนแรงของปญหาและความตองการ 

 - มีการระบปุญหาหรือความตองการในเชิงพื้นที่หรือ

กลุมเปาหมายที่ชัดเจน 

 - การใชแผนชุน/แผนหมูบานเปนสวนประกอบในการจัดทาํ

แผนพัฒนา 

 

 

(๒) 

 

(๒) 

 

(๒) 

 

 

๑.๔ 

 

๑.๕ 

 

๑.๖ 

๓. ยุทธศาสตร 

๓.๑ วิสัยทัศน 

 

 * มีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคการบริหารสวนตําบลบาง

มวงตองการจะเปนหรือบรรลุถึงในอนาคตอยางชัดเจน 

สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะของ

องคการบริหารสวนตําบลบางมวง 

 - จุดเนนและสิ่งที่ตองการจะเปนสอดคลองกับการวิเคราะห

ขอมูล 

 - มีความเปนไปได ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที ่

 

 

 

 

 

(๓) 

 

(๒) 

 

 

 

 

 

๒.๕ 

 

๑.๗ 

๓.๒ พันธกิจ  

 - แสดงถึงภารกจิที่ควรจะเปน เพื่อนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน 

 - มีความเปนไปไดในเชิงคุณภาพหรือเชิงปรมิาณ 

 

(๓) 

(๒) 

 

๒.๓ 

๑.๕ 

๓.๓ ประเด็น

ยุทธศาสตร 

 * มีความชัดเจน สอดคลองกับวิสัยทัศนและเง่ือนไขเฉพาะ

ของพ้ืนท่ี 

 - ยุทธศาสตรแสดงถึงทิศทางการพฒันา 

 - ยุทธศาสตรเช่ือมโยงสอดคลองกันและตอบสนองปญหา

ศักยภาพขององคการบรหิารสวนตําบลบางมวง 

 - มีความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล แผนพฒันาเศรษฐกิจ

และสงัคมแหงชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค ยุทธศาสตรการ

พัฒนาจงัหวัด และกรอบยุทธศาสตรการพฒันาขององคการ

 

 

(๔) 

(๔) 

 

(๒) 

 

 

๓.๔ 

๓.๕ 

 

๑.๖ 



บรหิารสวนตําบลบางมวง 

๓.๔ เปาประสงค  * สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร 

 - มีความสอดคลองและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 

 - มีความชัดเจนเปนรูปธรรมแสดงใหเห็นวามีความตองการที่จะ

บรรลุอะไรในชวง ๔ ป 

 

(๓) 

(๒) 

 

๒.๖ 

๑.๕ 

 

 

ประเด็นการ

พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ท่ีได 

๓.๕ ตัวชี้วัดและ

คาเปาหมายของ

แตละประเด็น

ยุทธศาสตร 

 

 ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

 * ตัวชี้วัด 

 - มีความชัดเจนและสอดคลองกบัเปาประสงค และสะทอน

ผลลัพธตามเปาประสงค 

 - สามารถวัดไดในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 * คาเปาหมาย 

 - แสดงถึงความกาวหนาในแตละป 

 - มีความเปนไปไดอยูในขีดความสามารถที่ ทําไดทั้งดานปรมิาณ

งาน งบประมาณ เทคนิค 

 

 

(๕) 

 

(๔) 

 

(๓) 

(๓) 

 

 

๔.๖ 

 

๓.๖ 

 

๒.๕ 

๒.๔ 

๓.๖ กลยุทธของ

แตละประเด็น

ยุทธศาสตร 

 * มีการกําหนดกลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตรท่ีสอดรับ

และสนับสนุนการบรรลุผลตามเปาประสงคของแตละประเด็น

ยุทธศาสตร และสอดคลองกับลักษณะเฉพาะของพ้ืนท่ี 

 - กลยุทธหรือแนวทางการพฒันาเช่ือมโยงสอดคลองกันและมี

การบรูณาการกันในแตละยุทธศาสตรและนําไปสูการบรรลุ

เปาประสงค และยุทธศาสตร 

 - มีการแสดงแนวทางการดําเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพื่อนําไปสู

การกําหนดแผนงานโครงการ 

๑๐ 

 

 

(๕) 

 

 

(๕) 

 

 

 

๔.๗ 

 

 

๔.๔ 

๓.๗ บัญชีราการ/

ชุดโครงกาพัฒนา 

 บัญชีราการชุดโครงการ ประกอบดวย 

 * โครงการ/กิจกรรม 

 - มีการวิเคราะหความคุมคาและผลกระทบตอสิง่แวดลอมของ

โครงการฯกอนบรรจุไวในแผน 

 - ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม 

 - การจัดลําดับของโครงการฯ/กจิกรรม 

 

 

(๒) 

 

(๓) 

(๓) 

 

 

๑.๖ 

 

๒.๕ 

๒.๕ 



 * โครงการสอดคลองและตอบสนองกลยุทธอยางชัดเจน และ 

นําไปสูผลสําเร็จของเปาประสงค 

 - โครงการฯมีสาระสอดคลองและตอบสนองกลยุทธอยางชัดเจน 

และนําไปสูผลสําเรจ็ของเปาประสงค 

 - มีโครงการครบถวนทั้ง ๓ ป (ในภาพรวมของแผน) 

 - มีรูปแผนที่กําหนดบริเวณดําเนินการตามโครงการพัฒนา 

 

 

(๓) 

 

(๒) 

(๒) 

 

 

๒.๔ 

 

๑.๖ 

๑.๖ 

รวมคะแนนท่ีได ๑๐๐ ๘๒.๗ 

 

 

 

 


